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بدء �سباق امتحانات نهاية العام اليوم وت�ستمر حتى 30 اجلاري
•• دبي- حم�شن را�شد

تنطلق اليوم امتحانات نهاية الف�سل الدرا�سي الثالث »نهاية العام«، 
الثاين  اإىل  الأول  ال�سف  لطلبة   ،2019-2018 الدرا�سي  للعام 
ع�سر يف املدار�س احلكومية، واخلا�سة التي تتبع منهاج الوزارة، حيث 
يبداأ �سباق المتحانات اليوم، وي�ستمر حتى يوم 30 منه، لل�سفوف 
»11-12« عام ومتقدم، و9 و10 م�سار النخبة. )التفا�سيل �س3(

بدعم اإماراتي.. م�ست�سفى املوا�سط يجري 
اأكرث من 600 عملية جراحية لأهايل ريف تعز

•• تعز-وام: 

تكفلت دولة الإمارات بكلفة اإجراء ما يزيد عن 600 عملية جراحية كربى 
و �سغرى يف م�ست�سفى املوا�سط الريفي خالل اأ�سهر مار�س و اأبريل و مايو 
املا�سية اإىل جانب اخلدمات الطبية الأخرى من فحو�سات واأ�سعة لالآلف 

من مر�سى ريف حمافظة تعز اليمنية.
باملوا�سط خالل �سهر  ال�سحة  امل�ست�سفى و مكتب  واأو�سح تقرير �سادر عن 
يونيو اجلاري - حول اخلدمات التي قدمها امل�ست�سفى خالل الأ�سهر الثالثة 
- اأن عدد املراجعني لإجراء املعاينة و الفحو�سات بلغ 11844 مراجعا و 
للمخترب 7377 مراجعا و لل�سيدلة 7112 مراجعا.  )التفا�سيل �س3(

الإمارات تقدم حماليل خمربية ملواجهة »حمى ال�سنك« يف عدن
•• عدن -وام:

املركزي  الوطني  للمخترب  خمربية  حماليل  الول  اأم�س  الإم���ارات  دول��ة  قدمت 
التابع لوزارة ال�سحة اليمنية ملواجهة وباء حمى ال�سنك يف عدن.

املحاليل  اإن هذه  الإم��ارات��ي يف عدن  الأحمر  الهالل  ال�سحي ممثل  وق��ال حممد 
�ستخدم املخترب املركز يف م�ست�سفى اجلمهورية.                   )التفا�سيل �س3(
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بح�سور الرئي�س الفرن�سي 
للف�ساء  الإم�����ارات  وك��ال��ة 
املر�سد  م��ب��ادرة  اإىل  تن�سم 
للمناخ ال���دويل  الف�سائي 

•• باري�س-الفجر: 

الفرن�سي  ال���رئ���ي�������س  ب���ح�������س���ور 
ان�سمت  م�����اك�����رون،  اإمي����ان����وي����ل 
وك���ال���ة الإم���������ارات ل��ل��ف�����س��اء اإىل 
الف�ساء  وك���الت  م��ن  ع��دد  جانب 
املر�سد  م����ب����ادرة  اإىل  ال���ع���امل���ي���ة 
وذلك  للمناخ،  ال��دويل  الف�سائي 
وتبادل  ال��ت��ع��اون  اأط����ر  ل��ت��ح��دي��د 
التغري  والبيانات حول  املعلومات 
املناخي بني هذه الدول، وتو�سيع 
للحد  الف�ساء  تقنيات  ا�ستخدام 

من تاأثريات التغريرّ املناخي.
جاء ذلك خالل حفل ر�سمي اأقيم 
ف��ع��ال��ي��ات معر�س  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
ب��اري�����س ل��ل��ط��ريان ال���ذي ي��ق��ام يف 
العا�سمة  يف  ل��وب��ورج��ي��ه  م��ط��ار 
الفرن�سية باري�س خالل الفرتة ما 
بني 17 حتى 23 يونيو اجلاري، 
الن�سمام  وث���ي���ق���ة  ع���ل���ى  ووق������ع 
مم����ث����اًل ع�����ن وك�����ال�����ة الإم����������ارات 
للف�ساء معايل الدكتور اأحمد بن 
عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي 
وزير دولة ل�سوؤون التعليم العايل 
املتقدمة رئي�س جمل�س  واملهارات 
للف�ساء. الإم�����ارات  وك��ال��ة  اإدارة 

)التفا�سيل �س9(
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طالب يوا�سلون التظاهر يف العا�سمة اجلزائرية )رويرتز(نائب نائب رئي�س املجل�س الع�سكري خالل اجتماع يف اخلرطوم )رويرتز(

التحالف ي�سقط طائرتني م�سريتني حتمالن متفجرات اأطلقهما احلوثيون جتاه ال�سعودية

األوية العمالقة تعزز انت�ساراتها يف تعز وانفجارات يف خمزن ذخرية بحجة

قوات األوية العمالقة حتقق تقدما كبريا يف قتالها امللي�سيات الإنقالبية

تظاهرات ليلية تطالب بت�سيلم ال�سلطة للمدنيني

املجل�س الع�سكري: نريد حال �سودانيا والبالد ل تتحمل التاأخري
اأكد اأن اجلزائر لي�ست لقمة �سائغة لهواة املغامرات

قايد �سالح: بع�س الأطراف ت�سعى لفراغ د�ستوري

مناظرة تلفزيونية تدعم مر�سح 
املعار�سة لبلدية ا�سطنبول

•• ا�شطنبول-وكاالت:

ملن�سب  املعار�سة  مر�سح  ب��اأن  للراأي  ا�ستطالعات  اأف��ادت 
رئي�س بلدية اإ�سطنبول الذي اأطيح به من من�سبه عندما 
تفوق على مناف�سه  املا�سي،  م��ار���س)اآذار(  ف��وزه يف  األغي 
ن����ادرة مما  م��ن��اظ��رة تلفزيونية  م��ن احل���زب احل��اك��م يف 
و�سعه يف �سدارة النتخابات قبل اإعادة الت�سويت يف 23 

يونيو)حزيران( اجلاري.
اأول مناظرة من نوعها يف تركيا منذ ما يقرب من  ويف 
احلاكم  والتنمية  العدالة  ح��زب  مر�سح  واج��ه  عقدين، 
اأم�����س الأح���د زع��ي��م ح��زب ال�سعب  ب��ن علي ي��ل��درمي اأول 
اجل��م��ه��وري امل��ع��ار���س اأك����رم اإم����ام اأوغ���ل���و، ال����ذي ف���از يف 
اإلغاء  قبل  امل��ا���س��ي  م���ار����س)اآذار(   31 يف  اأويل  ت�سويت 

نتيجة تلك النتخابات.
يتزعمه  ال��ذي  والتنمية  العدالة  ح��زب  هزمية  و�ستكون 

•• اخلرطوم-وكاالت:

قال نائب رئي�س املجل�س الع�سكري 
اأول  الفريق  ال�سودان  يف  النتقايل 
اإن  الثالثاء،  دقلو،  حمدان  حممد 
ت��اأخ��ريا حلل  يتحمل  ال�����س��ودان ل 
التي مير بها، م�سددا على  الأزم��ة 
دور �سلطات الإدارات الأهلية يف كل 
ولي��ة يف حل الأزم��ة التي متر بها 

البالد.
با�سم  ي�ستهر  ال��ذي  دقلو،  واأو���س��ح 
قابل  اجل���ي�������س  اأن  »ح����م����ي����دت����ي«، 
األ������وان الطيف  مم��ث��ل��ني »ع����ن ك���ل 
ال�سعب ال�سوداين«، ويقبل بت�سكيل 
لإدارة  م�ستقلة  تكنوقراط  حكومة 

�سوؤون البالد.
و�سفها  م������ا  ح����م����ي����دت����ي  ودع����������ا 
اإىل حتمل  ال��ع��ري��ق��ة«  ب�����»الأح����زاب 
امل�سوؤولية وتبدية م�سلحة الوطن 
قائال:  ال�����س��ي��ق��ة،  امل�����س��ال��ح  ع��ل��ى 
»نريد حكومة �سريعة، ونريد حال 
���س��ودان��ي��ا – ���س��ودان��ي��ا، وال���ب���الد ل 

تتحمل تاأخريا للحل بعد الآن«.

•• اجلزائر-وكاالت:

اجلي�س  اأرك������������ان  رئ����ي���������س  اأك���������د 
اجل���زائ���ري ال��ف��ري��ق اأح��م��د قايد 
هناك  اإن  الثالثاء،  اأم�س  �سالح، 
نفق مظلم  الدخول يف  يريد  من 
موؤكداً  الد�ستوري،  الفراغ  ا�سمه 
ال�سعب  �سلطة  اأن  ي��دع��ي  م��ن  اأن 
اإىل  يهدف  الد�ستور  �سلطة  ف��وق 
اإلغاء  و  بالد�ستور  العمل  جتميد 

كافة موؤ�س�سات الدولة.
اجلي�س  اأرك����������ان  رئ���ي�������س  واأك���������د 
اأو  اأن��ه ل يوجد تباعد  اجلزائري 
تناق�س بني ما ترمي اإليه اأحكام 
ال�سعبية،  وامل���ط���ال���ب  ال��د���س��ت��ور 
»لي�ست  اجل��زائ��ر  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
ل��ع��ب��ة ح���ظ ب���ني اأي������دي م���ن هب 
لهواة  �سائغة  لقمة  ولي�ست  ودب 

املغامرات«.
عن  يبحث  ال���ذي  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
الد�ستور  خ����ارج  ل���الأزم���ة  ح��ل��ول 
يريد هدم اأ�س�س الدولة الوطنية 
اجلزائرية والتفكري يف بناء دولة 

اأخرى  وباأفكار  اأخ��رى  مبقايي�س 
ومب�ساريع اأيديولوجية.

اجلي�س  اأرك����������ان  ق����ائ����د  د  و������س�����درّ
اجل���زائ���ري، ع��ل��ى اأن ح��ل الأزم���ة 
اإج�����������راء  يف  ي����ك����م����ن  احل�����ال�����ي�����ة 
وانتهاج  ال��رئ��ا���س��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات 
اأ�سلوب احلوار اجلاد بني الأطراف 

ال�سيا�سية.
الناحية  اإىل  زي�����ارت�����ه  ول��������دى 

جنوب  بب�سار  الثالثة  الع�سكرية 
غربي اجلزائر، �سدد قايد �سالح 
باملخارج  ال�سديد  »التم�سك  على 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال���د����س���ت���وري���ة حلل 
اجلزائر«،  بها  ال��ت��ي مت��ر  الأزم����ة 
الأزمة  ه��ذه  »مفاتيح  اأن  معترباً 
�سميلة  فيهم  تتوفر  ملن  موجودة 
الإيثار، اأي التخلي عن كافة دروب 

الأنانية ال�سخ�سية واحلزبية«.

ال�سعودية تدعو املجتمع الدويل 
املائية املمرات  �سالمة  ل�سمان 

•• الريا�س-وكاالت:

دعا جمل�س الوزراء ال�سعودي، ام�س، 
ال�سطالع  اإىل  ال�����دويل،  امل��ج��ت��م��ع 
مب�����س��وؤول��ي��ات��ه  وات���خ���اذ اإج������راءات 
ح���ازم���ة ل���ت���اأم���ني ح���رك���ة ال��ن��ق��ل يف 
حت�سباً  املنطقة،  يف  املائية  امل��م��رات 
اأ�سواق  ع��ل��ى  ل��ل��ت��داع��ي��ات اخل��ط��رية 
القت�ساد  ع��ل��ى  وخ��ط��ره��ا  ال��ط��اق��ة 
ا�ستنكار  امل��ج��ل�����س،  وج����دد  ال��ع��امل��ي. 
العدائية  الأع��م��ال  جلميع  اململكة 
والإرهابية التي تهدد حرية املالحة 
واأمن الإم��دادات النفطية و�سالمة 
الإرهابي  ال��ه��ج��وم  وم��ن��ه��ا  ال��ب��ي��ئ��ة، 
ناقلتان يف خليج  له  ال��ذي تعر�ست 

عمان.
ال�سعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وبح�سب 
»وا������������������س«، ف�����ق�����د ن���������دد امل���ج���ل�������س 
الإرهابية  وامل��م��ار���س��ات  ب�����الأع��م��ال 
وغ���ري الأخ���الق���ي���ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
من  امل��دع��وم��ة  احل��وث��ي��ة  امللي�سيات 
اإي����ران ل���س��ت��ه��داف امل��ن�����س��اآت املدنية 
وامل��دن��ي��ني، واآخ��ره��ا امل��ق��ذوف الذي 
اأبها  ا�ستهدف �سالة القدوم مبطار 
ال�����دويل، وال���ط���ائ���رات ب����دون طيار 

باجتاه املطار نف�سه.

وخ�����الل خ���ط���اب���ه، ال���ث���الث���اء، ركز 
قائال  الأه��ل��ي��ة،  الإدارة  على  دق��ل��و 
اإنه يجب اإعادة ال�سلطة اإليها، لكن 
بالتحاور  متعهدا  تنظيمها«،  »بعد 
ولية  ك��ل  يف  الأهلية  الإدارات  م��ع 

لبحث روؤيتها حلل الأزمة يف.
الفتنة  حم���ارب���ة  »ن���ري���د  واأ�����س����اف 
ال����ت����ي حت�������اول منع  وال�������س���ائ���ع���ات 
بر  اإىل  ال���و����س���ول  م���ن  ال�������س���ودان 

الأم������ان، م�����س��ددا ع��ل��ى اأن »الأم����ن 
البالد  حماية  مهمتهما  واجلي�س 
و�سفها  ال���ت���ي  امل���رح���ل���ة  ه�����ذه  يف 

باحل�سا�سة«.
ع�سكري  ك��م��ج��ل�����س  »ن���ح���ن  وت���اب���ع 
ومهمتنا  ال�����س��ي��ا���س��ة  ع���ن  ب��ع��ي��دون 

الو�سول اإىل النتخابات«.
العا�سمة  من  اأح��ي��اء  و�سهدت  ه��ذا 
وجارتها  اخل���رط���وم،  ال�����س��ودان��ي��ة 

ليلية  تظاهرات  درم��ان،  اأم  مدينة 
ا�ستجابة لدعوة القوى املعار�سة.

تنادي  ���س��ع��ارات  امل��ت��ظ��اه��رون  وردد 
وتندد  للمدنيني،  ال�سلطة  بت�سليم 
ف�س  يف  املفرطة  القوة  با�ستخدام 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اأم�����ام  الع��ت�����س��ام 
من  الثالث  يف  ال�سوداين،  للجي�س 

يونيو اجلاري.
ا�ستجابة  ال����ت����ظ����اه����رات  وت�����اأت�����ي 
اإليه  دع��ا  ال��ذي  الفعاليات  جل��دول 
اأقوى  ال�سودانيني،  املهنيني  جتمع 
ال�سيا�سية  القوى  حتالف  مكونات 
وثيقة  ع��ل��ى  امل���وق���ع���ة  وامل���ن���ظ���م���ات 

اإعالن احلرية والتغيري.
التي  ال����ت����ظ����اه����رات،  ت�����س��ه��د  ومل 
اأي  ����س���اع���ت���ني،  ل���ن���ح���و  ا����س���ت���م���رت 
م��واج��ه��ات م��ع ق���وات ال�����س��رط��ة اأو 

اجلي�س.
ون�سر م�ستخدمون ملواقع التوا�سل 
املقاطع  من  جمموعة  الجتماعي 
ت��وث��ق م��ا �سموها  ال��ت��ي  امل�����س��ورة، 
ب����»امل���واك���ب ال��ل��ي��ل��ي��ة« يف ع����دد من 

املناطق.

ترامب يدخل احللبة ر�سميا:
احلملة �ستح�سم جمددا على ال�سبكات الجتماعية

•• الفجر - خرية ال�شيباين

قبل حتى تعيينه الرئي�س اخلام�س والأربعني للوليات املتحدة يف يناير 2017 ، اأعلن 
دونالد ترامب �سعار حملته لعام 2020 - »حافظوا على اأمريكا عظيمة«. وبعد �سهر، 
انطلق باجتماع يف فلوريدا، كان الأول من بني حوايل �ستني اجتماًعا من هذا النوع يف 

جميع اأنحاء البالد، ويف فرتة تزيد قلياًل عن العامني.
يجد راحة اكرب يف الجتماعات منه يف البيت الأبي�س ، مل يتوقف ترامب حقيقة عن 

خو�س حملته النتخابية.
ومع ذلك ، فان م�ساء الثالثاء، اأ�سبح الرئي�س، مرة اأخرى، مر�سحا ر�سميا، وبداأ ال�سباق 
حه  تر�سرّ باإعالن  يحتفل  اإن��ه  بعناية:  التاريخ  اختيار  مت  املقبل.  العام  انتخابه  لإع��ادة 
اأم��ام جمهور متناثر من  2015 عند مدخل برج ترامب،  16 يونيو  غري املنتظر يف 

ال�سحفيني واملوؤيدين الذين كان بع�سهم ، وفًقا لل�سحافة الأمريكية، مدفوع الأجر.
طالب  قد  كو�سرن،  جاريد  حلملته،  الر�سمي  غري  وامل�سوؤول  الرئي�س،  �سهر  اإن  وُيقال 

باإعادة نف�س ال�سيناريو يف الربج.                                                )التفا�سيل �س16(

•• عوا�شم-وكاالت:

املالكي  تركي  ال��رك��ن  العقيد  اأع��ل��ن 
امل���ت���ح���دث ال���ر����س���م���ي ب���ا����س���م ق����وات 
ال�سرعية  دع���م  »حت��ال��ف  ال��ت��ح��ال��ف 
ال�ساعة  مت����ام  يف  اإن�����ه  ال���ي���م���ن«  يف 
وث���الث���ني دقيقة  و���س��ب��ع  ال��ع��ا���س��رة 
متكنت  الأول  اأم���������س  م�������س���اء  م����ن 
الدفاع اجل��وي للتحالف من  ق��وات 
اع��رتا���س واإ���س��ق��اط ط��ائ��رة م�سرية 
ميلي�سيا  اأطلقتها  متفجرات  حتمل 
احل��وث��ي الإره��اب��ي��ة ب��اجت��اه منطقة 
املدنيني  باملواطنني  ماأهولة  �سكنية 
اأب��ه��ا. و اأ���س��اف - يف ت�سريح بثه  يف 
وك��ال��ة الأن���ب���اء ال�����س��ع��ودي��ة - اأن���ه يف 
و�سبع  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  متام 
واأرب���ع���ني دق��ي��ق��ة م���ن م�����س��اء اأم�س 
اجل���وي���ة  ال�����ق�����وات  مت���ك���ن���ت  الأول 
واإ�سقاط  اع��رتا���س  م��ن  للتحالف 
باملتفجرات  حمملة  م�سرية  طائرة 
اأطلقتها  ال���ي���م���ن���ي���ة  الأج�����������واء  يف 
اململكة  ب��اجت��اه  احل��وث��ي��ة  امليلي�سيا 

العربية ال�سعودية.
الأداة  اأن  امل��ال��ك��ي  ال��ع��ق��ي��د  واأو����س���ح 
احلوثية  الإره����اب����ي����ة  الإج����رام����ي����ة 
املدنية  والأعيان  املن�ساآت  ت�ستهدف 

ومل يتم حتقيق اأي من اأهدافهم، 
وقد مت ك�سفها وا�سقاطها.

املنطقة  يف  م�������س���در  اأع����ل����ن  ك���م���ا 
للجي�س  اخل���ام�������س���ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
وقعت  هائلة  انفجارات  اأن  اليمني 
مليلي�سيات  تابع  اأ�سلحة  خم��زن  يف 
احلوثي النقالبية، فجر الثالثاء، 
بالقرب  ح���ر����س  م���دي���ري���ة  ����س���رق 

قوات  بني  املواجهات  خطوط  من 
حتديداً  وامل��ي��ل��ي�����س��ي��ات،  اجل��ي�����س 

�سمال غربي حمافظة حجة.
واأف���اد امل��رك��ز الإع��الم��ي للمنطقة 
النفجار  اأن  اخلام�سة  الع�سكرية 
مكثف  حتليق  م��ع  بالتزامن  وق��ع 

لطائرات التحالف يف املنطقة.
اىل ذلك اأحرزت القوات اجلنوبية 

امل�سرتكة امل�سنودة باألوية العمالقة، 
ماوية  مديرية  يف  ج��دي��دا  تقدما 
جنوبي  ت���ع���ز  مل��ح��اف��ظ��ة  ال���ت���اب���ع���ة 
م�سارف  و���س��ول��ه��ا  ع��ق��ب  ال��ي��م��ن، 

منطقتي �سعنب وحبيل �سالح.
وقالت م�سادر ميدانية، اإن القوات 
متكنت من ال�سيطرة على عدد من 
ال�سرتاتيجية  واجلبال  املرتفعات 

املطلة على تلك املناطق يف مديرية 
ماوية، بعد عملية التفاف ناجحة 
نفذتها القوات من حلحال التابعة 
غربي  ب������الأزارق،  ت��ور���س��ة  ملنطقة 

حمافظة ال�سالع .
واأفادت امل�سادر اأن القوات اجلنوبية 
امل�سرتكة امل�سنودة باألوية العمالقة 
مبختلف  �سر�سة  م��ع��ارك  خا�ست 
امليلي�سيات  م���ع  الأ���س��ل��ح��ة  اأن������واع 
اإي���اه���ا خ�سائر  م��ك��ب��دة  احل��وث��ي��ة، 

فادحة يف الأرواح والعتاد.
واأ�سيب  ق��ت��ل  م��ت�����س��ل،  اإط�����ار  ويف 
احلوثي  ميلي�سيات  من  الع�سرات 
امل��وال��ي��ة لإي����ران يف م��واج��ه��ات مع 
امل�سنودة   Kحميقان اآل  م��ق��اوم��ة 
جبهة  يف  العمالقة  األ��وي��ة  ب��ق��وات 
مبحافظة  ال��زاه��ر  مبديرية  حبج 

البي�ساء.
اإن  وق����ال����ت م�������س���ادر م���ي���دان���ي���ة، 
اليومني  يف  امل��ي��دان��ي��ة  امل��واج��ه��ات 
اأ�سفرت  ال��زاه��ر،  بجبهة  املا�سيني 
ال��ع�����س��رات من  ع��ن م�سرع وج���رح 
ما  قتل  فيما  احل��وث��ي،  ملي�سيات 
ل ي��ق��ل ع��ن 18 ح��وث��ي��ا ف��ق��ط يف 
نفذتها  التي  ال�ستهداف  عمليات 
املقاومة امل�سنودة باألوية العمالقة.

•• بريوت-اأ ف ب:

النظام  ق�����وات  ع��ل��ى الأق�����ل م���ن  45 ع��ن�����س��راً  ق��ت��ل 
والف�سائل املعار�سة ام�س يف ا�ستباكات عنيفة م�ستمرة 
ب��ني ال��ط��رف��ني ق���رب حم��اف��ظ��ة اإدل����ب يف ���س��م��ال غرب 

�سوريا، وفق ما اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان.
ث م��دي��ر امل��ر���س��د رام���ي ع��ب��د ال��رح��م��ن لوكالة  وحت����درّ
فران�س بر�س عن "ا�ستباكات عنيفة اندلعت اإثر هجوم 
�سابقاً(  ال��ن�����س��رة  )ج��ب��ه��ة  ال�����س��ام  حت��ري��ر  هيئة  �سنته 
يف  النظام  لقوات  مواقع  �سد  اأخ��رى  مقاتلة  وف�سائل 
ريف حماة ال�سمايل". وت�سببت ال�ستباكات مبقتل 31 
قوات  م��ن   14 مقابل  والف�سائل  الهيئة  م��ن  عن�سراً 
تدور منذ  الق�سف،  مع  وتزامناً  املر�سد.  وفق  النظام، 
اأ�سابيع ا�ستباكات يف ريف حماة ال�سمايل حققت خاللها 

ا�ستباكات دامية بني قوات النظام واملعار�سة يف اإدلب

الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان يف اإ�سطنبول، حيث 
البلدية يف  ال�سيا�سية و�سغل من�سب رئي�س  بداأ م�سريته 
الت�سعينيات، مبثابة �سدمة رمزية �سخمة وعالمة اأو�سع 

على تراجع الدعم و�سط تعرث القت�سادي.
األفاً من �سكان   30 اأكرث من  ويف ا�ستطالع للراأي �سمل 
ماك  ال�ستطالعات  �سركة  وج��دت  اأم�س،  �سباح  املدينة 
اإمام  اإن  ق��ال��وا  امل�ساركني  م��ن   46% اأن  داني�سمانليك 

اأوغلو كان اأكرث جناحاً من مناف�سه.

قوات النظام تقدماً حمدوداً، اإل اأن الف�سائل اجلهادية 
واملقاتلة ت�سنرّ بني احلني والآخ��ر هجمات وا�سعة �سد 

مواقع قوات النظام ت�سفر عن معارك عنيفة.

ال�ستطالعات ترجح فوز مر�سح املعار�سة يف ا�سطنبول

�ساب ا�سيب يف ال�ستباكات باإدلب )ا ف ب(

»الأيادي النظيفة« تتلّوث:
مل يعد الوزير �سريجيو مورو منقذ الربازيل

•• الفجر - خرية ال�شيباين

بونتي�س  خورخي  يقوم  واحلكومة«،  الف�ساد  يختلط  »عندما  كتاب   يف 
ومار�سيو اأن�سيلمو، بتحليل حتقيق مكافحة الف�ساد الذي بداأته ال�سرطة 
اأو  جاتو«  »لف��ا  عملية   ،  2014 مار�س   17 يف  الربازيلية  الفيدرالية 

»غ�سيل ال�سيارات«.
احلادية  امل��راح��ل  �سابقان،  احت��ادي��ان  عميالن  وه��م��ا   ، امل��وؤل��ف��ان  ي�سف 
ا  155 �سخ�سً الآن، ويذكران  اأجريت حتى  التي  العملية  وال�ستني من 
لويز  ال�سابق  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س  فيهم  مب��ن   ، اأح��ك��ام  �سدهم  ���س��درت 

اإينا�سيو لول دا �سيلفا.
ويف نظر ق�سم من ال�سكان الربازيليني، اأ�سبح القا�سي �سريجيو مورو، 
اأو غ�سيل  التحقيق يف ق�سية لفا جاتو  امل�سوؤول عن  اآن��ذاك  ال��ذي كان 
ال�سيارات ، »منقذ الوطن«. وكانت مهمته تقريًبا تب�سريية دينية، لأنها 

كانت تعني تطهري البالد من �سمرّ الف�ساد.            )التفا�سيل �س12(
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اأخبـار الإمـارات
»األف للتعليم« تكرم املتميزين يف تطبيق من�ستها الرقمية

•• اأبوظبي- وام:

الرقمية  من�ستها  تطبيق  يف  املتميزين  للتعليم«  »األ��ف  كرمت 
التعليمي  نظامها  �سمن  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ت��وظ��ف  ال��ت��ي 
وذلك خالل حفل اأقيم يف املقر الرئي�سي للمدر�سة الإماراتية 
 57 ال���  امل��دار���س  معلمي  م��ن   31 التكرمي  و�سمل  باأبوظبي. 
األفون�سو  جيفري  بح�سور  للتعليم«  »األ��ف  من�سة  تعتمد  التي 
املدير التنفيذي ل�سركة »األف للتعليم« و�سعادة عاي�سة اليماحي 
مديرة برنامج »األف« يف وزارة الرتبية والتعليم وجمموعة من 
م���دراء النطاق وامل����دراء الأوائ����ل وم���دراء امل��دار���س وع���دد من 
اأحد  حتفيز  �سياق  يف  التكرمي  هذا  وياأتي  واملعلمات.  املعلمني 
التعليمي  »املكون  الثالث  الأ�سا�سية  الرقمي  التعليم  مكونات 

امليداين  املعلم  وه��و  الإداري«  املكون   .. التكنولوجي  املكون   ..
يف  الجت��اه��ات  اأح���دث  م��واك��ب��ة  على  ق���ادرا  ليكون  الإداري  اأو 
له  حتقق  التي  املو�سوعية  ب����الأدوات  وت��زوي��ده  التعليم  حقل 
كفاءة نوعية يف املعاجلة الفورية والدورية للتحديات املحيطة 
بالعملية التعليمية وتعزيز خمرجاتها مبا يتالءم مع الأجندة 
هذا  يف  عامليا  متقدمة  م��رات��ب  وحتقيق  التعليم  يف  الوطنية 
الإطار. واأكدت �سعادة عائ�سة اليماحي اأن املكرمني ا�ستطاعوا 
لتواكب  بطريقة مذهلة  اأدائ��ه��م  تطوير  ج��دارة مطلقة  وع��ن 
العامل الرقمي اجلديد الذي نعي�سه وحتديدا يف قطاع التعليم 
من خالل مهارات تت�سمن اإدارة املعرفة واإدارة التغيري والتعلم 
اأنها  معروف  فمن�ستنا  التكنولوجية  العوائق  وتذليل  الذاتي 
مبكونات  لالرتقاء  ال�سطناعي  الذكاء  مبتكرات  اآخر  توظف 

العملية التعليمية ال�ساملة.
جزءا  تعد  للتعليم  األ��ف  اإن  األفون�سو  جيفري  ق��ال  جانبه  من 
ت�سعى  التي  التعليمية  الرقمية  التحتية  البنية  من  يتجزاأ  ل 
دولة الإمارات اإىل بنائها على اأ�س�س ثقافية بغر�س اإعداد جيل 
امل�ستقبل القادر على ا�ستيعاب خارطة متغريات القرن احلادي 
اإ�سراك  خ��الل  م��ن  اإي��ج��اب��ا  وتوظيفها  املت�سارعة  والع�سرين 
جمتمع  بناء  اإىل  يقود  مبا  املحلية  واملجتمعات  الأم��ور  اأولياء 
رقمي متطور يعمل على حل امل�سكالت وامل�ستجدات التي تطراأ 

على حياتنا الواقعية.
و�سممت من�سة »األف« لتمنح الطالب طيفا وا�سعا من اأدوات 
امل�ستقبل التعليمية التي توفرها والتي لها انعكا�ساتها الالحقة 

على م�ستقبلهم.

حمدان بن زايد يزور موقع كني�سة ودير �سري بني يا�س
•• الظفرة- وام:

زار �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
اكت�سافه يف  يتم  م�سيحي  اأول موقع  يا�س  بني  ودي��ر �سري  كني�سة  موقع 
الدولة بعد انتهاء عمليات احلفاظ على املوقع وجتهيزه من قبل دائرة 

الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي ل�ستقبال الوفود ال�سياحية والزوار.
وجتول �سموه يف املوقع واإ�ستمع اإىل �سرح عن الأهمية التاريخية للموقع 

ومميزاته الآثارية واملرافق واخلدمات اجلديدة التي يوفرها.
واطلع �سموه على اأق�سام الكني�سة والدير التي يعود تاريخها اإىل القرنني 
ال�سابع والثامن امليالدي وا�ستمرت يف الزدهار حتى بعد انت�سار الإ�سالم 
يف املنطقة حيث مت اكت�ساف مباين املوقع عام 1992 تبعها العديد من 

اأعمال التنقيب ل�ستك�ساف املهاجع ال�سرقية وال�سمالية بالدير والكني�سة 
املخطط  اأن  ثبت   1994 ع��ام  ويف  الفناء  ذات  وامل��ن��ازل  املحيط  وال�سور 

املعماري للموقع يعود لكني�سة.
اإن جزيرة  الزيارة  اآل نهيان يف ختام  زاي��د  ال�سيخ حمدان بن  وق��ال �سمو 
ال��ق��دمي��ة واخل�سائ�س  الأث���ري���ة  امل��واق��ع  ب��ك��رثة  ي��ا���س تتميز  ب��ن��ي  ���س��ري 
بني  من  جعلها  مما  الإن�سان  �سنعها  التي  اجل��ذب  ومعامل  اجليولوجية 

الوجهات ال�سياحية املهمة يف منطقة الظفرة.
واأ�ساف �سموه اإن دير وكني�سة �سري بني يا�س يعد رمزا للتنوع الثقايف يف 
دولة الإمارات وحظي باإهتمام ورعاية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
العميقة  والثقافية  الرتاثية  لقيمته  نظرا  ث��راه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل 

باعتباره دلياًل تاريخياً هاماً وجزءاً من الرتاث احل�ساري للدولة.

واأ�سار �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإىل اأن الهتمام بهذا املوقع 
يعد دليال على التزام الدولة بحفظ اآثارها وتاريخها وحر�سها على ن�سر 

قيم الت�سامح الديني وحرية العتقاد.
رافق �سموه خالل الزيارة ال�سيخ هزاع بن حمدان بن زايد اآل نهيان وال�سيخ 
يا�س بن حمدان بن زايد اآل نهيان و�سعادة �سلطان خلفان الرميثي وكيل 
الظاهري  مطر  اأحمد  و�سعادة  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  دي��وان 
مدير مكتب ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة حممد علي ال�سدي 

املن�سوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة.
يذكر اأن موقع كني�سة ودير �سري بني يا�س يحظى باأهمية ا�ستثنائية لذلك 
مت اإجراء التدخالت املقررة بعناية للحفاظ على املوقع منذ النتهاء من 
اأعمال التنقيب الأثري الأوىل حيث مت بناء من�سة للزوار فوق الكني�سة 

اإع��ادة دفن معظم الدير.. وخ��الل الفرتة ما بني  2010 بينما مت  عام 
اأبوظبي  يف  وال�سياحة  الثقافة  دائرة  ا�ستكملت  و2016  عامي 2015 
لإدارة  اأو�سع  خطة  من  كجزء  الكني�سة  موقع  على  للحفاظ  خطة  و�سع 
اجلزيرة باأكملها وتعترب هذه اخلطة فر�سة جلمع معلومات عن املوقع 

وتقييم حالته .
واأعمال  امل�ستقبلية  والأبحاث  احلفر  لأعمال  �سيا�سات  و�سع  اإىل  اإ�سافة 

الرتميم والإدارة واحلفاظ على مظهر املوقع.
2018 �سرعت دائرة الثقافة وال�سياحة يف ت�سميم وتنفيذ  وخالل عام 
حلول جديدة حلماية املوقع والتي من �ساأنها �سمان احلفاظ على البقايا 
التاأثري  م��ن  والتقليل  احل��ال��ي��ة  البيئية  امل��خ��اط��ر  م��ن  للموقع  الأث��ري��ة 

الب�سري واملادي عليها وكذلك تعزيز جتربة الزوار.

حاكم دبي ي�سدر مر�سوما بت�سكيل جمل�س اأمناء 
جامعة »حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية«

•• دبي - وام: 

الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب 
اأمناء جامعة  2019 بت�سكيل جمل�س  »رعاه اهلل« ب�سفته حاكماً لإمارة دبي املر�سوم رقم »23« ل�سنة 

»حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية« برئا�سة �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم.
حممد  عبدالرحمن  ومعايل  للرئي�س  نائباً  القرق  ع�ي�س�ى  رج��اء  »الدكتورة  من  كال  املجل�س  وي�سم 
الدكتور  و�سعادة  ال�سيباين  عبدالرحمن  عبداهلل  و�سعادة  القطامي  حممد  حميد  ومعايل  العوي��س 
عب�داهلل حممد الكرم والدكتور عامر اأحمد �سريف والربوفي�سور اإيان اأندرو جرير والدكتور علوي 

ال�سي�خ علي« وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
يعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�سيف بن زايد يطلع على اآخر ال�ستعدادات ل� » اآي�سنار اأبوظبي 2020 «
•• اأبوظبي - وام:

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اط��ل��ع 
الوزراء وزير الداخلية على اآخر ال�ستعدادات والتح�سريات للدورة التا�سعة 
من املعر�س الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر »اآي�سنار اأبوظبي 2020« 
التي �ستقام خالل الفرتة من 17 حتى 19 مار�س 2020 يف مركز اأبوظبي 

الوطني للمعار�س »اأدنيك«.
وا�ستمع �سموه من اللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي املفت�س العام بوزارة 
اأع�ساء  ومن   »2020 اأبوظبي  »اآي�سنار  ل�  العليا  اللجنة  ورئي�س  الداخلية 
اللجنة اإىل خطة العر�س الفتتاحي والربامج املقامة وال�ستعدادات العامة 
لإجناح هذا احلدث الدويل الهام. ح�سر الجتماع العميد حممد حميد بن 
دملوج الظاهري - الأمني العام ملكتب �سمو وزير الداخلية والعميد الدكتور 
بالوزارة  اجلرمية  من  والوقاية  املجتمع  حماية  ع��ام  مدير  الغول  �سالح 
ال�سام�سي  وليد  »والعميد   »2020 اأبوظبي  »اآي�سنار   « رئي�س جلنة موؤمتر 
مدير عام كلية ال�سرطة رئي�س جلنة الفعاليات واملعر�س وعدد من �سباط 
بالتعاون  الداخلية  الذي تنظمه وزارة  املعر�س  ال��وزارة.  و�سوف ي�ستقطب 
120 خبرياً ومتخ�س�ساً يف جمال الأمن  مع �سركة »ريد للمعار�س« نحو 
الدولة وخارجها  زائر من داخل  األف   25 واأكرث من  الوطني وال�سيرباين 
ف�ساًل عن م�ساركة ما يزيد على 600 �سركة وموؤ�س�سة من اأكرث من 50 
اأب��وظ��ب��ي« احل���دث ال��رائ��د واملتخ�س�س يف جمال  دول���ة. و���س��ريك��ز »اآي�����س��ن��ار 

القادمة  دورت���ه  يف  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على  الوطني  الأم���ن 
على ثالثة حماور رئي�سية ت�سمل املحتوى ال�سناعي والأعمال والبتكار .. 

كما �سيتناول تقنيات الع�سر الرقمي كالذكاء ال�سطناعي وتاأثري التحول 
الرقمي على الأمن الوطني وم�ستقبل ال�سرطة والدفاع ال�سيرباين.

وكيل وزارة الدفاع يح�سر افتتاح معر�س باري�س للطريان
•• باري�س -وام:

“معر�س  افتتاح فعاليات  الأول  اأم�س  املرافق  الدفاع والوفد  الظاهري وكيل وزارة  �سعادة مطر �سامل علي  ح�سر 
يف  الف�ساء  و�سناعات  ال��ط��ريان  قطاع  يف  نوعه  م��ن  والأك���رب  الأب���رز  العاملي  “ احل��دث   2019 للطريان  باري�س 

العامل.
23 يونيو اجلاري يف مركز  وي�ستمر املعر�س - الذي افتتحه ر�سميا الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون - حتى 

معار�س باري�س لو بورجيه يف العا�سمة الفرن�سية باري�س.
اأجنحة ومن�سات الدول وال�سركات  وقام �سعادة مطر �سامل الظاهري بجولة تفقدية يف املعر�س �سملت عددا من 
من  ال�سركات  كربى  قدمته  ما  اأح��دث  على  خاللها  وتعرف  الدفاعية،  اجلوية  ال�سناعات  يف  املتخ�س�سة  العاملية 

املعدات والأجهزة وال�سناعات اجلوية والف�سائية.
الدعوة  مثمنا   ..  56 ال�  ن�سخته  يف  العام  هذا  املعر�س  بها  متيز  التي  الوا�سعة  الدولية  بامل�ساركة  �سعادته  واأ�ساد 

حل�سور فعاليات املعر�س وم�ستوى التنظيم.

ورقة عمل ل�دفاع مدين اأبوظبي ومبادلة يف موؤمتر للحماية من احلرائق باأمريكا
•• تك�شا�س-وام:

اأبوظبي   - امل����دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ���س��ارك��ت 
الأمريكية  الوطنية  اجلمعية  موؤمتر  يف  عمل  بورقة 
 “  NFPA 2019 احلرائق”  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 
على  رك��زت  الأمريكية  تك�سا�س  ولي��ة  يف  عقد  ال��ذي 
مبادلة  م��ع  امل�سرتك  الإ�سرتاتيجي  التمرين  نتائج 
مع  بالتعاون  تطبيقه  جرى  ال��ذي  ال�سحية  للرعاية 
م�ست�سفى كليفالند كلينك اأبوظبي وعدد من اجلهات 
بالت�سالت  املتعلقة  .. م�ستعر�سة اجلوانب  امل�ساركة 

الإ�سرتاتيجية الفعالة ودورها يف اإدارة الطوارئ.
وقال العميد حممد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع 
على  رك���زت  ال��وف��د  مناق�سات  اإن  اأب��وظ��ب��ي،   - امل���دين 
الأف��ك��ار الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��دع��م اجل��ه��ود التطويرية 
ل���الرت���ق���اء ب���������الأداء امل����ح����رتف ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف 
الطوارئ  لإدارة  التخطيط  جم��ال  يف  ال�سرتاتيجية 
التعاون  وكفاءة  فعالية  ل�سمان  احلرائق،  وخ�سو�سا 
والتن�سيق بني الفرق امل�ستجيبة، وتعزيز ثقة اجلمهور 
املدين  ال��دف��اع  قبل  م��ن  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  بفعالية 

واجلهات امل�ساندة على م�ستوى الإمارة. من جهته اأكد 
املهند�س عبداهلل عبدالعزيز ال�سام�سي، رئي�س مبادلة 
للرعاية ال�سحية، حر�س “مبادلة” على تعزيز �سبل 
التعاون والتن�سيق مع الدفاع املدين، من خالل تعزيز 
منظومة العمل املوؤ�س�سي امل�سرتك مبا يخدم م�سالح 
اجل��ه��ت��ني ع��ل��ى �سعيد ال�����س��الم��ة م��ن احل���رائ���ق. من 
احلب�سي  ها�سم  �سامل  مهند�س  املقدم  اأو���س��ح  ناحيته 
– اأب��وظ��ب��ي -  امل���دين  ب��ال��دف��اع  العمليات  اإدارة  م��دي��ر 
الدولية  الفعاليات  امل�ساركة يف  اأهمية   - الوفد  رئي�س 
لإبراز مكانة الدولة والتعريف بامل�ستوى الذي و�سلت 
اإل��ي��ه يف جم��ال ال��دف��اع امل���دين. و���س��م ال��وف��د النقيب 
حممد �سعيد ال�سريفي رئي�س ق�سم تخطيط العمليات 
احلماية  ق�سم  رئي�س  الكعبي  �سيف  يو�سف  والنقيب 
امل��دن��ي��ة. و����س���ارك ب��ت��ق��دمي ال���ورق���ة ومت��ث��ي��ل مبادلة 
كليفالند  م�ست�سفى  يف  متمثلة   - ال�سحية  للرعاية 
كلينك اأبوظبي - املهند�سة دانة كمال مدير اأول دعم 
اأن  اإىل  اأ���س��ارت  التي  م�ست�سفى  يف  والأنظمة  الربامج 
فر�سة  اأت����اح  كلينيك،  كليفالند  م�ست�سفى  مت��ري��ن 
وال�سالمة  الأم��ن  واإج��راءات  ال�ستجابة  كفاءة  تقييم 

للطوارئ بامل�ست�سفى. و�سمن امل�ساركة زار وفد الدفاع 
املدين املعر�س امل�ساحب للموؤمتر واطلع على اأف�سل 

املمار�سات والبتكارات يف جمال الوقاية وال�سالمة يف 
احلريق واإدارت الطوارئ.

برنامج ال�سيخة فاطمة للتميز 
والذكاء املجتمعي ينهي 

طلبات الرت�سح يوليو القادم
•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  لربنامج  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب 
للتميز والذكاء املجتمعي اأن الربنامج مي�سي قدما ليعزز مكانته كاأحد 

املبادرات الرائدة يف جمال دعم واإبراز الأفراد واملوؤ�س�سات.
ا�ستقبال  من  النتهاء  �سيتم  ان��ه  اخلييلي  مغري  الدكتور  معايل  وق��ال 
للتميز  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ل��ربن��ام��ج  ال��رت���س��ح  طلبات 
�سامية ت�ستند على  روؤية  القادم وفق  31 يوليو  املجتمعي يوم  والذكاء 
اإبراز  لبناء جمتمع متميز م�ستدام” وذلك من خالل  ري��ادي  “منوذج 
والعرتاف  جمتمعاتهم  يف  فرقا  ي�سنعون  الذين  واملوؤ�س�سات  الأف���راد 
باإجنازاتهم وا�سهاماتهم وتقديرهم ودعمهم ملا فيه رفعة و�سعادة وتقدم 

اأوطانهم وتعزيز انتمائهم وولئهم ملجتمعاتهم.
واأ�ساف معاليه “ يركز برنامج �سمو ال�سيخة فاطمة على اأفراد املجتمع 
دعم  تعمل يف جمال  التي  املوؤ�س�سات  وكذلك  العمرية  الفئات  كافة  من 
اإ�سراك  الأ�سرية واملجتمعية وهي خطوة جت�سد احلر�س على  امل�ساريع 
املجتمع يف التفاعل مع خمتلف الق�سايا والتحديات واإيجاد حلول لها 

ب�سكل مبتكر وم�ستدام”.
واأ�سار اإىل اأن برنامج �سمو ال�سيخة فاطمة يعد اأداة جت�سد م�ساعي الدولة 
املوؤ�س�سات  واأي�سا  والأ���س��ر  واملبتكرين  واملتميزين  املوهوبني  دع��م  نحو 
با�ستثمار  الربنامج  اأه��داف  الدولة وخارجها وهو ما يحقق  داخ��ل  من 
الطاقات وفتح اآفاق التناف�س مبا ي�سهم يف اإن�ساء بيئة جمتمعية تناف�سية 

تهدف اإىل الرتقاء باأ�سلوب احلياة يف املجتمع.
ال�سيخة  �سمو  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اخلييلي  م��غ��ري  ال��دك��ت��ور  وث��م��ن 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى 
لدعم  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة 
ال�سلة  ذات  امل�ساريع  دع��م  يف  ت�سهم  التي  واملوؤ�س�سات  واملجتمع  الأ���س��ر 
باملجتمع موؤكدا اأن دعم �سموها الالحمدود للمجتمع �ساهم يف الرتقاء 
وجودة  منط  تعزيز  وبالتايل  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الجتماعية  باملنظومة 

احلياة.
الربنامج  فئات  خمتلف  على  امل�ساركني  م��ن  الكبري  الإق��ب��ال  اإن  وق��ال 
يعك�س الوعي املتزايد لدى اأفراد املجتمع باأهمية دورهم كعن�سر رئي�سي 
يف م�سرية التنمية امل�ستدامة التي نعي�سها واأن على كل فرد ترك ب�سمة 

وا�سحة من العمل الإيجابي اجتاه املجتمع.
والذكاء  للتميز  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ب��رن��ام��ج  وي�سمل 
املجتمعي جمموعة جوائز حملية �سنوية موجهة لالأ�سرة والأفراد من 
والزوج  والأ�سرة  وال�سباب  “الطفولة  والعمرية  املجتمعية  الفئات  كافة 
والزوجة واجلد واجلدات وكبار ال�سن” وكذلك املوؤ�س�سات والهيئات التي 

تقدم اأو تدعم امل�ساريع الأ�سرية واملجتمعية.
ميكن  وال���ذي  املجتمعي  ال��ذك��اء  على  برتكيزه  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  ويتميز 
تعريفه باأنه القدرة على التفاعل مع ق�سايا املجتمع وحتدياته وحتويلها 
جلميع  وال�ستجابة  اأف�سل  م�ستقبل  نحو  والتغيري  للتطور  فر�س  اىل 
جلميع  اخل��الق  ال�ستثمار  عرب  املجتمعية  البيئة  يف  امل��وؤث��رة  املتغريات 
يف  ت�سهم  فعالة  جمتمعية  وحلول  عالجات  لبتكار  املتاحة  الإمكانات 

الرتقاء بجودة حياة املجتمعات ورفاهيتها.
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اأخبـار الإمـارات
بدء �سباق امتحانات نهاية العام اليوم وت�ستمر حتى 30 اجلاري

•• دبي- حم�شن را�شد

للعام  العام«،  الثالث«نهاية  الدرا�سي  الف�سل  نهاية  امتحانات  اليوم  تنطلق 
الدرا�سي 2018-2019، لطلبة ال�سف الأول اإىل الثاين ع�سر يف املدار�س 
احلكومية، واخلا�سة التي تتبع منهاج الوزارة، حيث يبداأ �سباق المتحانات 
30 منه، لل�سفوف »11-12« عام ومتقدم، و9  اليوم، وي�ستمر حتى يوم 

و10 م�سار النخبة.
6و  »ع��ام،  و9  تخ�س�سي،  م�سار  و10«   9« �سفوف  امتحانات  تنتهي  فيما 
نخبة«، و1،2،3،4،5« يوم 26 منه، فيما ي�سدل ال�ستار على  اأو  »عام  7و8 
27 م��ن ال�سهر  ام��ت��ح��ان��ات ���س��ف��وف »9 ع���ام وم��ت��ق��دم« و10 م��ت��ق��دم ي���وم 

ذاته.

ال��وزارة �ساعتني مدة المتحان لل�سفوف من الرابع وحتى الثاين  واأق��رت 
مدة  بلغت  فيما   ،11:30 حتى  وت�ستمر   9:30 ال�ساعة  من  تبداأ   ، ع�سر 
9:30 حتى  1-3، �ساعة ون�سف تبداأ من  المتحان لطلبة ال�سفوف من 
11، ومنعت قراءة الأ�سئلة للطلبة اأو توجيههم نحو الإجابة يف جميع املواد 

الدرا�سية.
وي�ستهل طلبة الثاين ع�سر »عام ومتقدم« اليوم المتحانات، مبادة الرتبية 
بالريا�سيات  وي�ستاأنفوا  20منه،  الجتماعية  الدرا�سات  يليها  الإ�سالمية، 
اللغة  ثم   ،  25 ي��وم  الفيزياء  ثم  24 منه،  »العربية«  ويلتقون    ،  23 ي��وم 
لطلبة   27 ي��وم  الكيمياء«  اأو  »الح��ي��اء  يليها  26منه،  ي��وم  الجن��ل��ي��زي��ة 
الثاين ع�سر »عام«، فيما يوؤدي طلبة »املتقدم« المتحان يف مادة الكيمياء، 

ويختتمون �سباق المتحانات مبادة العلوم ال�سحية يوم 30 منه.

انطالق الت�سفيات النهائية جلائزة دار الرب للقراآن الكرمي مب�ساركة متناف�سا
•• دبي-وام: 

التا�سعة  ل��ل��دورة  النهائية  الت�سفيات  ال��رب  دار  جمعية  اطلقت 
يف  امل�سرفة  النبوية  وال�سنة  الكرمي  للقراآن  ال��رب  دار  جائزة  من 
بي����نهم  اجل�����ن�سني  م������ن  مت�������سابقا   1456 مب������ساركة  عجمان 
فئة  يف  م�ساركة  و44  ومعلمة  معلما  و47  الطلبة  من   1365

»الأمهات«.
وقال في�سل �سحراوي مدير فرع جمعية دار الرب يف عجمان اإن 
األف درهم ميزانية خا�سة جلائزة هذا   850 اجلمعية خ�س�ست 
اأف��رع هي   3 امل�ساركني يف اجلائزة بني  توزيع  اإىل  العام.. م�سريا 
وفرع  متناف�سني   705 فيه  ي�سارك  ال��ذي  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ف��رع 

الفقه  وف��رع  متناف�س   600 مب�ساركة  ال�سريف  النبوي  احلديث 
م�ساركا.  151

اجلائزة  احل��ايل من  العام  ن�سخة  امل�ساركني يف  قوائم  اأن  واأو�سح 
منطقة  مدار�س  من  طالبة  و689  طالبا   676 ت�سم  القراآنية 
الأعمار  خمتلف  من  واملقيمني  املواطنني  من  التعليمية  عجمان 
واملراحل الدرا�سية بدءا من ريا�س الأطفال واملعلمني من اأع�ساء 

الهيئات التدري�سية يف مدار�س الإمارة بجانب �سريحة الأمهات.
بناء  اإىل  ت�سعى  اجل��ائ��زة  اأن  ال���رب  دار  جمعية  ف���رع  م��دي��ر  واأك����د 
وتخريج جيل موؤمن وواع ومثقف على نهج الو�سطية والعتدال 
للم�ساهمة يف تر�سيخ قيم الدين احلنيف ون�سر الت�سامح واملحبة 

والإخاء وحماربة التطرف والغلو وخدمة وطنهم.

 بدعم اإماراتي.. م�ست�سفى املوا�سط يجري اأكرث من 600 عملية جراحية لأهايل ريف تعز
•• تعز-وام: 

600 عملية جراحية  ع��ن  يزيد  م��ا  اإج���راء  بكلفة  الإم����ارات  دول��ة  تكفلت 
كربى و �سغرى يف م�ست�سفى املوا�سط الريفي خالل اأ�سهر مار�س و اأبريل 
و مايو املا�سية اإىل جانب اخلدمات الطبية الأخرى من فحو�سات واأ�سعة 

لالآلف من مر�سى ريف حمافظة تعز اليمنية.
واأو�سح تقرير �سادر عن امل�ست�سفى و مكتب ال�سحة باملوا�سط خالل �سهر 
الأ�سهر  خ��الل  امل�ست�سفى  قدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ح��ول   - اجل���اري  يونيو 
 11844 املعاينة و الفحو�سات بلغ  اأن عدد املراجعني لإج��راء  الثالثة - 
مراجعا و للمخترب 7377 مراجعا و لل�سيدلة 7112 مراجعا اإ�سافة اإىل 
الآلف من احلالت يف اأق�سام الأ�سعة و الولدة و الأنف و الأذن و احلنجرة 
و املوجات ال�سوتية و ال�سحة الإجنابية. و اأ�ساد م�سوؤولو امل�ست�سفى بدعم 
دولة الإمارات الذي اأ�سهم يف عودة امل�ست�سفى اإىل تقدمي خدماته الطبية 
ملر�سى ريف حمافظة تعز يف اإطار النهج الإماراتي الداعم لل�سعب اليمني 

يف ظل الظروف ال�سعبة التي يعي�سها.

الإمارات تقدم حماليل خمربية ملواجهة »حمى ال�سنك« يف عدن
•• عدن -وام:

اأم�س الول  الإم��ارات  قدمت دولة 
للمخترب  خم�����ربي�����ة  حم����ال����ي����ل 
ال��وط��ن��ي امل���رك���زي ال��ت��اب��ع ل����وزارة 
ال�����س��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة مل��واج��ه��ة وب���اء 

حمى ال�سنك يف عدن.
وقال حممد ال�سحي ممثل الهالل 
الأحمر الإماراتي يف عدن اإن هذه 
املركز  امل��خ��ت��رب  �ستخدم  امل��ح��ال��ي��ل 
لفح�س  اجلمهورية  م�ست�سفى  يف 
امل���ر����س���ى امل�������س���اب���ني ب����وب����اء حمى 
الن��ت�����س��ار يف  ع���اود  ال���ذي  ال�سنك 

عدن وبع�س املحافظات املجاورة.
�سعاد  الدكتورة  اأ�سادت  جهتها  من 
الوطني  امل���رك���ز  م���دي���رة  م��ي�����س��ري 
ل���الإم���داد ال���دوائ���ي ب��ج��ه��ود دولة 
الإمارات العربية املتحدة ال�سباقة 
يف تقدمي الدعم الالزم للقطاعات 

اخلدمية ومنها قطاع ال�سحة.
�ستكفي  امل��ح��ال��ي��ل  ه���ذه  اأن  ي��ذك��ر 
وي�ستفيد  ق���ادم���ة،  اأ���س��ه��ر   6 مل���دة 
تزايد  مع  خ�سو�سا  املر�سى  منها 

الإ�سابات بحمى ال�سنك.

زايد لالإ�سكان: هدفنا حتقيق روؤية القيادة يف توفري جودة احلياة يف املجتمعات ال�سكنية احليوية
•• دبي -وام:

جميلة  املهند�سة  ���س��ع��ادة  ت��راأ���س��ت 
تن�سيق  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ال���ف���ن���دي 
برنامج  ع�����ام  م���دي���ر  اخل�����دم�����ات 
اجتماع  ل��الإ���س��ك��ان  زاي����د  ال�����س��ي��خ 
جل���ن���ة ت���ن�������س���ي���ق اخل������دم������ات بني 
يف  والحتادية  احلكومية  اجلهات 
براأ�س  ال�سكني  ال�سمر  بطني  حي 
اإط����ار مناق�سة  وذل���ك يف  اخل��ي��م��ة 
ع��دد م��ن امل��وا���س��ي��ع امل��درج��ة على 
اأع�ساء  بح�سور  الأع��م��ال  ج��دول 
ال���ل���ج���ن���ة م�����ن مم���ث���ل���ي اجل����ه����ات 

احلكومية والحتادية.
حممد  جميلة  املهند�سة  واأك����دت 
وبالتعاون  ال��ربن��ام��ج  اأن  الفندي 
املحلية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
الدولة  اإم�������ارات  يف  والحت����ادي����ة 
روؤية  حتقيق  اإىل  ت�سعى  املختلفة 
اأعلى  توفري  يف  الر�سيدة  قيادتنا 
وحتقيق  ال����س���ت���ق���رار  م�����س��ت��وي��ات 
جودة احلياة يف املجتمعات ال�سكنية 
م���ن خ���الل خدمات  ل��ل��م��واط��ن��ني 
م�ساريع  يف  م��ت��ك��ام��ل��ة  وم����راف����ق 

خالل  م��ن  للمواطنني  ال�سكنية 
املتكاملة  وامل�����راف�����ق  اخل�����دم�����ات 
ال�سكنية  الأح����ي����اء  م�����س��اري��ع  يف 
الربنامج  ينفذها  التي  امل�ستدامة 
وذل�������ك ب���ال���ت���ع���اون م����ع اجل���ه���ات 
يف  والحت��ادي��ة  املحلية  احلكومية 

خمتلف اإمارات الدولة.
واط����ل����ع����ت اجل�����ه�����ات ع���ل���ى اأب������رز 
ال����ت����ط����ورات اخل���ا����س���ة يف احل���ي 
ال�سكني من حيث تطوير اخلدمات 
يف الأح��ي��اء ال�سكنية ورب��ط جميع 
اخل���دم���ات ب�����س��ك��ان احل���ي وتوفري 
خ�����دم�����ات اأخ����������رى م����ث����ل م����راك����ز 
ال�سرطة ومركز للدفاع املدين اإىل 
جانب ا�ستعرا�س النماذج ال�سكنية 
احلالية  ال�����س��ك��ن��ي��ة  الأح�����ي�����اء  يف 

وامل�ستقبلية.
وي����ق����ع م�������س���روع م��ن��ط��ق��ة بطني 
�سارع  جانب  اإىل  ال�سكنية  ال�سمر 
ال�������س���ي���خ حم���م���د ب�����ن زاي��������د بعد 
اإىل  ب���الجت���اه   122 خم���رج رق���م 
 888 راأ���س اخليمة وي�سم  اإم��ارة 
م�سكنا موزعة على ثالث مراحل 

وجمموعات.

احليوية.
اإىل  ي�سعى  ال��ربن��ام��ج  ان  وق��ال��ت 
ت��ط��ب��ي��ق دل���ي���ل ج������ودة احل����ي����اة يف 
احليوية  ال�����س��ك��ن��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال�سمو  اع��ت��م��ده��ا ���س��اح��ب  وال��ت��ي 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه اهلل« 
مطلع ال��ع��ام اجل���اري م��ع اجلهات 

التي  امل�ستدامة  ال�سكنية  الأح��ي��اء 
ينفذها الربنامج وذلك عن طريق 
والتي  اخل����دم����ات  ت��ن�����س��ي��ق  جل��ن��ة 
املجل�س  م���ن  ب���ق���رار  ت�سكيلها  مت 
ويرتاأ�سها  ل��ل��خ��دم��ات  ال�������وزاري 
لالإ�سكان  زاي����د  ال�����س��ي��خ  ب��رن��ام��ج 
بغر�س تطوير م�سروعات الأحياء 
ال�����س��ك��ن��ي��ة ول��ت��ط��ب��ي��ق دل��ي��ل جودة 
ال�سكنية  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  احل���ي���اة 

وتعزيز  امل���خ���ت���ل���ف���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
التجارب احلياتية للمواطنني مبا 
يتوافق مع روؤية الإمارات 2021 
ملوؤية  و���س��وًل  الوطنية  واأجندتها 

الإمارت 2071.
ك��م��ا اأك�����دت ���س��ع��ي ال���ربن���ام���ج اإىل 
يف  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  حتقيق 
ال�ستقرار  م�ستويات  اأعلى  توفري 
وحتقيق جودة احلياة يف املجتمعات 

وي�سمل امل�سروع يف مرحلته الأوىل 
354 م�سكناً على م�ساحة تقدر ب� 
مبنطقة  مربع  مرت  الف   905
حني  يف  الأوىل  ال�����س��م��ر  ب���ط���ني 
مبنطقة  الأوىل  املجموعة  ت�سم 
بطني ال�سمر الثانية 240 م�سكناً 
الف   521 ب���  ت��ق��در  م�ساحة  على 
املجموعة  ت�سم  ك��م��ا  م��رب��ع  م��رت 
 294 نف�سها  املنطقة  يف  الثانية 
ب�780  م�سكناً على م�ساحة تقدر 
ت�ستمل  ب��ي��ن��م��ا  م���رب���ع  م���رت  ال����ف 
ج��م��ي��ع امل���راح���ل وامل���ج���م���وع���ات يف 
امل�سروع على خم�سة مناذج �سكنية 
خمتلفة وع�سرية تلبي طموحات 

املواطنني.
ت�سليمه  امل��ت��وق��ع  امل�����س��روع  وي�����س��م 
خ����الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن العام 
من����اذج  خ��م�����س��ة   2020 امل���ق���ب���ل 
�سكنية ع�سرية وحديثة وفق اأعلى 
لتطلعات  ترتقي  العاملية  املعايري 
بالإ�سافة  امل��واط��ن��ني  وط��م��وح��ات 
الأ�سرة  لطبيعة  م��راع��ات��ه��ا  اإىل 
م�سار  تبني  خالل  من  الإماراتية 

الأحياء ال�سكنية الجتماعية.

م�سر والإمارات.. منوذج للتعاون 
الأخوي يف وجه التحديات

•• اأبوظبي-وام:

بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  بها  قام  التي  الزيارة  اأن  ال�ساعة  اأخبار  اأك��دت 
اإىل م�سر حملت  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  نهيان  اآل  زاي���د 
بني  وال��را���س��خ��ة  الطويلة  ال��ع��الق��ات  مل�سرية  ج��دي��دة  وم��ع��اين  دللت 
الإمارات وم�سر.. م�سرية اإىل اأن الزيارة نف�سها ترجمت عمق الروابط 
الآخر  م�سلحة  على  منهما  كل  وحر�س  البلدين  �سعبي  تربط  التي 

والدفاع عنه يف وجه التحديات امل�سرتكة.
والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  عن  ت�سدر  التي  الن�سرة  وقالت 
والإمارات..  م�سر   « عنوان  حتت  اليوم  افتتاحيتها  يف  ال�سرتاتيجية 
ال��زي��ارة - التي  اإن ه��ذه  من��وذج للتعاون الأخ���وي يف وج��ه التحديات » 
ظ��ل ظروف  ت��اأت��ي يف   - وال�سداقة  الأخ���وة  معاين  م��ن  الكثري  حملت 
اإقليمية ودولية م�سطربة تتطلب من البلدين اإعادة حتديد الأولويات 
�سماناً  وال��الح��ق��ة  ال��راه��ن��ة  ال��ف��رتة  خ��الل  عليها  العمل  يجب  ال��ت��ي 
الرياح  وج��ه  يف  وا�ستقرارها  اأمنها  على  واحل��ف��اظ  املنطقة  ل�ستقرار 
اأن  اإىل  منوهة  وال���دويل..  الإقليمي  باملحيطني  تع�سف  التي  العاتية 
قوى الإرهاب يف تناٍم م�ستمر وروح الت�سدد باتت تنخر اأج�سام الكثري 
من املجتمعات فيما باتت الكيانات ال�سيا�سية القوية مهددة يف وحدتها 

ومتا�سكها بفعل اأيادي التخريب املنظمة التي تعيث ف�ساداً يف العامل.
واأ�سافت يف هذا ال�سدد اأنه كان ل بد لزعماء العامل الواعي اأن يتحركوا 
من اأجل و�سع اأيديهم باأيدي بع�سهم بع�ساً ملواجهة املخاطر املحدقة 
ال��دي��ن��ي وخطط  والت�سدد  ال��ف��ك��ري  الغلو  وال��وق��وف يف وج��ه ط��وف��ان 
الدول املارقة، ال�ساعية اإىل حتقيق اأهدافها التخريبية عن طريق اإثارة 
اأ�سلوب  با�ستخدام  ال��دويل  الأم��ن  وتهديد  العمالء  بوا�سطة  البالبل 

العنجهية وابتزاز اجلريان.
واأكدت اأن الر�سالة التي حملها �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
بفخامة  ال��ذي جمعه  اللقاء  ال��دويل خالل  والتعاون  وزي��ر اخلارجية 
املوقف  عك�ست  قد  القاهرة  يف  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�س 
الإماراتي الوا�سح جتاه التهديد الإيراين للمنطقة وذلك عندما اأكد 
�سموه اأن املرحلة التي متر بها املنطقة يف الوقت الراهن تتطلب تعزيز 
ن الأمة العربية من احلفاظ على  التعاون والت�سامن العربي مبا ميكرّ

اأمن وا�ستقرار دولها والت�سدي للتحديات امل�سرتكة التي تواجهها.
ولفتت اإىل اأن الطرفني قد عربا عن قلقهما من ال�سطرابات الأمنية 
التي تعي�سها ليبيا واتفقا على دعم جهود مكافحة الإرهاب الذي يهدد 
ال�ستقرار  ع��ودة  اأهمية  موؤكدين  ال�سقيق،  البلد  ه��ذا  وا�ستقرار  اأم��ن 
يلبي  الد�ستورية مبا  املوؤ�س�سات  لعودة  اأج��واء متهد  اإليه، وذلك بخلق 

طموحات ال�سعب الليبي يف م�ستقبل اأف�سل.
ونوهت اإىل اأنهما قد اأعربا عن كامل ت�سامنهما مع ال�سودان لتجاوز 
اليمني  للملف  يظل  فيما  ح��ال��ي��اً..  بها  مي��ر  ال��ت��ي  الدقيقة  امل��رح��ل��ة 
وال�سوري ن�سيبهما يف اهتمامات دولة الإمارات وم�سر ال�سقيقة وذلك 
بتاأكيد ا�ستمرار اجلهود ال�ساعية للتو�سل اإىل حلول �سيا�سية لأزمات 
تلك الدول واإنهاء املعاناة الإن�سانية ل�سعوبهما مع منح الأولوية ملفهوم 
وحماية  املوؤ�س�سات  ومتا�سك  وح��دة  على  واحل��ف��اظ  الوطنية  ال�سيادة 

املقدرات.
وخل�ست الن�سرة يف ختام افتتاحيتها اإىل اأن حر�س قيادة دولة الإمارات 
العربية املتحدة على مواجهة التحديات التي تعانيها املنطقة يجعلها 
الدول  م��ع  التن�سيق  ���س��رورة تكثيف ج��ه��ود  م��ن غ��ريه��ا  اأك���رث  ت���درك 
طموحات  يف  معها  تتقاطع  التي  م�سر  جمهورية  وخا�سة  ال�سقيقة، 
التنمية، وهي جهود  التطوير وحتقيق  اإرادة  البناء وت�سرتك معها يف 
الأمنية وال�سطرابات  املخاطر  اأن تتحقق يف ظل وجود  ل ميكن لها 
ال�سيا�سية وانعدام مناخ ال�ستقرار.. م�سرية اإىل اأن م�ساندة الدولتني 
التي  املرحلة  ه��ذه  يف  والإقليمية  الدولية  املواقف  يف  بع�ساً  بع�سهما 
منوذج  اأف�سل  تعك�س  الأع���داء  فيها  ويتعدد  التحديات  فيها  تتعاظم 

للتعاون الأخوي البنرّاء يف تاريخ املنطقة.

اأخبار ال�ساعة :

الطق�س املتوقع خالل الأيام القادمة 
•• اأبوظبي- وام:

اإىل  و�سحو  رط��ب  ال��ي��وم  يكون طق�س  اأن  ل��الأر���س��اد  الوطني  امل��رك��ز  توقع 
بعد الظهر ومتيل درجات احلرارة لالنخفا�س  غائم جزئياً خا�سة �سرقاً 
التدريجي. والرياح تكون �سمالية غربية ن�سطة ال�سرعة وقوية اأحياناً على 
البحر وتكون مثرية للغبار والأتربة توؤدي اإىل تدين مدى الروؤية الأفقية 
على بع�س املناطق و�سرعتها من 25 اإىل 35 ت�سل اإىل 45 كم-�س والبحر 

م�سطرب املوج يف اخلليج العربي وخفيف اإىل متو�سط يف بحر عمان.
اأما طق�س اليوم الأربعاء يكون مغربا وغائما جزئياً على بع�س املناطق مع 
اآخ��ر يف درج��ات احل��رارة وال��ري��اح �سمالية غربية ن�سطة  انخفا�س طفيف 
ال�سرعة وقوية اأحياناً على البحر وتكون مثرية وحمملة بالغبار والأتربة 
توؤدي اإىل تدين مدى الروؤية الفقية على بع�س املناطق و�سرعتها من 30 
�سديد  اإىل  امل��وج  م�سطرب  البحر  ويكون  كم/�س   55 اإىل  ت�سل   40 اإىل 

ال�سطراب اأحياناً يف اخلليج العربي متو�سط املوج يف بحر عمان.
املناطق  بع�س  على  جزئياً  وغائماً  مغربا  اخلمي�س  ي��وم  الطق�س  وي��ك��ون 
�سمالية  والرياح  الظهر  بعد  ال�سرقية  املناطق  ال�سحب على بع�س  وتظهر 
ومثرية  ال�سرعة  ن�سطة  اإىل  معتدلة  الدولة  �سرق  و�سرقية  غرباً  غربية 
للغبار والأتربة على املناطق املك�سوفة، و�سرعتها ترتاوح من 25 اإىل 35 
العربي  امل��وج يف اخلليج  البحر م�سطرب  .. ويكون  45 كم/�س  اإىل  ت�سل 
ومتو�سط املوج يف بحر عمان. بينما يكون طق�س يوم اجلمعة �سحوا بوجه 
عام ومغربا اأحياناً وغائماً جزئياً على بع�س املناطق ويحتمل تكون بع�س 
ال�سحب الركامية �سرقاً بعد الظهر. والرياح �سمالية غربية غرباً و�سرقية 
املناطق  على  للغبار  وم��ث��رية  ال�سرعة  ن�سطة  اإىل  معتدلة  ال��دول��ة  ���س��رق 
 .. ك��م/���س   40 اإىل  ت�سل   35 اإىل   25 م��ن  ت���رتاوح  و�سرعتها  املك�سوفة، 
ويكون البحر م�سطربا اإىل متو�سط املوج يف اخلليج العربي ومتو�سط املوج 
ت�سكل  ويحتمل  يكون رطبا �سباحاً  ال�سبت  يوم  اأم��ا طق�س  يف بحر عمان. 
ال�سباب اأو ال�سباب اخلفيف على بع�س املناطق، وي�سبح �سحواً بوجه عام 
وغائماً جزئياً اأحياناً، مع فر�سة لتكون بع�س ال�سحب الركامية �سرقاً بعد 
اإىل  خفيفة  الدولة  �سرق  و�سرقية  غرباً  غربية  �سمالية  وال��ري��اح  الظهر. 
معتدلة ال�سرعة ون�سطة اأحياناً وتكون مثرية للغبار و�سرعتها من 18 اإىل 
30 ت�سل اإىل 40 كم/�س والبحر متو�سط املوج يف اخلليج العربي ويف بحر 

عمان.
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اأخبـار الإمـارات
تدريبات مكثفة حول جوانب ال�سالمة وال�سحة املهنية والوقاية من احلريق

»�سالمة للتدريب الوقائي« يبداأ براجمه التدريبية و�سط اإقبال لفت من عمال القطاعني احلكومي واخلا�س
•• ال�شارقة-الفجر:

الوقاية  »هيئة  رئي�س  القا�سمي،  �سقر  بن  خالد  ال�سيخ  املهند�س  �سرح 
وال�سالمة يف ال�سارقة«: »ياأتي اإطالق معهد »�سالمة« ا�ستجابًة للحاجة 
ه اأحد املكونات الرئي�سة لل�سالمة املهنية  امللحة اإىل التدريب النوعي بعدِّ
اأمامنا  الطريق  ممهداً  العمل،  ح��وادث  ملنع  املتينة  الدعائم  من  وواح��د 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  لرتجمة 
»�سالمة  �سمان  يف  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
حجر  كونه  »�سالمة«  ب�  ثقتنا  وتتعزز  ق�سوى.  اأولوية  ها  بعدِّ الإن�سان« 
الإجراءات  لتخاذ  ال�سلوكية،  ال�سالمة  ثقافة  العمال  لإك�ساب  الأ�سا�س 

يف  حقيقيني  �سركاء  هم  بعدِّ وحياتهم  �سالمتهم  حتفظ  التي  الوقائية 
اإىل  الو�سول  يف  املتمثلة  روؤيتنا  من  انطالقاً  والنماء،  النه�سة  م�سرية 
تعزيز  املتمحورة حول  بر�سالتنا  وعماًل  املخاطر  خاٍل من  اآمن  جمتمع 
والوقاية  ال�سالمة  معايري  اأرق��ى  تطبيق  عرب  الإم���ارة  يف  احلياة  ج��ودة 
اإطالق »معهد �سالمة  الأرواح واملمتلكات«. جاء ذلك عقب  على  حفاظاً 
للتدريب الوقائي«، املعهد الرائد الذي تنفذه »هيئة الوقاية وال�سالمة 
التدريبية  براجمه  اأوىل  بداأ  الذي  »�ساند«،  �سركة  وتديره  ال�سارقة«  يف 
و�سط اإقبال لفت من قبل ال�سركات العاملة يف اإمارة ال�سارقة. وت�ستهدف 
املباين  وح��را���س  ال��ع��م��ال  ت��اأه��ي��ل  الأوىل  ب��ال��درج��ة  التدريبية  ال��ربام��ج 
والوقاية،  الأم��ن  جم��ال  يف  املمار�سات  اأف�سل  لتبني  ال�سالمة  و�سباط 

مبا ي�سب يف خدمة التوجه الوطني نحو الرتقاء مب�ستويات ال�سالمة 
�ساحب  توجيهات  مع  متا�سياً  واملقيمني،  والعاملني  للمواطنني  العامة 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى 
واملتمحورة  اجل��دي��دة،  التدريبية  الربامج  وت�ستقطب  ال�سارقة.   حاكم 
اهتماماً  والوقاية من احلريق،  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  حول جوانب 
متكاماًل  تدريبياً  تتبنى نهجاً  املحلي كونها  الأعمال  كبرياً من جمتمع 
لتمكني العمال والفنيني من امتالك اأدوات ال�سالمة العامة، من خالل 
التوعية بالأدوار وامل�سوؤوليات والتعريف مبخاطر النقل يف اأماكن العمل 
اخلطرة،  امل��واد  على  لل�سيطرة  املنا�سبة  العمل  معدات  ا�ستخدام  و�سبل 
املتعلقة  والتوجيهات  املخاطر  الإب��الغ عن  الإمل��ام مبتطلبات  ف�ساًل عن 

التدريبية  ال��ربام��ج  اإىل  املنت�سبة  اجل��ه��ات  وحتظى  ال��ط��وارئ.  ب��ح��الت 
ب�سهادة ا�ستيفاء التدريب يف ال�سحة وال�سالمة عقب ا�ستكمال التدريب 
�سهادات مهنية معتمدة يف  الأق��ل، مع منح عامليها  %10 على  بن�سبة 
ال�سحة وال�سالمة والوقاية من احلريق، ويف حال مت ا�ستيفاء التدريب 

من قبل الهيئة، يلغى تدريب العمال من اأي جهة اأخرى بالإمارة. 
واأو�سحت مهرة ال�سحي، مدير »معهد التدريب الوقائي« بالوكالة ومدير 
م�سروع �سالمة، باأنرّ الإقبال الوا�سع على الربامج التدريبية يوؤكد الثقة 
ه من�سة مثالية لتمكني  العالية التي توليها ال�سركات ملعهد »�سالمة« بعدِّ
العمال من القطاعني احلكومي واخلا�س يف ال�سارقة من التعامل بكفاءة 

وفعالية مع املخاطر املحتملة �سمن بيئة العمل.

حاكم اأم القيوين وويل عهد دبي وال�سيوخ يوؤدون �سالة اجلنازة على جثمان من�سور بن اأحمد بن علي اآل ثاين
•• دبي- وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأدى 
املجل�س  ع�����س��و  امل���ع���ال  را����س���د  ب���ن 

و�سمو  القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
ال�����س��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم ب��ن حممد 

ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم 
دبي و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
و�سمو  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ 

اأبوظبي  ع��ه��د  دي����وان ويل  رئ��ي�����س 
بن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  وال��ف��ري��ق 
رئي�س  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د 
ال���ع���ام يف دبي  ال�����س��رط��ة والأم������ن 

اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  و�سمو 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س 
الإمارات و�سمو ال�سيخ من�سور بن 

حممد بن را�سد اآل مكتوم.. �سالة 
اجل����ن����ازة ع���ل���ى ج���ث���م���ان امل���رح���وم 
علي  بن  اأحمد  بن  ال�سيخ من�سور 

اآل ثاين.

ال�سالة يف م�س��������جد زعبيل  واأدى 
�س�����موهم  ام�������س اىل جانب  م�ساء 
وامل�س��������وؤولني  ال�سيوخ  من  ع����دد 
الذين  امل�����س��ل��������������������������ني  م���ن  وج���م���ع 

عز  اهلل  اىل  بالدع���������اء  توج��هوا 
بوا�سع  ال��ف��ق��ي��د  ي��ت��غ��م��د  ان  وج���ل 
ف�سيح  وي�سكنه  ور���س��وان��ه  رحمته 

جناته.

الرئي�س الأرميني ي�ستقبل رئي�س املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم
•• يريفان-وام:

ا�ستقبل فخامة اأرمني �سركي�سيان 
معايل  اأرمينيا  جمهورية  رئي�س 
اأحمد بن حممد اجل��روان رئي�س 
املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم 
بالعا�سمة  ال���رئ���ا����س���ة  ق�����س��ر  يف 

الأرمينية يريفان.
ح�����س��ر ال���ل���ق���اء.. ����س���ع���ادة حممد 
الزعابي  ال���ق���ط���ام  ع���ل���ي  ع��ي�����س��ى 
جمهورية  ل����دى  ال���دول���ة  ���س��ف��ري 
اأحمد  را����س���د  واأح�������الم  اأرم���ي���ن���ي���ا 
رئ���ي�������س ق�سم  ال�������س���الم���ي  ال���ع���ب���د 
وال�سيا�سية  القت�سادية  ال�سوؤون 

والإعالمية يف ال�سفارة.

ودعا اجلروان اجلامعة الأرمينية 
املوؤمتر  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ال��ك��ب��رية 
املجل�س  يعقده  ال���ذي  الأك��ادمي��ي 
ال���ع���امل���ي ل��ل��ت�����س��ام��ح وال�������س���الم يف 
اأكتوبر القادم بالعا�سمة املالطية 
اجلامعات  ك��ربى  بح�سور  فاليتا 
للت�سامح  ال����داع����م����ة  ال����دول����ي����ة 
املوؤمتر  اأن  مو�سحا   .. وال�����س��الم 
برامج  م�������س���اري���ع  ع���ل���ى  ���س��ي��ع��م��ل 
ل���ل���م���اج�������س���ت���ري وال������دك������ت������وراه يف 

جمالت الت�سامح وال�سالم.
يذكر اأن املجل�س العاملي للت�سامح 
الثالثة  اجلل�سة  �سيعقد  وال�سالم 
العا�سمة  يف  ال������دويل  ل���ربمل���ان���ه 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة ب��ي��ون�����س اآي���ر����س يف 

م��ن ج��ان��ب��ه اأ���س��اد اجل����روان بدور 
اأرمينيا يف ق�سايا ال�سالم الدويل 
وقيم التعاي�س ال�سلمي والت�سامح 

وال�سالم التي تزخر بها البالد.
اأرارات  ا�ستقبل  اأخ��رى  ناحية  من 
ال�سعب  جمل�س  رئي�س  مريزويان 
العاملي  املجل�س  رئي�س  الأرم��ي��ن��ي 
ل��ل��ت�����س��ام��ح وال�����س��الم ال����ذي يزور 
الت�سامح  م�ساعي  لدعم  اأرمينيا 
وال�������س���الم ح�����ول ال����ع����امل ودع�����وة 
الأرميني لرت�سيح ع�سو  الربملان 
م��ن��ه ل��ع�����س��وي��ة ال���ربمل���ان ال���دويل 
للت�سامح وال�سالم. وقدم اجلروان 
اإىل مريزويان �سرحا عن املجل�س 
الدويل  وبرملانه  به  ي�سطلع  وم��ا 

للرئي�س  ���س��رح��ا  اجل�����روان  وق���دم 
اأعمال املجل�س  اآخر  الأرميني عن 
ال����ع����امل����ي ل���ل���ت�������س���ام���ح وال���������س����الم 
للت�سامح  ال���������دويل  وال������ربمل������ان 
فخامته  واأط�����ل�����ع   .. وال���������س����الم 
قيم  ن�سر  يف  املجل�س  ج��ه��ود  على 
الت�سامح حول العامل، يف املجالت 
الربملانية والتعليمية والأكادميية 

والإعالمية كافة.
واأ����س���اد ال��رئ��ي�����س الأرم��ي��ن��ي بدور 
واإجنازاتهما  ورئ��ي�����س��ه  امل��ج��ل�����س 
موؤكدا   .. وج���ي���زة  ف����رتة  خ����الل 
دع����م����ه ودع��������م ب��������الده لأه��������داف 
امل��ج��ل�����س ال�����س��ام��ي��ة مل���ا ف��ي��ه خري 

و�سالم العامل اأجمع.

من مهام واأهداف لن�سر الت�سامح 
وال�سالم حول العامل.

الأرميني  ال��ربمل��ان  رئي�س  واأ���س��اد 
بدور املجل�س واإجنازاته يف جمال 
ن�سر قيم الت�سامح، ودعم ال�سالم 
دعمه  م����وؤك����دا   .. ال����ع����امل  ح�����ول 

للمجل�س وبرملانه الدويل.
من جانب اآخر زار رئي�س املجل�س 
جامعة  وال�سالم  للت�سامح  العاملي 
الأرمينية  العا�سمة  يف  ي��ري��ف��ان 
لدعم  م�����س��اع��ي��ه  ���س��م��ن  وذل������ك 
ال��ت�����س��ام��ح وال�����س��الم م��ن منطلق 
باأهمية  م��ن��ه  واإمي����ان����ا  اأك����ادمي����ي 
التعليم يف ن�سر الت�سامح وال�سالم 

حول العامل.
الت�سامح  ق��ي��م  رف���ع  ���س��ب��ل  ل��ب��ح��ث 
وال�سالم وا�ستكمال دور الربملانيني 

مقر الربملان الأرجنتيني بح�سور 
برملانيني من خمتلف دول العامل 

يف زرع ال�سالم يف العامل من خالل 
دورهم الت�سريعي والرقابي.

القيادة العليا ل�سرطة راأ�س اخليمة توؤكد قيمة املواطنة اليجابية

وامل����وؤ�����س����رات الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
الإدارة العامة للموارد واخلدمات 
لعام  الأول  ال���رب���ع  ع���ن  امل�����س��ان��دة 
امل������ب������ادرات  ون����ت����ائ����ج  2019م، 
وامل����وؤ�����س����رات الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة يف 
الربع  ع���ن  امل����دين  ال���دف���اع  اإدارة 

 ث��م تطرق ال��ل��واء ب��ن ع��ل��وان، اإىل 
الإيجابية  امل��واط��ن��ة   « قيمة  �سرح 
الداخلية،  وزارة  ق��ي��م  اإح�����دى   «
املواطن ال�سالح يجب  باأن  موؤكداً 
ل��وط��ن��ه، ويحرتم  وف��ي��اً  ي��ك��ون  اأن 
القوانني وي�سعى اإىل رفعة الوطن 

اخلطة الإعالمية للقيادة العامة 
م�ستهدفاتها  ومقارنة  2018م، 
مناق�سة  ع���ن  ف�����س��اًل  2019م، 
الداخلي،  الأم������ن  ���س��راي��ا  ن��ت��ائ��ج 
ونتائج اإدارة املهام اخلا�سة، ونتائج 
ال�سركاء، و�سيا�سة اإ�ستخدام القوة، 

املهام  اإدارة  م��رت��ب  م��ن  القي�سي 
اخليمة،  راأ�����س  ب�سرطة  اخل��ا���س��ة 
املتميزة  جلهوده  وعرفاناً  تقديراً 
املتميز،  عمله  خ��الل  من  املبذولة 
مثمناً دوره البناء يف ن�سر وتعزيز 

الأمن والأمان املجتمعي.

ا�ستعرا�س  م��ع  2019م،  الأول 
الربع  ع��ن  ال��ذك��ي  ال��ت��ح��ول  نتائج 
نتائج  ومناق�سة  2019م،  الأول 
2018م  لعام  والكوارث  الأزم��ات 
م�ستهدفات  م�����ع  وم����ق����ارن����ت����ه����ا 
اإ�ستعرا�س  مت  ك��م��ا  2019م، 

يدرك  اأن  ي��ج��ب  ك��م��ا  وازده��������اره، 
املواطن ال�سالح م�سوؤولياته جتاه 
واأف����راد  وع��م��ل��ه،  واأ���س��رت��ه،  نف�سه، 
من  �سيتمكن  وب��ذل��ك  جم��ت��م��ع��ه، 

حتقيق ذاته وعي�س حياة كرمية.
ثم ناق�س الجتماع، نتائج املبادرات 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ت���راأ����س  ال��ل��واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
�سرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان 
القيادة  رئي�س جلنة  راأ�س اخليمة 
اجتماع   ، اخل��ي��م��ة  ب���راأ����س  ال��ُع��ل��ي��ا 
ال�ساد�س  ال��ُع��ل��ي��ا  ال���ق���ي���ادة  جل��ن��ة 
اأع�ساء  بح�سور  2019م،  ل��ع��ام 
بقاعة  الُعليا، وذلك  القيادة  جلنة 
مببنى  ال�����ك�����ربى  الج����ت����م����اع����ات 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة راأ�����س 

اخليمة.
رئي�س  رح����ب  الج���ت���م���اع،  ب����دء  يف 
جلنة القيادة الُعليا براأ�س اخليمة 
بالعنا�سر  م�����س��ي��داً  ب��احل�����س��ور، 
ال���ت���ي تعمل  امل��ت��م��ي��زة  ال�����س��رط��ي��ة 
ب�����س��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة، وت����وؤدي 
بكفاءة  اإل���ي���ه���ا  امل���وك���ل���ة  م��ه��ام��ه��ا 
واإخ���ال����س، ف�����س��اًل ع��ن اأدوراه�����م 
املتميزة،  املجتمعية  وم�ساركاتهم 
ال��ن��ق��ي��ب ع��ل��ي را�سد  م  ك�����ررّ ح��ي��ث 

وم���راج���ع���ة ال��ع��م��ل��ي��ات الإداري��������ة 
الرئي�سية ) امل�ستوى الأول (.

واأك��������د ال�����ل�����واء ع���ل���ي ب����ن ع���ل���وان 
على  الج��ت��م��اع،  خ���الل  النعيمي، 
اإ�سرتاتيجية  تنفيذ  اأهمية  م��دى 
وم���ب���ادرات���ه���ا  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
يف  م�������س���ددا   ،2021-2017
العمل  اأه��م��ي��ة  على  نف�سه  ال��وق��ت 
بقيم  وال���ت���ح���ل���ي  ال���ف���ري���ق  ب������روح 
ال��ت��ي حت��ث على  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
وت�سجع  الإي���ج���اب���ي���ة،   امل���واط���ن���ة 
اإىل  داعياً  العمل،  الإب���داع يف  على 
التطوير  �سيا�سة  تطبيق  ���س��رورة 
وال���ت���ح�������س���ني امل�������س���ت���م���ر ب���ه���دف 
الرتقاء مب�ستوى الأداء ال�سرطي، 
جلمهور  اإىل  املقدمة  واخل��دم��ات 
القيادة  اهتمام  مدى  تعك�س  التي 
اخليمة،  راأ������س  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
مب���ت���اب���ع���ة جم�����ري�����ات ال���ع���م���ل يف 
على  ال�سرطية  امل��ج��الت  خمتلف 

م�ستوى الإمارة.

الهاملي: التطور الرقمي يوفر خيارات وظيفية عدة لغري القادرين على العمل التقليدي
•• جنيف - وام:

ثاين  ب��ن  نا�سر  م��ع��ايل  ا�ستعر�س 
الب�سرية  امل������وارد  وزي�����ر  ال��ه��ام��ل��ي 
العمل  م���وؤمت���ر  اأم������ام  وال���ت���وط���ني 
مدينة  يف  حاليا  املنعقد   - ال��دويل 
من  ح��زم��ة   - ال�سوي�سرية  جنيف 
دولة  تبنتها  التي  ال�سرتاتيجيات 
الإمارات من اأجل �سياغة امل�ستقبل 

ملجال�س  الثالثة  ال��دورة  اجتماعات 
�سنويا  تقام  التي  العاملية  امل�ستقبل 
يف دول���ة الإم�����ارات وذل���ك انطالقا 
ال�ستعداد  الدولة على  من حر�س 
ل���ت���ح���دي���ات امل�����س��ت��ق��ب��ل م����ن خالل 
تبني روؤية وا�سرتاتيجيات تفاوؤلية 

للتعامل مع هذه التحديات.
ج���اء ذل���ك خ���الل اجل��ل�����س��ة العامة 
ملوؤمتر العمل الدويل الذي يناق�س 

ال��ب�����س��ري��ة و����س���ع���ادة ماهر  امل�������وارد 
حمد العوبد وكيل ال��وزارة امل�ساعد 
الدكتور  و�سعادة  التفتي�س  ل�سوؤون 
عمر النعيمي وكيل الوزارة امل�ساعد 
الدولية  وال���ع���الق���ات  ل��الت�����س��ال 
واأع�����س��اء وف��د ال��دول��ة امل�����س��ارك يف 
امل���وؤمت���ر. وق����ال م��ع��ايل ن��ا���س��ر بن 
ثاين الهاملي - رئي�س وفد الدولة 
القت�ساد  يف  املت�سارع  التطور  اإن   -

فقدان البع�س لوظائفهم هو ذاته 
الذي �سيوؤدى اإىل خلق املاليني من 
تقرير  اإىل  لف��ت��ا   .. العمل  ف��ر���س 
الدولية  العمل  منظمة  عن  �سادر 
جدول  تنفيذ  اأن  اإىل  اأ���س��ار  ال���ذي 
اأعمال باري�س ب�ساأن املناخ قد يوؤدي 
اإىل فقدان 6 ماليني وظيفة ولكنه 
يف ذات الوقت �سيوؤدي اإىل ا�ستحداث 

عمل. فر�سة  مليون   24

�سمنها  وم�����ن  جم�������الت  ع�����دة  يف 
م�ستقبل العمل.

التقارير  م���ن  ال���ع���دي���د  اإن  وق�����ال 
التي  التغريات  اإىل  اأ�سارت  الدولية 
ي��واج��ه��ه��ا م�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��ل حيث 
انتهت غالبيتها اإىل ت�ساوؤلت تدور 
يف معظمها حول خماطر م�ستقبل 
�ستنتهي  ال��ت��ي  وال��وظ��ائ��ف  ال��ع��م��ل 
تناولته  ال�����ذي  ذات�����ه  الأم������ر  وه����و 

���س��م��ن اأج����ن����دة اأع����م����ال دورت������ه ال� 
منظمة  ع��ام  م��دي��ر  تقرير   108
من  “العمل  ح��ول  الدولية  العمل 
اإ�سراقا”وذلك  اأكرث  م�ستقبل  اأجل 
بح�سور �سعادة عبيد �سامل الزعابي 
امل�����ن�����دوب ال�����دائ�����م ل���ل���دول���ة ل���دى 
و�سعادة  جنيف  يف  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
وزارة  وكيل  ال�سويدي  اأحمد  �سيف 
ل�سوؤون  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد 

ال��رق��م��ي ���س��ي��ك��ون ل��ه اأث����ر ك��ب��ري يف 
تو�سيع خيارات الباحثني عن العمل 
ب�سبب وجودهم يف اأماكن بعيدة اأو 
ال��ت��ي حت��ول دون  ب�سبب ظ��روف��ه��م 
ال�سروط  العمل وفق  قدرتهم على 
و�ساعات  مبكان  املتعلقة  التقليدية 

العمل.
اأم��ام املوؤمتر -  واأ�ساف - يف كلمته 
اأن التقدم التقني الذي �سيت�سبب يف 

واأو�سح معاليه اأن �سهولة التوا�سل 
التقني وانخفا�س تكاليف النتقال 
التي  ل��ل��دول  �سيتيح  ال��ب��ل��دان  ب��ني 
لديها فائ�س من القوى العاملة اأن 
جتد فر�س عمل ملواطنيها وت�ساهم 
العاملة  القوى  النق�س من  �سد  يف 
يف الدول التي لديها منو اقت�سادي 
م��ت�����س��ارع اأو ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ع��اين من 
ال�سن،  يف  املجتمعات  تقدم  ظاهرة 
مرهونا  بالطبع  �سيبقى  م��ا  وه���و 
منظومة  ���س��ي��اغ��ة  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ن��ا 
العمالة  انتقال  حلوكمة  متكاملة 
العمالة  انتقال  ت�سهل  البلدان  بني 

وتقلل من تكاليف ذلك النتقال.
وا����س���ت���ع���ر����س ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
الوطنية للف�ساء و”البلوك ت�سني” 
وال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي وال���ث���ورة 
تبنتها  وال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية 
م�ساهمتها  تعزيز  اأجل  من  الدولة 
يف اق��ت�����س��اد امل��ع��رف��ة ال��ع��امل��ي وخلق 

فر�س عمل يف هذه القطاعات.

دي��ن��ا عناين   / امل��دع��و  فقد 
م�سر     ، عناين  عبدالعزيز 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )13971760A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0563253473

فقدان جواز �سفر
�سيبون   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
م��ور ، اي��رل��ن��دا   اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )P C 8 8 8 4 0 5 8 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0543207678

فقدان جواز �سفر
يون�س  ه���ن���د  امل����دع����و/  ف���ق���د 
ال�������س���ودان   ، ح�������س���ن خ��ل��ي��ف��ة 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)1530320(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق����رب  او  ال�����س��ودان��ي��ة 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
�سانديب  امل�������دع�������و/   ف����ق����د 
الهند   ، ����س���ي���ن���غ  ����س���ري  ب������ال 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )K4780937(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
وحيد  امل����دع����و/حم����م����د  ف���ق���د 
باك�ستان   ، رف��ي��ق  حممد  م��ال��ك 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى    )BP6176772(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
او اقرب  الباك�ستانية   بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
را�سيل  حممد  امل��دع��و/  فقد 
بنغالدي�س   ، اح��م��د  م��و���س��ى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 

)BK0494422(
ي�����ع�����رث  مم�������������ن  ي�����������رج�����������ى   
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
م�سبح  علي  �سامل  �سام�س  فقد 
�سادرة  ا�سهم  ���س��ه��ادة  ال��ق��اي��دي 
امل�سلحة  ال���ق���وات  ج��م��ع��ي��ة  م���ن 
 )500( ب�����ع�����دد  ال����ت����ع����اون����ي����ة 
عليها  يعرث  مم��ن  ي��رج��ى  �سهم 
القوات  جمعية  على  الإت�����س��ال 
هاتف  ال���ت���ع���اون���ي���ة  امل�������س���ل���ح���ة 
هاتف  او   )026520878(

)0503066670(
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اأخبـار الإمـارات
من�سورات القا�سمي ت�سدر كتاب  بيان للموؤرخني الأماجد يف براءة ابن ماجد  بالإ�سبانية

•• ال�شارقة-وام:

اأ�سدرت من�سورات القا�سمي كتاب “ بيان للموؤرخني الأماجد يف براءة ابن 
ماجد “ باللغة الإ�سبانية وهو من حتقيق �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة والذي 
اعتربه الباحثون واملهتمون بالتاريخ اأهم وثيقة عرثوا عليها وتتمثل يف 
خمطوطة ليوميات الرحلة الأوىل لفا�سكو داغاما اإىل الهند وهي ن�سخة 

حمفوظة يف املكتبة العامة يف مدينة اأوبورتو الربتغالية.
وترجمت الوثيقة من اللغة العربية اإىل الإ�سبانية وهي معلومة تاريخية 
به من  ل�سق  ابن ماجد” مما  “براءة  التحقق يف  بعدها  انطلق  موثقة 
مدى  على  ظلت  ق�سية  وه��ي  الهند  اإىل  الربتغاليني  اإر���س��اد  ب�ساأن  تهم 

واتفقوا  فاختلفوا  والباحثون  املوؤرخون  عليه  عكف  بحث  حمور  �سنوات 
وتفرقوا حيث ي�سري الباحث يف مقدمته اإىل الآراء املختلفة حول املالحة 
الربتغالية اإىل الهند وخ�سو�سا يوميات رحلة فا�سكو داغاما التي وردت 
اأو ي��وم��ي��ة. وب��ج��ه��وده اخل��ا���س��ة ت��وىل الباحث  �سمن اأك���رث م��ن م��ذك��رة 
عر�س  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الوثيقة وترجمتها ف�سافر بحثا عن احلقيقة اإىل مدينة “اأوبورتو” حيث 
مكتبتها العامة التي اأتاحت له الوقوف على ن�سخة املخطوطة الأ�سلية 
87 �سفحة مرقمة برقمني خمتلفني” مما  “والتي تقع يف  لليوميات 
يظهر اأن هناك ترقيما لكل �سفحتني معا وترقيما لكل �سفحة مفردة 

ويف هذه الوثائق يتوافر يف الن�س ما ير�سد الباحث اإىل “الرباءة”.
ويثبت �سموه كباحث علمي ومعريف اأن الن�س الربتغايل للرحلة الأوىل 

1497م لذلك فاإن هذا  ب��داأت عام  اإىل الهند كانت قد  لفا�سكو داغاما 
باملعرفة  غني  والرو�سية  والإجنليزية  العربية  باللغات  املتوفر  الكتاب 

واحلقائق ليطلع عليها جمهور القراء عربيا ودوليا.
و�سمن توجه من�سورات القا�سمي يف تو�سيع رقعة القراءة والطالع على 
منجز �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي الأدبية 
اإىل  الثائر” ال�سادرة عنها  “الأمري  رواي��ة  املن�سورات برتجمة  .. قامت 
للكتاب  ال��دويل  مدريد  معر�س  يف  للم�ساركة  حت�سريا  الإ�سبانية  اللغة 

قريبا.
ورواية “ الأمري الثائر “ كما كتب عنها موؤلفها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي يف تقدميه للرواية “ اإن ق�سة الأمري 
و�سخ�سيات  واأ�سماء  اأح��داث  من  فيها  جاء  ما  كل  حقيقية  ق�سة  الثائر 

ومواقع موثقة توثيقا �سحيحا يف مكتبتي ول يوجد بها اأي نوع من ن�سج 
اخليال اأو زخرف الكالم اأقدمها للقارئ العربي ليطلع من خاللها على 

جزء من تاريخه يف اخلليج العربي”.
ويقدم الكاتب ن�سه الروائي دون زخرف م�ستلهما تاريخ املنطقة يف رواية 
اأمري عربي ثائر هو الأمري مهنا  ق�سة �سائقة حول حياة وكفاح وموت 
الذي ا�ستطاع مع رفاقه اأن يهزم اأقوى الدول ويوم اأن غدر برفاقه كان 
�سقوطه املخزي فما اأكرث اأ�سباه الأمري مهنا يف وطننا العربي هكذا يختم 
الكاتب رواية الأمري الثائر بح�سرة ل باأمل حتى يقراأ اجلميع التاريخ 

قراءة �سحيحة وملهمة.
وال��ك��ت��اب م��ت��وف��ر ب��ال��ل��غ��ات ال��ع��رب��ي��ة وال��ف��رن�����س��ي��ة والأمل��ان��ي��ة والرو�سية 

والإ�سبانية والأوردو.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة - وام:

ت���راأ����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد 
رئي�س  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد 
�سمو  بح�سور  التنفيذي  املجل�س 
ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان 
ال�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
الأ�سبوعي  الج��ت��م��اع  ام�س  �سباح 
للمجل�س التنفيذي لالإمارة وذلك 

يف مكتب �سمو احلاكم.
واطلع املجل�س - بعد الت�سديق على 
على   - ال�سابقة  اجلل�سة  حم�سر 
تو�سيات املنتدى الدويل لالت�سال 
حيث  الثامنة  دورت���ه  يف  احلكومي 
اأحمد  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال�����س��ي��خ  اأك�����د 

ال�سحي.
 15 القرار رقم /  املجل�س  واأ�سدر 
دور  ب�ساأن ف�س  2019م،  ل�سنة   /
الف�سل  الأول من  العادي  النعقاد 
للمجال�س  ع�سر  ال��راب��ع  ال�����س��ن��وي 

البلدية يف اإمارة ال�سارقة.
دور  يف�س  اأن  ع��ل��ى  ال��ق��رار  ون�����س 
الف�سل  الأول من  العادي  النعقاد 
للمجال�س  ع�سر  ال��راب��ع  ال�����س��ن��وي 
اإم������ارة ال�����س��ارق��ة يوم  ال��ب��ل��دي��ة يف 
الأحد املوافق 27 �سوال 1440ه� 

املوافق 30 يونيو 2019م.
وت�ستمر اللجان العامة يف املجال�س 
املجال�س  اأع��م��ال  بت�سيري  البلدية 
اأدوار  ب���ني  ف��ي��م��ا  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ب��ل��دي��ة 

النعقاد.
كما اأ�سدر املجل�س القرار رقم 16 

التطوير املتوا�سل ل�سلوك الأفراد 
وت�����س��م��ي��م حمالت  ومم��ار���س��ت��ه��م، 
اجلمهور  م���ع  ح����واري����ة  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب 
حتقيقها  امل��راد  ال�سلوكيات  حتاكي 
العديد  اإىل  اإ���س��اف��ة  الأف����راد  ل��دى 
من تو�سيات ملتقى �سباب ال�سارقة 
اأقيم �سمن فعاليات املنتدى  الذي 

الدويل لالت�سال احلكومي.
وب��ع��د م��ن��اق�����س��ة ال��ت��و���س��ي��ات وجه 
م���ع اجلهات  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  امل��ج��ل�����س 
جميع  ح������ول  ك����اف����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
مو�سع  وو����س���ع���ه���ا  ال���ت���و����س���ي���ات 

التنفيذ.
كما اطلع املجل�س على درا�سة هيئة 
منظومة  ح��ول  ال�سحية  ال�سارقة 
التاأمني ال�سحي يف اإمارة ال�سارقة، 

ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي 
املنتدى  خمرجات  اأهمية  لالإعالم 
“تغيري  ���س��ع��ار  ن��ظ��م حت���ت  ال�����ذي 
ان�سان” وناق�س  ... تطوير  �سلوك 
مب�ساركة عدد كبري من املخت�سني 
وخ����رباء الت�����س��ال احل��ك��وم��ي من 
ج��م��ل��ة من  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 

املحاور التي تدعم اأهدافه.
واأ����س���ار ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
القا�سمي اإىل اأبرز التو�سيات التي 
الت�سال  ع��م��ل  دع����م  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
والهيئات  ال���دوائ���ر  يف  احل��ك��وم��ي 
التعاون  تعزيز  ومنها  احلكومية 
املجتمع  موؤ�س�سات  ب��ني  وال�سراكة 
الأكادميية  وامل���وؤ����س�������س���ات  امل��ح��ل��ي 
لت�سميم  والإع��الم��ي��ة  والر�سمية 
ات�������س���ال بهدف  وت��ن��ف��ي��ذ ح���م���الت 

واأو�سح �سعادة عبداهلل علي املحيان 
ال�سحية  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
تطبيق  جناحات  تعزيز  �سمن  اأن��ه 
امل���ن���ظ���وم���ة ال�����س��ح��ي��ة ل���الرت���ق���اء 
املعايري  باأحدث  التاأمني  مب�ستوى 
الهيئة  ت��ع��م��ل  وال���دول���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
على درا�سة تطبيق املنظومة ب�سكل 
م���ت���وا����س���ل م����ن ج��م��ي��ع اجل���وان���ب 

الإدارية والفنية وال�سحية.
وا���س��ت��ع��ر���س رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة اأب����رز 
البيانية  والر�سومات  الح�سائيات 
باأعداد  املرتبطة  اجلوانب  ملختلف 
ال�ستهالك  وم���ع���دلت  امل��ن��ت��ف��ع��ني 
واملنافع  التاأمينية  الفئات  بح�سب 
 ،2019 ع����ام  م���ن  الأول  ل��ل��رب��ع 
واأثنى املجل�س على جهود الهيئة يف 
التاأمني  وتطوير منظومة  متابعة 

والبنود التنظيمية لعمل امل�سرفني 
حلقات  يف  وم��ه��ام��ه��م  وامل��ع��ل��م��ني 
للقران  ال�سارقة  موؤ�س�سة  حتفيظ 

الكرمي وال�سنة النبوية.
و���س��م��ن م���ا ا���س��ت��ج��د ع��ل��ى ج���دول 

�سوابط  ب�����س��اأن  2019م،  ل�����س��ن��ة 
امل�سرفني  وم��ك��اف��اآت  ع��م��ل  تنظيم 
ال�سارقة  م��وؤ���س�����س��ة  يف  وامل��ع��ل��م��ني 
النبوية،  وال�سنة  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
وت�����س��م��ن ال���ق���رار ع����ددا م��ن امل���واد 

املجل�س  ناق�س   .. اجلل�سة  اأع��م��ال 
امل��و���س��وع��ات احلكومية  م��ن  ع���ددا 
اأف�سل  توفري  اإىل  الرامية  الهامة 
والقاطنني  للمواطنني  اخل��دم��ات 

على اأر�س اإمارة ال�سارقة.

حفل تخريج دورة الو�سايا الع�سر لالإدارة احلكومية ب�سرطة الفجرية
•• الفجرية-الفجر:

الع�سر  الو�سايا  دورة  بتخريج  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  احتفلت 
الفريق  توجيهات  على  بناء  ال��دورة  هذه  تنظيم  وياأتي  احلكومية  ل��الإدارة 
– وزير  ال��وزراء  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �سمو ال�سيخ �سيف بن زاي��د 
العمل  اآلية  �سمن  احلكومية  ل���الإدارة  الع�سر  الو�سايا  بتطبيق  الداخلية 

للوزارة و�سمن اخلطة التدريبية ال�سنوية لعام 2019 .

املحا�سرة حول  ر�سا عبدالرحمن حتدثت خالل  الدكتورة  املحا�سرة  القى 
م�سمون الو�سايا الع�سر املتمثلة يف تطوير نظام العمل الأمني من خالل 
و�سع اخلطط واملوؤ�سرات واإبراز الإجنازات ومراقبة الأداء و�سارك يف الدورة 
ونوابه  الإدارات  وم���دراء  العامون  امل���دراء  ال�سباط  من  منت�سب   36 ع��دد 

ورووؤ�ساء الأق�سام .
ويف نهاية احلفل قام �سعادة العميد �سعيد حممد اأحمد احللو نائب مدير 

العمليات ال�سرطية بت�سليم ال�سهادات للم�ساركني وكرم حما�سر الدورة . 

الأمم املتحدة تطلع على جهود الإمارات يف دمج اأ�سحاب الهمم باملجتمع

خولة املال ل� »وام«: خطاب حاكم ال�سارقة �سكل خارطة 
طريق لعمل املجل�س ال�ست�ساري يف الف�سل الت�سريعي التا�سع

•• نيويورك -وام: 

الإماراتي  الأوملبياد اخلا�س  طالب 
املجتمع الدويل بتعظيم ال�ستفادة 
اأجل  الريا�سي من  املجال  من قوة 
الندماج  يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  اإح�����داث 
امل��ج��ت��م��ع��ي لأ����س���ح���اب ال��ه��م��م من 
وذل���ك  ال��ذه��ن��ي��ة،  الإع����اق����ات  ذوي 
الدورة  اأع��م��ال  يف  م�ساركته  خ��الل 
الثانية ع�سرة ملوؤمتر الأمم املتحدة 
حقوق  اتفاقية  يف  الأع�ساء  للدول 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الذي اأقيم 

مبقر الأمم املتحدة يف نيويورك.
للوفد  مت���ث���ي���ل���ه���ا  خ��������الل  وم��������ن 
الإماراتي، اأكدت البطلة الريا�سية 
الرئي�سي  ال���دور  القا�سمي  �سيخة 
اخلا�س  الأومل����ب����ي����اد  ي��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي 
الإماراتي يف تعزيز جهود الندماج 
املجتمعي على م�ستوى الدولة من 
خالل التدريب الريا�سي امل�سرتك 
وتبادل خربات املناف�سة يف امل�سابقات 

الريا�سية املختلفة.
وبهدف ت�سليط ال�سوء على ثقافة 
الندماج التي تر�سخت يف الإمارات، 
ا���س��ت��ع��ر���س��ت ���س��ي��خ��ة ال��ق��ا���س��م��ي - 
الرائدة  جتربتها   - كلمتها  خ��الل 
ذوي  م��ن  لالأ�سخا�س  الن��دم��اج  يف 
عداءة  ب�سفتها  الذهنية،  الإعاقات 
ال�����س��ع��ل��ة واإح������دى ع�����س��وات جلنة 
العاملية  الأل��ع��اب  دورة  يف  التحكيم 
التي اأقيمت يف اأبوظبي خالل �سهر 

مار�س من العام اجلاري.
وب��احل��دي��ث ع��ن م�����س��ارك��ة منتخب 
الأل����ع����اب  يف  الإم������ارات������ي  الإرادة 
العاملية .. و�سفت القا�سمي الألعاب 
التي  امل��ب��ت��ك��رة  ب��امل��ن�����س��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
الأوملبياد  جهود  عر�س  يف  �ساهمت 
اخل��ا���س الإم��ارات��ي يف تغيري حياة 
الذهنية  الإعاقات  ذوي  الأ�سخا�س 
 .. الريا�سية  الأن�سطة  خ��الل  م��ن 
املحفل  ه��ذا  يف  امل�ساركة  اأن  موؤكدة 
الطريق  م��ه��د  ال��ع��امل��ي  ال��ري��ا���س��ي 
تعزيز  يف  �ساهمت  جديدة  مل��ب��ادرات 
الإيجابية  وال��روح  الندماج  جهود 

من  خا�سة  الهمم،  اأ���س��ح��اب  جت��اه 
ذوي الإعاقات الذهنية.

وك��������ان ال����ف����ري����ق الإم��������ارات��������ي قد 
للمواهب  ا�ستثنائيا  ع��ر���س��ا  ق���دم 
العاملية،  الأل����ع����اب  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة 
حيث ح�سد اأبطال الإمارات 182 
ميدالية، كاأكرب وفد ريا�سة م�سارك 
يف دورة الألعاب العاملية، مكون من 
ريا�سيا   297 منهم  ع�سوا   497

يف جميع الفئات.
حقوق  اتفاقية  اأه����داف  ولتحقيق 
والتنمية  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
امل�ستدامة لالأمم املتحدة .. �سددت 
�سيخة القا�سمي على �سرورة اإدراج 
الذهنية  الإع���اق���ات  ذوي  الأف������راد 
نف�س  لهم  وموؤثرين،  كم�ستفيدين 
بها  يتمتع  التي  واحلقوق  الفر�س 

الأ�سخا�س الأ�سوياء.
ك��م��ا ح��ث��ت ال��ق��ط��اع اخل���ا����س على 
الأوملبياد  م�����س��اع  اإىل  الن�����س��م��ام 
مندمج،  جمتمع  لإن�����س��اء  اخل��ا���س 
مبتكرة  حلول  اإيجاد  يف  وامل�ساهمة 
اأ�سحاب  يواجهها  التي  للتحديات 
الهمم، مو�سحة اأن الألعاب العاملية 
يف اأب��وظ��ب��ي ���س��ل��ط��ت ال�����س��وء على 
القطاع  ل�سركاء  الرئي�سي  ال���دور 
بتعاونهم  امل��ج��ال  ه���ذا  اخل��ا���س يف 
يف اجلهود املبذولة من اأجل متكني 

اأكرث من 7500 �سخ�س من ذوي 
الإع���اق���ات ال��ذه��ن��ي��ة م��ن اأك���رث من 

العامل. حول  دولة   190
امل�ساركة  تلك  انطباعها عن  وحول 
هذا  ع���ل���ى  م�����رة  لأول  ت���ت���م  ال���ت���ي 
القا�سمي  �سيخة  اأك��دت   .. امل�ستوى 
الإمارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�سريح  يف 
الإماراتية  امل�ساركة  “ وام” اأهمية 
جتربة  ع����ر�����س  مت  اأن��������ه  خ���ا����س���ة 
ا�ست�سافة  يف  ال��ن��اج��ح��ة  الإم������ارات 
الهمم  لأ�سحاب  عاملي  ح��دث  اأك��رب 
هذا  اأن  اإىل  لف���ت���ة  ال���ت���اري���خ..  يف 
جمتمعيا  ح����راك����ا  ���س��ن��ع  احل������دث 
جديدة  بيئة  خلق  يف  �ساهم  كبريا 
الهمم  اأ���س��ح��اب  دم��ج  على  ت�ساعد 
يف املجتمع، وه��و الأم��ر ال��ذي لقي 
اإ�سادة من كل احل�سور، وما حتقق 
هذا  يف  واإيجابي  ق��وي  ح�سور  من 
النجاحات  ي��ك��م��ل  ال��ك��ب��ري  امل���وؤمت���ر 
الكربى التي حققناها يف التنظيم، 
ال��دول��ة لدى  ���س��ف��ارة  ب���دور  منوهة 

الأمم املتحدة.
واأ�سافت “اطلعنا على بع�س جتارب 
اأ�سحاب  دم��ج  يف  الناجحة  ال���دول 
على  الأ�سر  تدريب  واآليات  الهمم، 
باأبنائهم  ف��خ��را  اأك����رث  ي��ك��ون��وا  اأن 
املجتمع”  على  بهم  انفتاحا  واأك��رث 
بتحقيق  حتلم  اأنها  اإىل  م�سرية   ..

كمدربة  ال���ن���ج���اح���ات  م����ن  امل����زي����د 
واجلوجيت�سوواأنها  ل���ل���ك���ارات���ي���ة 
الأوملبياد  يف  للم�ساركة  �ست�ستعد 
مناف�سات  يف  ب��ال�����س��وي��د  ال�����س��ت��وي 
ال��ت��زح��ل��ق ع��ل��ى اجل��ل��ي��د ك��ون��ه��ا يف 
امل���رح���ل���ة ال���راب���ع���ة م���ن ت��ع��ل��م هذه 

الريا�سة حاليا.
اأم���ا ع��ن ال��ل��ح��ظ��ات ال��ت��ي ل تن�سى 
الأل����ع����اب  دورة  يف  ل���ه���ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
الذي  الأ�سبوع  اأن  اأك��دت   .. العاملية 
اليونان  من  ال�سعلة  خالله  رافقت 
اإىل الإمارات وحملها يف جولة ملدة 
اإمارات  كل  يف  بها  للطواف  اأ�سبوع 

الدولة �سيبقى يف ذاكرتها.
�سيخة  م�������س���ارك���ة  ع���ل���ى  وت��ع��ق��ي��ب��ا 
القا�سمي يف املوؤمتر .. اأعرب طالل 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  الها�سمي 
الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س الإم���ارات���ي عن 
امل�����س��رف��ة لدولة  ب��امل�����س��ارك��ة  ف��خ��ره 
العاملي  امل���وؤمت���ر  ه���ذا  الإم������ارات يف 
قبل  من  الإم��ارات��ي  الوفد  برئا�سة 
معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد 
وم�ساركة  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزي����رة 
�سيخة  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال���ري���ا����س���ي���ة 
امل�سرفة  ال�سورة  لتنقل  القا�سمي 
دولة  نوعها لتجربة  والفريدة من 
اأ�سحاب  الإم���ارات يف دع��م ومتكني 

الهمم على الأ�سعدة كافة .

•• ال�شارقة-وام:

رئي�سة  امل����ال  خ���ول���ة  ����س���ع���ادة  ق���ال���ت 
املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة 
وال�ستف�سارات  الطلبات  معظم  اأن 
التي قدمها مواطنو الإم��ارة خالل 
تركزت  التا�سع  الت�سريعي  الف�سل 
�سداد  طلبات  تلتها  الوظائف  ح��ول 
واأخريا  امل�سكن  ثم  املتعرثة  الديون 
اأن  اإىل  م�سرية  الأ���س��ري��ة..  امل�ساكل 
املجل�س يتلقى تلك الطلبات ويعمل 
يتوا�سل  ث��م  وم���ن  ت�سنيفها  ع��ل��ى 
فيها.  للنظر  املخت�سة  اجلهات  مع 
خا�س  حديث  يف  �سعادتها  واأ���س��ادت 
“وام” -  الأم�������ارات  اأن���ب���اء  ل��وك��ال��ة 
الت�سريعي  الف�سل  اختتام  مبنا�سبة 
التا�سع بعد �سدور املر�سوم الأمريي 
�ساأن  يف   2019 ل�����س��ن��ة   17 رق����م 
الرابع  ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد  دور  ف�����س 
ال��ذي قدمه  - بالدعم ال��الحم��دود 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ل��ل��م��ج��ل�����س ط�����وال الأرب����ع����ة اأع�����وام 
ما   ”2019 –  2016“ املا�سية 
الأث���ر على عملنا يف  ل��ه عظيم  ك��ان 

تلك الفرتة.
حاكم  ال�سمو  �ساحب  اأن  واأ���س��اف��ت 
افتتاحات   “  4 “ ح�سر  ال�����س��ارق��ة 
واأل���ق���ى  ال����ع����ادي  الن���ع���ق���اد  لأدوار 
خاللها اربعة كلمات �سكلت للمجل�س 
ال�ست�ساري خارطة للعمل ننتهجها 
ط�����وال ف����رتة الن���ع���ق���اد ال����ع����ادي .. 
مثمنة توجيهات �سمو ال�سيخ �سلطان 
بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل 
عهد ونائب حاكم ال�سارقة للمجل�س 
باأهمية  ال�سارقة  لم��ارة  التنفيذي 
التعاون مع املجل�س ال�ست�ساري مما 
كان لها الأث��ر اليجابي والكبري يف 
وخططنا  مبادراتنا  واجن���اح  اإجن���از 
الت�سريعي  ال���ف�������س���ل  م������دار  ع���ل���ى 
التا�سع. وذكرت اأن اأع�ساء وع�سوات 
املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة 
جاءوا خالل الفرتة من “ 2016 
بعد  امل��ج��ل�����س  لقبة   “  2019  –
ان��ت��خ��اب��ي��ة ع��ا���س��وه��ا للمرة  جت��رب��ة 
وجميع  الإم������ارة  ت���اري���خ  يف  الأوىل 

بالتعيني  اأو  ب��الن��ت��خ��اب  ج���اء  م���ن 
وم�سهود  مم����ي����زون  اأع���������س����اء  ه����م 
الطيبة  وال�������س���رية  ب��ال��ك��ف��اءة  ل��ه��م 
اأن  ال��ف��رتة  تلك  خ��الل  وا�ستطاعوا 
قيادتهم  ح�����س��ن ظ���ن  ع��ن��د  ي��ك��ون��وا 
املراأة  وج��ود  جانب  اإىل   .. الر�سيدة 
وقوة  كفاءتها  اأثبتت  التي  الع�سوة 
الأ�سرة  هموم  تعك�س  فهي  طرحها 
الماراتية وحتر�س اأن تكون كذلك 
عند ح�سن ظن حكومتها الر�سيدة. 
واأ������س�����ارت ����س���ع���ادة خ���ول���ة امل����ال اىل 
امل�����س��اري��ع وامل���ب���ادرات التي  ك��اف��ة  اأن 
لإمارة  ال�ست�ساري  املجل�س  اأطلقها 
املجل�س  اطالق  بعد  ال�سارقة جاءت 
التي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 
واملجالت  ال��ق��ط��اع��ات  اأه����م  ب��ل��ورت 
ال��رتك��ي��ز عليها من  ي��ت��وج��ب  ال��ت��ي 
والت�سريعي  الربملاين  العمل  خالل 
وال��رق��اب��ي وحت��ق��ي��ق ال�����س��راك��ات مع 
جانب  اىل  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
لخت�سا�سات  معمق  ب�سكل  درا�ستنا 
عقد  ف��ارت��اأي��ن��ا  املجل�س..  وع��الق��ات 
بع�س ال�سراكات التي �ست�سهم برفع 
الوعي باأهمية املواطن كن�سر الثقافة 
الوطنية وال�سحية والأ�سرية وعليه 
مت ت�����س��ك��ي��ل 6 جل����ان ل��ل��م��ج��ل�����س “ 
ال�سوؤون  وجل��ن��ة  القانونية  اللجنة 
والبلديات  والأوق������اف  ال���س��الم��ي��ة 
العامة  وامل����راف����ق  الأم�����ن  و�����س����وؤون 
والعمل  ال�سحية  ال�����س��وؤون  وجل��ن��ة 
وجلنة  الج���ت���م���اع���ي���ة  وال�����������س�����وؤون 
وال�سناعية  الق��ت�����س��ادي��ة  ل�����س��وؤون 
الرتبية  �����س����وؤون  وجل���ن���ة  وامل���ال���ي���ة 
والتعليم والثقافة والعالم و جلنة 
لكل جلنة  الأ�سرة” وو�سعنا  �سوؤون 
بداأنا  وب��ذل��ك  وم��ه��ام  اخت�سا�سات 
يكون  حتى  الداخلي  بيتنا  برتتيب 
با�ستطاعتنا التوا�سل مع الآخرين. 
واأ�سافت �سعادتها ان مر�سوم �ساحب 
اخلا�س  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
ال�ست�ساري  املجل�س  هيكلة  ب��اإع��ادة 
لم�����ارة ال�����س��ارق��ة مب���ا ي��ت��واف��ق مع 
اأف�سل املمار�سات العاملية يف الو�سف 
اأع�����س��اء وع�سوات  م��ك��ن  ال��وظ��ي��ف��ي 
مقرتحاتهم  ت��ق��دمي  م���ن  امل��ج��ل�����س 
وامل�ساريع  املبادرات  ج��اءت  هنا  ومن 
�سبيل  وع��ل��ى  املجل�س  اأطلقها  ال��ت��ي 

التي  ال�سحية”  “الندوة  امل���ث���ال 
ا�ستعر�ست خمتلف اجنازات واأعمال 
اإمارة ال�سارقة يف املجال ال�سحي وما 
املوؤ�س�سات ال�سحية بالإمارة  تقدمه 
خدمات  من  واملقيمني  للمواطنني 
رفع  بال�سافة اىل  �سحية متطورة 
الوعي املجتمعي. واأو�سحت �سعادتها 
�سهدت  الت�سريعي  اجل��ان��ب  يف  ان���ه 
قبة املجل�س وللمرة الأوىل مناق�سة 
31 م�سروع قانون ما يوؤكد اأن اإمارة 
ال�����س��ارق��ة ه���ي اإم������ارة ال��ق��ان��ون من 
واحلقوق  ال��واج��ب��ات  حتديد  خ��الل 
التعليمية  ال��ق��وان��ني  يف  وح��ف��ظ��ه��ا 
فال  واخل��دم��ات  واملهنية  وال�سحية 
وق��د مت  اإل  ورادة  اأو  ���س��اردة  ت��وج��د 
 .. الآخ��ري��ن  حقوق  ل�سالح  حفظها 
ال�ست�ساري  املجل�س  اأن  اإىل  م�سرية 
مم��ث��ال يف ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��وي��ن��ة قدم 
الرابع والأخري  النعقاد  دور  خالل 
م�������س���روع���ني ل���ق���ان���ون���ني ول���ك���ن مل 
هذا  يف  ملناق�ستهما  ال��وق��ت  ي�سعفنا 
ال��ف�����س��ل وه�����م ح���ال���ي���ا يف ال����دائ����رة 

القانونية ل�سمو حاكم ال�سارقة.
وقالت اأن جانب املو�سوعات العامة 
يتميز  ك��ان  ال�ست�ساري  املجل�س  يف 
دائ���م���ا ب��ق��وة ال���ط���رح وذل����ك نتيجة 
ال���ت���ي نظمها  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ل���ل���ور����س 
والع�سوات  ل���الأع�������س���اء  امل��ج��ل�����س 
اإماراتية  خ���ربات  ا�ستقطبنا  ح��ي��ث 
بكيفية  لتزويدهم  �سابقة  برملانية 
احل��وار حتى  واج���راء  ال�سوؤال  تقيم 
اأدلة   “ مطبوعة  اع����داد  ا�ستطعنا 
تاأهيل  يف  “ ل��ل��م�����س��اع��دة  اج��رائ��ي��ة 
الأع�ساء .. مو�سحة “ اأن الربملاين 
ال���ذي ي��ق��دم مداخالته  اجل��ي��د ه��و 
القوة..  من  الدرجة  بنف�س  الثالث 
الذي  البحثي  اجل��ان��ب  اىل  ا�سافة 
مناق�سة  ع��ن��د  اأ���س��ا���س��ي��ا  رك��ن��ا  ي�سكل 
ادارة  تكليف  يتم  حيث  مو�سوع  اأي 
كامل  �سهر  قبل  املجل�س  يف  البحث 
للبحث حول مو�سوع ما على مدى 
20 عاما �سابقة ملناق�سته حتت قبة 
املكلفة  ال��ل��ج��ن��ة  ث���م  امل��ج��ل�����س وم����ن 
تقريرها  ت���اأخ���ذ  امل���و����س���وع  ب���ذل���ك 
ال��ب��ح��ث��ي ل��ل��م��ي��دان وب��ع��ده��ا يدخل 
بكافة  م��ل��م  وه���و  للجل�سة  ال��ع�����س��و 
الح�سائيات و املعلومات اىل جانب 

ومن  ومهارته  كفاءته  لرفع  بحثه 
اأع���وام  الأرب��ع��ة  ح�سيلة  ج���اءت  هنا 
 240 ي��ع��ن��ي  م����ا  ت���و����س���ي���ة   240
التو�سيات  تلك  من  وكثري  ق���رارا.. 
وج�����ه ب���ه���ا ����س���اح���ب ال�����س��م��و حاكم 
و�سول  والتنفيذ  للدار�سة  ال�سارقة 

اىل م�ساريع قائمة.
واأ����س���ارت ���س��ع��ادة خ��ول��ة امل��ال اىل اأن 
وجه  جل�ساته  خ��الل  وم��ن  املجل�س 
اهتماماته للطفل وذلك من خالل 
جل��ن��ة الأ�����س����رة ال���ت���ي ن��اق�����س��ت اأه���م 
احللول  لإي��ج��اد  الأ���س��ري��ة  الق�سايا 
املنا�سبة والعمل على حتقيق ال�سعادة 
خالل  من  ال�سارقة  باإمارة  لالأ�سرة 
ت��الءم كافة  م��ب��ادرات متنوعة  تبني 
احتياجاتهم  يحقق  مب��ا  ال�����س��رائ��ح 
وحل م�سكالتهم بالتعاون مع كافة 
زيارة  املجتمعية حيث مت  املوؤ�س�سات 
21 جهة حكومية وطرح التو�سيات 
نوعية  اإ���س��اف��ة  �سكلت  ال��ت��ي  الهامة 
ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة ال���ع���م���ل جتاه 
الأ�����س����رة وف���ئ���ة الأي����ت����ام والأرام�������ل 
ذوي  فئة  و  وامل��ه��ج��ورات  واملطلقات 
ال�سن وفئة الأميني  الإعاقة و كبار 
والراغبني با�ستكمال تعليمهم وفئة 

الباحثني عن عمل.
املجل�س  جلان  اجتماعات  اإن  وقالت 
اأروقة  على  تقت�سر  مل  الأ�ست�ساري 
مواقع  يف  اأي�سا  عقدت  ب��ل  املجل�س 
الإمارة  بها  تتمتع  ج��اذب��ة  �سياحية 
وادي  اجتماع يف  فكان  بكافة مدنها 
كلباء  ويف  احل�����س��ن  دب���ا  ويف  احل��ل��و 
حممية  ويف  ال��و���س��ط��ى  وامل��ن��ط��ق��ة 
مبدينة  الرطبة  ل��الأرا���س��ي  وا���س��ط 
ال�سارقة وذلك لت�سليط ال�سوء على 

تلك املواقع بالإمارة البا�سمة.

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/2083  تنفيذ جتاري 
الن�ساري جمهول حمل القامة  املنفذ �سده/1- علي حممد خري  اىل 
حممد  �سيد  وميثله:عامر  مالك  في�سل  التنفيذ/�سياء  طالب  ان  مبا 
�سيد حمي رو�سن املرزوقي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )97882( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19   

�عالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف �لطعن 2019/181 طعن مدين 

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- عي�سى خليفة يو�سفي

وميثله:�ساره �ساه بيك حممد البلو�سي 
باعالن املطعون �سدهما:1- ابراهيم جواد 2- زينب جواد جمهويل حمل 
اأع��اله ويتوجب  امل��ذك��ور  اأق��ام عليكم الطعن  الطاعن  ب��اأن  الق��ام��ة نعلنكم 
الطعن  �سحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�����س��ور  عليكم 

املقدمة �سدكم .
رئي�س �لق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

املتحدة طفرة ح�سارية كبرية يف خمتلف  العربية  الإم��ارات  دول��ة  �سهدت 
املجالت، وكان من هذه املجالت الت�سريعات القانونية؛ فقد اأجنزت وزارة 
وجميعها  1971م،  ع��ام  تا�سي�سها  منذ  القوانني  مئات  الدولة  يف  العدل 

اأحدثت ثورة ت�سريعية �ساملة قننت جميع نواحي احلياة.
 وملا كان تاريخ الق�ساء يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة هو يف حد ذاته 
)التطور  كتاب  الوطني  الأر�سيف  اأ�سدر  فقد  بدايتها  منذ  للدولة  تاأريخ 
التاريخي للق�ساء يف دولة الإمارات العربية املتحدة بني الأعراف القبلية 
والأنظمة الو�سعية( ملوؤلفه الدكتور را�سد حممد عبيد ر�سود، وفيه يوثق 
العدل،  وزارة  يف  املوجودة  الوثائق  على  بالعتماد  وتطوره  الق�ساء  تاريخ 
وعلى وثائق �سجالت املحاكم املدنية وال�سرعية، ووثائق الأر�سيف الوطني، 
والتفاقيات التي عقدت بني حكومة دولة الإم��ارات وبني حكومات الدول 

الأخرى. 
وعملت  الق�ساء،  وا�ستقالل  بالعدالة  قيامها  منذ  الإم���ارات  دول��ة  اهتمت 
ول  م�ستقلون  الق�ساة  اأن  د�ستورها  يف  اأعلنت  عندما  املعنى  ه��ذا  لتاأكيد 
وال�سلطة  و���س��م��ائ��ره��م،  ال��ق��ان��ون  غ��ري  واج��ب��ه��م  اأداء  يف  عليهم  ���س��ل��ط��ان 

ال�سلطتني  ع��ن  م�ستقلة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  الق�سائية 
الت�سريعية والتنفيذية.  

وي�سري الكتاب اأن للق�ساء يف املجتمعات الإن�سانية مكانة رفيعة ومرموقة، 
املجتمع،  اأف���راد  كافة  والح���رتام من  التقدير  ال��دور  بهذا  يقوم  ملن  وك��ان 
اإع��ادة احلق اإىل ن�سابه، يف املجتمعات الب�سرية التي ل  لدورهم الكبري يف 

تخلو من ال�سراع بني اخلري وال�سر والقوي وال�سعيف.
يتاألف الكتاب من �ستة ف�سول، وخامتة، الف�سل الأول هو بعنوان: )الق�ساء 
يف الإ�سالم(، ويبحث يف مراحل تطور الق�ساء وا�ستقالله، فبداأ بالق�ساء 
يف ال��ع��ه��د ال��ن��ب��وي ث��م يف ع��ه��د اخل��ل��ف��اء ال��را���س��دي��ن، و���س��وًل اإىل الع�سر 
الأم��وي فالعبا�سي. وتناول الف�سل الثاين الق�ساء القبلي يف الإم��ارات يف 
واأهم  واأح��ك��ام��ه،  وهيكله،   )1971-1946( الربيطاين  ال��وج��ود  ف��رتة 
الإمارات  يف  الربيطانية  للمحاكم  الق�سائية  ال�سلطة  ذك��رت  ثم  رج��ال��ه، 
واآثارها. ودار الف�سل الثالث حول الق�ساء العريف، واأ�سهر رجاله، وم�سادره 
واإجراءاته، واأحكامه وخ�سائ�سه. و�سلط الف�سل الرابع ال�سوء على الق�ساء 
النائب  من  واأعوانه  اختياره،  وطريقة  بالقا�سي  يتعلق  وما  الحت��اد،  بعد 
العام، واملحامني واخلرباء، والكتبة واملح�سرين، واملحاكم، وما يتعلق بها 
من الدعاوي املختلفة. وتطرق الف�سل اخلام�س اإىل وزارة العدل يف عهد 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه- ومن تعاقب عليها، من 
الوزراء، وذكر اأن�سطتها، وما يلحق بها من دوائر واإدارات وحماكم. ويورد 
دولة  بني  الق�سائية  والتفاقيات  والعالقات  الت�سريعات  ال�ساد�س  الف�سل 
الإمارات العربية املتحدة والدول العربية، وبع�س الدول الأجنبية. واأُحلق 

بالدرا�سة كٌم من الوثائق العربية والأجنبية.
له:  عابدين  ابن  تعريف  ويوؤكد  وا�سطالحاً،  لغة  الق�ساء  الكتاب  ف  ويعررّ
النا�س يف اخل�سومات – ح�سماً للتداعي وقطعاً  الف�سل بني  “الق�ساء هو 
من  احلكمة  واأما  للنزاع- بالأحكام ال�سرعية املنتقاة من الكتاب وال�سنة”، 
نبه  ول��ذا  وم�سار،  مفا�سد  ودف��ع  ومنافع،  م�سالح  حت�سيل  فهو  الق�ساء 
الوظيفة  ه��ذه  م��ن  النبيل  وال��ه��دف  اجلليل  املق�سد  اإىل  ال�سريعة  فقهاء 
املظامل،  ودف��ع  اأ�سحابها  اإىل  احلقوق  اإي�سال  على  مرتكز  واأن��ه  ال�سامية، 

وقطع التنازع؛ حتقيقاً لإقامة العدل واملعروف، ونبذ للظلم.
تاأريخ لدبي نف�سها، ويذكر  التاأريخ للق�ساء يف دبي هو  اأن  الكتاب  ويعترب 
من الق�ساة يف دبي ال�سيخ خمي�س، ذلك القا�سي الفا�سل الذي �سدرّ الرحال 
اإىل الأح�ساء طلباً للعلم ال�سرعي فيها، ثم عاد قا�سياً بني اأهل دبي، وكان 
ذلك يف عهد ال�سيخ مكتوم بن ح�سر بن مكتوم بن بطي )-1884 1906( 
وتوىل الق�ساء بعده ال�سيخ ح�سن اخلزرجي الذي كان يق�سي بني اخل�سوم 
يف بيته يف منطقة الرا�س بديرة، وبعد وفاته توىل الق�ساء �سيخ وفد على 

دبي من املغرب العربي هو حممد بن عبد ال�سالم املغربي، وهكذا يتواىل 
الق�ساة الذين كانوا يجل�سون يف بيوتهم اإىل اأن جاءت فرتة با�سروا الق�ساء 
البالد  اأ�سند حاكم  اأن  اإىل  الأم��ر كذلك  الأحمدية، وظلرّ  املدر�سة  فيها يف 
ال�سيخ �سعيد بن مكتوم اآل مكتوم اأمر الف�سل يف املنازعات بني النا�س اإىل 
اأخيه ال�سيخ ح�سر بن مكتوم اآل مكتوم عام 1938م؛ فجل�س لذلك يف دكان 
ب�سوق العر�سة يف ديرة، فكان النا�س قبل الذهاب اإىل القا�سي ياأتون اإليه 
للنظر يف �سكاواهم بغر�س امل�ساحلة والت�سوية بينهم فيما اختلفوا فيه، فاإذا 
ر ذلك اأحالهم اإىل القا�سي، وا�ستمر احلال كذلك اإىل اأن اأُ�سندت رئا�سة  تعذرّ
1956م،  ع��ام  مكتوم  اآل  مكتوم  بن  ح�سر  بن  حممد  ال�سيخ  اإىل  الق�ساء 
اإىل مبنى للمحكمة يف  انتقل الق�ساء  للق�ساء، ثم  و�ُسمي حينذاك ناظراً 
بيت م�ستاأجر يف منطقة الرا�س، ويف عام 1958 اُتِخذ ح�سن نايف مقراً 

للق�ساء يف دبي، وا�ستمر الأمر على ذلك حتى نهاية 1979م.
الإم����ارات يف  ال��ق��دمي يف  القبلي  الق�ساء  رج��ال  اأه��م  اأ�سماء  الكتاب  وي���ورد 
للمحاكم  الق�سائية  ال�سلطة  م��ع  يتوقف  ث��م  ال��ربي��ط��اين،  ال��وج��ود  ف��رتة 

الربيطانية يف الإمارات املت�ساحلة.
ويذكُر الكتاب اأُ�س�س ومبادئ القوانني العرفية، والُق�ساة العرفيون، واأنواع 
الق�ساء ومقار التحاكم، والإجراءات الق�سائية وت�سوية النزاعات، ويحدد 
اإجراءات التقا�سي باملثول اأمام القا�سي، والأدلة الق�سائية وهي: العرتاف 
الإجراءات  وم��ن  الأث��ر،  واقتفاء  فاليمني،  ال�سهادة،  ثم  الأدل���ة،  �سيد  وه��و 
الق�سائية اأي�ساً: ذكر م�سادر احلكم والق�ساء، وم�سادر العرف يف جمتمع 

الإمارات التقليدي.
الكتاب: ق�سايا توزيع مياه  املنازعات يذكر  العامة وت�سوية  ومن الق�سايا 
امل���زارع، وق�سايا الإب��ل والغنم، ودع��وى ال��دم��اء، وق�سايا  الأف���الج وح��دود 

الغو�س.
اأن  اإىل  الكتاب  ي�سري  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  الق�ساء  وح��ول 
ال�سريعة الإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�س للت�سريع يف دولة الإمارات، وينق�سم 
وحماكم  عليا،  حمكمة  اإىل:  الحت��ادي  الد�ستور  ح�سب  الق�سائي  النظام 
ابتدائية. وي�سري اإىل طرق اختيار القا�سي و�سروط تعيينه، والنيابة العامة 
ودورها و�سروط التعيني فيها، ثم املحامون و�سروط ال�ستغال باملحاماة، 

وواجباتهم، فاخلرباء والكتبة واملح�سرون واملرتجمون. 
ويلتفت الكتاب اإىل دائرة الق�ساء يف اأبوظبي التي تاأ�س�ست عام 1974، واإىل 
املحاكم، وهي: حمكمة النق�س، حمكمة ال�ستئناف، املحاكم البتدائية. ثم 
النيابات  ال�ستئناف،  نيابة  النق�س،  نيابة  العامة،  النيابة  وهي:  النيابات 

الكلية. ويتابع الكتاب تو�سيح حال الق�ساء يف اإمارات الدولة.
وي�سلط ال�سوء على وزارة العدل يف عهد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

– طيب اهلل ث��راه- كان حمباً للعدل، وقد  اأنه  )1971-2004( فيبني 
وامل�ست�سعفني،  للفقراء  والنت�ساف   ، احل��قرّ جانب  اإىل  وقوفه  عنه  ُع��رف 
وقد متثل ذلك يف ق�سية ال�سقاية حني حاول الأغنياء النيل من الفقراء 

وا�ستغالل اأموالهم لل�سيطرة على ملكية املاء. 
الدولة  يف  والأوق���اف  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  اأن  الكتاب  ويبني 
احلياة  يف  هدفنا  “اإن  نهيان:  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  مقولة  ي�سعون 
ُن�سب  هو حتقيق العدالة واحلق ومنا�سرة ال�سعيف على القوي” �سعاراً 

اأعينهم لن يحيدوا عنه اأبداً باإذن اهلل.  

العربية  الإم��ارات  دول��ة  يف  للق�ساء  التاريخي  التطور  الكتاب: 
املتحدة بني الأعراف القبلية والأنظمة الو�سعية

الأوىل،  الطبعة  2018م،  اأبوظبي،  الوطني،  الأر�سيف  النا�سر: 
الكبري. القطع  من  428�سفحة 

تاأليف: الدكتور را�سد حممد عبيد ر�سود

•• دبي-وام:

نظمت هيئة تنمية املجتمع يف دبي بالتعاون مع معهد دبي الق�سائي الدورة 
الأوىل �سمن حملة التوعية بحقوق الطفل “من حقي” التي اأطلقتها الهيئة 
لن�سر الوعي القانوين لدى اأولياء الأمور والقائمني على رعاية الأطفال من 
اخت�سا�سني اجتماعيني ومعلمني يف املدار�س احلكومية واخلا�سة بالقوانني 
حقوق  قانون  راأ�سها  وعلى  الدولة  يف  الطفل  حلقوق  الناظمة  والإتفاقيات 

الطفل “ودمية” والتفاقية الدولية حلقوق الطفل.
وتهدف احلملة - التي ت�سارك منظمة الأمم املتحدة للطفولة “اليوني�سف” 
يف دعمها - اإىل بحث املواد القانونية الواجب معرفتها ل�سمان حماية حقوق 
اأو  انتهاك  اأي  مالحظة  عند  اتباعها  الواجب  والإج���راءات  والأل��ي��ات  الطفل 

وال���دورات  ال��ور���س  م��ن  �سل�سلة  احلملة  وتت�سمن  احل��ق��وق.  ه��ذه  يف  تق�سري 
لفيديوهات  م�ستمر  وع��ر���س  تعليمية  ومن�سورات  م��واد  وت��وزي��ع  التدريبية 
وق��ال��ت ميثاء  دب���ي.  اإم����ارة  م��دار���س  الطفل يف خمتلف  ح��ق��وق  ع��ن  تثقيفية 
ال�سام�سي املديرة التنفيذية لقطاع حقوق الإن�سان يف هيئة تنمية املجتمع اإن 
احلملة التي �ست�ستمر حتى نهاية العام اجلاري ت�سعى لتحقيق اأو�سع م�ستوى 
من الوعي بقانون حقوق الطفل ما يتيح بيئة م�ساعدة ت�سمن الو�سول اإىل 
حماية كاملة لهذه احلقوق وت�سجع تطوير قدرات الأطفال وتنمية مواهبهم 
من  بدعم  حتظى  احلملة  اأن  واأ�سافت  الأم��ث��ل.  بال�سكل  �سخ�سياتهم  وبناء 
منظمة اليوني�سيف حيث �سيتم ت�سليط ال�سوء على جتارب الدول الأخرى يف 
هذا املجال وما تتبعه املنظمة الأممية لن�سر الوعي بحقوق الطفل يف خمتلف 
ال�سميطي مدير  القا�سي الدكتور جمال  اأكد  الدول واملجتمعات. من جانبه 

عام معهد دبي الق�سائي اأهمية ن�سر الوعي القانوين يف املجتمع ب�سفة عامة 
خمتلف  يف  معهم  واملتعاملني  الأط��ف��ال  رعاية  على  القائمني  بني  وحت��دي��داً 
الوعي  لزيادة  ب�سكل جاد  ي�سعى  الق�سائي  اأن معهد دبي  اإىل  اجلهات م�سريا 
بحقوق الطفل بهدف الو�سول اإىل ن�سيج اجتماعي متما�سك يحميه وي�سمن 
حقوقه ويت�سدى لكل من ت�سول له نف�سه ارتكاب اأي فعل يوؤثر على التوازن 

النف�سي والعاطفي واجل�سدي والأخالقي للطفل.
مع  بالتعاون  املجتمع  تنمية  هيئة  تنظمها  حقي” التي  “من  بحملة  واأ���س��اد 
حلقوقه  الطفل  اإدراك  اأن  م��وؤك��داً   .. الق�سائي  دب��ي  ومعهد  “اليوني�سف” 
والقوانني التي حتميه ي�ساهم يف ت�سديه لأي اإ�ساءة قد يتعر�س له كما مينع 
الأخرين من التجاوز وانتهاك هذه احلقوق ما ي�سمن بالتايل ن�ساأة �سليمة 

للطفل وجمتمعاً ينعم بالأمن وال�سالم.

»تنمية املجتمع« و»دبي الق�سائي« ينظمان دورة للتوعية بحقوق الطفل بالتعاون مع »اليوني�سف«

•• اأبوظبي-الفجر:

تاأهيل  اإع��ادة  اأعمال  املدينة  ببلدية مركز  اأبوظبي ممثلة  بلدية مدينة  اأجن��زت 
  2/4 �سرق  باحلو�س   )39( رق��م  ال�سكنية  الأح��ي��اء  حديقة  يف  األ��ع��اب  منطقة 

اأبوظبي مقابل �سوق مدينة زايد.
وي��اأت��ي ه���ذا امل�����س��روع �سمن اإط����ار ح��ر���س ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى توفري 
واإيجاد  املجتمع،  اأف��راد  بني  والتوا�سل  والأط��ف��ال  للعائالت  ترفيهية  م�ساحات 

اأف�سل املعايري العاملية يف األعاب الأطفال املنت�سرة يف حدائق اأبوظبي وخ�سو�سا 
على �سعيد ال�سالمة وال�سحة العامة ، واإ�سعاد املجتمع.

 واأ�سارت البلدية اأن م�سروع تاأهيل منطقة الألعاب املذكورة �سالفاً بلغت تكلفته 
حوايل 297،278 درهما، حيث تعد من اأكرث مناطق الألعاب ارتياداً من قبل 
اأفراد املجتمع وخ�سو�سا الأطفال، نظراً لكثافة ال�سكان يف احلو�س، و وجود عدد 

من املدار�س فيه. 
القائمة،  الأل��ع��اب  م��ع��دات  جميع  �سيانة  التاأهيل  اإع���ادة  اأع��م��ال  ت�سمنت  وق��د 

اأر�سيات  �سبرّ  و  اجللو�س،  ومقاعد  الإن��ارة،  واأنظمة  املظالت،  وتاأهيل  و�سيانة 
مطاطية مع ت�ساميم تفاعلية جلعل احلدائق اأكرث جذبا وا�ستقطابا لالأطفال، 
ق��ادرة على خدمة اجلانب الرتفيهي و  الألعاب  وتاأهيلها بحيث ت�سبح مناطق 

اجلانب التعليمي و الريا�سي والجتماعي. 
واأ�سافت بلدية مركز املدينة اأن معدات الألعاب يف احلدائق خم�س�سة لتتوافق 
جميع  وحت��ق��ق  عاملية،  مبوا�سفات  و  العمرية،  الفئات  خمتلف  متطلبات  م��ع 

معايري ال�سالمة و الأمان للم�ستخدمني.

ويندرج افتتاح موقع الألعاب �سمن ا�ستكمال تاأهيل املناطق التي مت تاأهيل اأغلبها 
و افتتاحها يف العامني 2019 و 2018 ، حيث بلغ عدد مناطق الألعاب التي مت 
تاأهيلها 29 موقعاً، منها 9 مواقع يف كورني�س اأبوظبي و 20 موقعاً يف حدائق 
اإيجابا على م�ستوى  ذلك  انعك�س  وقد  اأبوظبي،  داخل جزيرة  ال�سكنية  الأحياء 
اخلدمات ور�سا املجتمع، حيث ازداد عدد م�ستخدمي مناطق الألعاب يف كورني�س 
اأبوظبي و حدائق الأحياء ال�سكنية ب�سكل ملفت للنظر، كما اأن هناك 16 منطقة 

األعاب �سيتم تاأهيلها و النتهاء منها يف الربع الرابع من العام اجلاري.

••  منطقة الظفرة - لطيفة جابر

نفذت بلدية منطقة الظفرة حمالت 
نظافة يف 3 حمميات خمتلفة مبدن 
الفزعة  حم��م��ي��ة  ���س��م��ل��ت  ال���ظ���ف���رة 
احلباري  وحممية  الكربى  وبينونة 
؛ وذل��ك خ��الل �سهر بهدف احلفاظ 
على املحميات واإزالة امل�سوهات واإعادة 
املحميات اإىل و�سعها الطبيعي وذلك 
انطالقا من م�سوؤوليتها الجتماعية 
وروؤي��ت��ه��ا ال��رام��ي��ة اإىل ت��ك��ون اإم����ارة 
عمراين  تطوير  ذات  اإم���ارة  اأبوظبي 
م��ت��ك��ام��ل م�����س��ت��دام وخ���دم���ات بلدية 

متميزة لرفاهية و�سعادة املجتمع.
نظافة  الأوىل  احل���م���ل���ة  و����س���م���ل���ت 
بالتعاون  الفزعية  حممية  ل�ساطئ 
ال�سركاء ال�سرتاتيجيني. بهدف  مع 

وتوفري  العام  املظهر  على  املحافظة 
عاملية،  معايري  ذات  نظيفة  �سواطئ 
وحماية البيئة البحرية من املخلفات 

املخلفات  ع�����دد  وب���ل���غ  وال���ن���ف���اي���ات. 
بلغ  كما  210 ط��ن،  التي مت جمعها 
ع���دد ���س��اع��ات ال��ع��م��ل خ���الل احلملة 

م�ساركة  اإىل  بالإ�سافة  188�ساعة، 
عدد 9 من املعدات وال�سيارات، وعدد 

9 من العمال.

ك��م��ا ن��ف��ذت ال��ب��ل��دي��ة  ب��ال��ت��ع��اون مع 
 – ال��ن��ف��اي��ات  اأب��وظ��ب��ي لإدارة  م��رك��ز 
تدوير، واإدارة غابات منطقة الظفرة 
ال���ث���ان���ي���ة  ملحمية  ال���ن���ظ���اف���ة  ح��م��ل��ة 
واإزالة  هدم  ت�سمنت  الكربى  بينونة 
القدمية،  العزب  اخلزانات وخملفات 
وقد مت اإزالة ونقل اأكرث من 1387 
املحمية،  خ����ارج  امل��خ��ل��ف��ات  م���ن  ط���ن 
مواد  م��ن  �سلبة  خم��ل��ف��ات  ت�سمنت 
وحيوانية  زراع���ي���ة  وخم��ل��ف��ات  ب��ن��اء 
البيئة  هيئة  مع  بالتعاون  نقلها  ومت 
760�ساعة  خ���الل  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي، 

عمل.
البلدية  ق��ام��ت  الثالثة   احلملة  ويف 
املحمية  داخ������ل  امل�������س���وه���ات  ب�����اإزال�����ة 
من  احلباري”  “حممية  ال��ق��دمي��ة 
و�سالمتها،  بالبيئة  اله��ت��م��ام  اأج���ل 

خملفات  م��ن  امل��ح��م��ي��ة  تنظيف  ومت 
وغريها.  وال�سب�ستو�س  البال�ستيك 
املهجورة  الغرف  اإزال��ة  اإىل  بالإ�سافة 
طريق  على  العام  للمظهر  وامل�سوهة 
ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي������د ال�����دويل 
املعتمدة،  غ����ري  ال����ع����زب  وخم���ل���ف���ات 
وت���ت���وا����س���ل ع��م��ل��ي��ات الإزال��������ة حتى 

النتهاء من كافة املخلفات.
من  اأي�سا  انتهت  قد  البلدية  وكانت 
حملة لهدم املباين القدمية واملهجورة 

واإزالة امل�سوهات على م�ستوى املنطقة 
باملدن،  العام  املظهر  على  للمحافظة 
التي  املهجورة  املباين  والتخل�س من 
ت�سكل خطراً بيئياً واجتماعياً واأمنياً 
احتمال  ج��ان��ب  اإىل  امل��ج��ت��م��ع،  ع��ل��ى 
ذل��ك من  على  وم��ا يرتتب  �سقوطها 
القدمية  املباين  اإزال��ة  وتبداأ  اأ�سرار. 
وت�سهد هدم  م���دن،   3 وامل��ه��ج��ورة يف 

املرحلة الأوىل.  يف  مبنى   39
كافة  واإزال��ة  ر�سد  احلملة  وتت�سمن 

املباين القدمية واملهجورة يف خمتلف 
من  للتخل�س  خمطط  �سمن  امل���دن 
كامل،  ب�سكل  وامل�سوهات  املباين  هذه 
وذلك على عدة مراحل تبداأ املرحلة 
قدمياً  مبنى   39 ب��ه��دم  منا  الأوىل 
ومتهالكاً يف 3 مدن هي مدينة زايد 
وغياثي وال�سلع، كما ت�سمنت احلملة 
اإزالة كتل خر�سانية وهياكل معدنية 
بناء،  وخملفات  متهالكة  وك��رف��ان��ات 

ومباٍن ع�سوائية.

بتكلفة بلغت حوايل 297،278 درهما

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز تاأهيل األعاب حديقة الأحياء ال�سكنية رقم 39 يف اأبوظبي

�سملت النظافة ورفع املخلفات

بلدية الظفرة تنفذ حمالت نظافة يف 3 حمميات خالل �سهر

الأر�سيف الوطني ي�ستعر�س تفا�سيل التطور التاريخي للق�ساء الإماراتي يف اأحدث اإ�سداراته

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1640  تنفيذ جتاري 
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اأخبـار الإمـارات

•• كينيا- نريوبي-الفجر:

تقدمي  اإىل  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده  �سمن 
�سارك  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال�����س��ارق��ة  روؤي������ة 
العاملية  العا�سمة  “ال�سارقة  مكتب 
للكتاب 2019” يف فعاليات املنتدى 
الإقليمي الثاين للنا�سرين الدوليني 
����م����ه الحت����������اد ال�������دويل  ال���������ذي ن����ظرّ
النا�سرين  وج��م��ع��ي��ة  ل��ل��ن��ا���س��ري��ن، 
ال��ك��ي��ن��ي��ني، ع���ل���ى م������دار ي���وم���ني يف 
ال��ع��ا���س��م��ة ال��ك��ي��ن��ي��ة ن���ريوب���ي، حتت 
�سعار “نهو�س اإفريقيا.. نحو حتقيق 
اإمكانات اإفريقيا كقائدة عاملية للن�سر 

يف القرن احلادي والع�سرين«. 

م�ساركته  خ��الل  املكتب  وا�ستعر�س 
الروؤية  امل���وؤمت���ر،  يف  خ��ا���س  ب��ج��ن��اح 
التي تنطلق منها ال�سارقة لالحتفاء 
العاملية للكتاب،  العا�سمة  باختيارها 
لتعزيز  ���س��ت��ق��ام  ال���ت���ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ق��راءة يف داخ��ل ال��دول��ة وخارجها، 
الرئي�سة  امل���ح���اور  ا���س��ت��ع��ر���س  ك��م��ا  
اللقب،  فعاليات  عليها  ت�ستند  التي 
توزيع  ع���ل���ى  الإم���������ارة  ح���ر����س���ت  اإذ 
�سرائح  خمتلف  لت�سمل  فعالياتها 
وف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي، وعلى 
امل��ح��ل��ي وك�سف  ب���ال���رتاث  الح��ت��ف��اء 
ج���م���ال���ي���ات���ه امل����رت����ب����ط����ة ب����ال����رتاث 
تخ�سي�س  ج���ان���ب  اإىل  الإن�������س���اين، 

لالأطفال  الفعاليات  م��ن  جمموعة 
الربامج  م���ن  وغ���ريه���ا  وال��ي��اف��ع��ني، 
الفنون  اأ�سكال  خمتلف  جتمع  التي 
“افتح  �سعار  حت��ت  والعلوم  والآداب 

كتاباً تفتح اذهاناً«. 
يتخلله  ال�������ذي  امل�����وؤمت�����ر  وي����ه����دف 
وجل�سات  ت��ف��اع��ل��ي  م��ن��ت��دى  اإق���ام���ة 
من  نخبة  جتمع  ونقا�سية  ح��واري��ة 
الفريقيني  واملوؤلفني  الن�سر  خرباء 
ال�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل  وال���ع���امل���ي���ني، 
ع��ل��ى اأ���س�����س ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف 
مقوماتها،  وا���س��ت��ع��را���س  اإف��ري��ق��ي��ا، 
وال��دور الذي يلعبه الن�سر يف تعزيز 
هذا الواقع، وا�ستقطب احلدث اأكرث 

600 م�سارك ومتحدث ونا�سر  من 
وم��وؤل��ف م��ن 50 دول���ة. وح��ول هذه 
العقروبي،  م���روة  اأ����س���ارت  امل�����س��ارك��ة 
العا�سمة  ال�����س��ارق��ة  م�����س��روع  م��دي��ر 
العاملية للكتاب 2019 اإىل اأن مكتب 
ال�سارقة عا�سمة عاملية للكتاب ي�سعى 
وتكري�س  ال����ق����راءة  ث��ق��اف��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
اأ���س��ا���س��يرّ ي�سهم يف  امل��ط��ال��ع��ة ك��ع��ام��ل 
بناء الإن�سان ويربط ال�سعوب بع�سها 
ببع�س بدعائم نبيلة ت�سهم يف تبادل 
املعارف واخلربات والثقافات، موؤكدة 
اأن امل�ساركة يف هذا املنتدى ت�سهم يف 
اأدباء  م��ن  الثقافية  النخب  تعريف 
على  افريقيني  ونا�سرين  ومفكرين 

جهود اإمارة ال�سارقة ودورها الثقايف 
الرائد يف الوطن العربي. 

ال�سارقة  م�������س���روع  م���دي���ر  وت���اب���ع���ت 
 ”:2019 للكتاب  العاملية  العا�سمة 
نوؤكد من خالل تواجدنا على الدور 
الكبري الذي تلعبه اإمارة ال�سارقة يف 
والنا�سرين  واملفكرين  املثقفني  رفد 
ت�سهم  ال��ت��ي  اخل��ي��ارات  م��ن  بالكثري 
القراءة  بواقع  والرت��ق��اء  بالنهو�س 
ك��م��ا ترتجم  وال����ع����امل،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ه���ذه امل�����س��ارك��ة اإمي��ان��ن��ا ب���اأن الكتاب 
�سك  ول  وال��ت��ط��ور،  الزده���ار  اأ�سا�س 
للنه�سة  ت�سعى  التي  املجتمعات  ب��اأن 
يلعبه  ال��ذي  بالدور  توؤمن  اأن  عليها 

ال��ك��ت��اب وت��ت��ج��اوز ال��ت��ح��دي��ات التي 
خالل  م��ن  �سناعته  عملية  ت��واج��ه 
م���درّ ج�����س��ور ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة مع 
دعم  على  ال��ق��ادرة  اجل��ه��ات  خمتلف 
ثقافة القراءة وتعزيز روابط املعرفة 

بني ال�سعوب من خالل الكتاب«.
اللجنة  اخ��ت��ي��ار  اأن���ه ج���اء  اإىل  ي�����س��ار 
يف  العاملية  الكتاب  لعوا�سم  الدولية 
عاملية  عا�سمة  “ال�سارقة  اليون�سكو 
تقديراً   ،”2019 ل���ع���ام  ل��ل��ك��ت��اب 
لدورها البارز يف دعم الكتاب وتعزيز 

فعاليات  تقام  حيث  ال��ق��راءة،  ثقافة 
ال�سارقة عا�سمة عاملية للكتاب خالل 
 2019 اأب����ري����ل   23 م����ن  ال����ف����رتة 
ومنذ   .2020 اأب���ري���ل   22 وح��ت��ى 
مبادرة  جل��ن��ة  ت���ق���وم   ،2001 ع����ام 
املوؤلفة  ل��ل��ك��ت��اب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��وا���س��م 
والحتاد  اليون�سكو  من ممثلني عن 
الدويل للنا�سرين، والحتاد الدويل 
املكتبات،  وم���وؤ����س�������س���ات  جل��م��ع��ي��ات 
ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات م�����س��ارك��ة املدن 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ���س��ن��وي��اً 

ثم تقوم بتقييمها لختيار العا�سمة 
العاملية للكتاب.

••  اأبوظبي - وام: 

ح��ق��ق��ت » م��وؤ���س�����س��ة حت��ق��ي��ق اأم��ن��ي��ة » 
�سهر  نهاية  وحتى   2016 ع��ام  منذ 
من   434 نحو  اأمنيات  املا�سي  مايو 
خطرية  باأمرا�س  امل�سابني  الأطفال 
باليمن وذلك  ال�سداقة  يف م�ست�سفى 
ب���دع���م م����ن ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 

الإماراتي.
ان�����س��ج��ام��ا م��ع توجيهات  ذل���ك  ي��اأت��ي 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو  ح���رم 
بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار �ساحب 
�سيخة  ال�سيخة  الدولة  رئي�س  ال�سمو 
نهيان،  اآل  حم���م���د  ب����ن  ���س��ي��ف  ب���ن���ت 
“حتقيق  ملوؤ�س�سة  الفخري  الرئي�س 
اأم����ن����ي����ة« . وق������ال ه�����اين ال���زب���ي���دي، 
“حتقيق  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س 
عمل  ف����ري����ق  دخ�������ول  اإن  اأمنية”: 
امل��وؤ���س�����س��ة اإىل اأر�����س ال��ي��م��ن لإدخ���ال 
اأطفال  قلوب  على  وال�سعادة  البهجة 
ال�سقيق  ال�������س���ع���ب  ه������ذا  وع�����ائ�����الت 
ي��ع��ت��رب واج���ب���ا وط��ن��ي��ا وق��وم��ي��ا ومن 
الطبيعي اأن يحتاج الأطفال امل�سابون 
ب���اأم���را����س خ��ط��رية وم�����س��ت��ع�����س��ي��ة يف 
الأمل  من  املزيد  اإىل  ال�سقيق  اليمن 
موا�سلة  على  مل�ساعدتهم  وال�����س��ع��ادة 
مع  خ��ا���س��ة  امل�سنية  ال��ع��الج  م�����س��رية 
بالدهم  ت��ع��ي�����س��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����ظ�����روف 

وملعرفة املوؤ�س�سة بالدور الكبري الذي 
يلعبه حتقيق الأمنية يف دعم احلالة 
حد  ع��ل��ى  وع��ائ��ل��ت��ه  للطفل  النف�سية 
�سواء. واأو�سح اأن الأمنيات تنوعت ما 
الكمبيوتر  اأجهزة  بني احل�سول على 
والآي  الذكية،  وال��ه��وات��ف  املحمولة، 
وغريها  الإلكرتونية  وال�سيارات  باد، 
احلديثة.  الإلكرتونية  الأج��ه��زة  من 
ل�سرتاتيجية  ت��ن��ف��ي��ذا  اأن����ه  واأ����س���اف 
الت�سامح”  “عام  خ����الل  امل��وؤ���س�����س��ة 
ب�سمة  زرع  م����ن  امل���وؤ����س�������س���ة  مت��ك��ن��ت 
ال�سعادة والأم��ل على وج��وه الأطفال 
املر�سى، حيث متت ا�ست�سافة الطفل 
الفيل  منتجع  يف  عائلته  م��ع  حممد 
حتقيق  م��ع  البحر  على  ي��وم  لق�ساء 
الكمبيوتر  على  احل�سول  يف  اأمنيته 
اأمنية  املوؤ�س�سة  حققت  كما  املحمول 

اآي باد،  الطفل جنا يف احل�سول على 
وزرع�����ت ال��ب�����س��م��ة ع��ل��ى وج���ه الطفل 
اأحمد مع حتقيق اأمنيته يف احل�سول 
ع���ل���ى ب�����الي ���س��ت��ي�����س��ن، ف�������س���ال عن 
يف  وعائلتها  ملكي  الطفلة  ا�ست�سافة 
عدن مول لق�ساء يوم حافل بال�سعادة 
على  احل�����س��ول  يف  اأمنيتها  وحت��ق��ي��ق 
الزبيدي  وق��ال  املحمول.  الكمبيوتر 
اإن قيام املوؤ�س�سة مبد يد العون وزرع 
اأطفال  ق��ل��وب  يف  وال�����س��ع��ادة  امل��ح��ب��ة 
عام  خ��الل  اليمني  ال�سعب  وع��ائ��الت 
الت�سامح 2019 ي�سكل امتدادا لإرث 
الإن�ساين اخلالد يف حب اخلري  زايد 
والعطاء والتطلع اإىل اإحالل ال�سالم، 
وال�سري على نهج القيادة الر�سيدة يف 
منح ال�سعادة لالآخرين دون تفريق يف 

الدين، اللون، اجلن�س اأو العرق.

•• دبي – الفجر:

م���ن���ح���ت م�����وا������س�����الت الإم������������ارات 
التي  “اإ�سعاد”  بطاقة  موظفيها 
ت�سدرها �سرطة دبي، والتي جتمع 
واخل�سومات  العرو�س  كافة  فيها 
القطاعني  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  وامل���زاي���ا 
ال������ع������ام واخل�������ا��������س وال���������س����رك����ات 
وياأتي  متنوعة،  بن�سب  للموظفني 
امل�ستمر  ال���ت���ع���اون  اإط������ار  يف  ذل����ك 
والقيادة  الإم���ارات  موا�سالت  بني 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب����ي، مب��ا ي�سهم 
وامل�ساريع  امل������ب������ادرات  ت��ن��م��ي��ة  يف 
امل�سرتكة، وتعزيز عالقات ال�سراكة 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة امل����ت����ب����ادل����ة بني 

الطرفني. 
املدير  �سقر  حممد  ح��ن��ان  وق��ال��ت 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل������دائ������رة اخل����دم����ات 
امل��وؤ���س�����س��ي��ة مب��وا���س��الت الإم�����ارات، 
املوؤ�س�سة  م��وظ��ف��ي  ان�����س��م��ام  ب�����اأن 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  “اإ�سعاد”  ل��ربن��ام��ج 
ال�سعادة  وب���رام���ج  م���ب���ادرات  خ��ط��ة 
املوؤ�س�سة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي  ال����رائ����دة 
 ،2019 لعام  اعتمادها  مت  وال��ت��ي 
ت��وج��ه��ات احلكومة  م��ع  وت��ن�����س��ج��م 

ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دولة  الحت���ادي���ة يف 
ال�سعادة  م����وؤ�����س����ر  يف  الإم������������ارات 
وتعزيز  تر�سيخ  يف  وت�سهم  العاملي، 
املوظفني  ل��دى  الإيجابية  الطاقة 
ال�سعادة  وب��ث  الإداري����ة،  الفئة  م��ن 
لديهم.  ال��ع��م��ل  وح����ب  وال���ت���ف���اءل 
مع  التعاون  اأن  على  �سقر  واأك���دت 
املوؤ�س�سة  موظفي  ملنح  دب��ي  �سرطة 
بطاقة “اإ�سعاد” يعزز قيم ال�سراكة 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة م����ع اأح�������د اأه����م 
ال�سرتاتيجيني،  املوؤ�س�سة  �سركاء 
امل�ستدامة  التنمية  بعجلة  وي��دف��ع 
وحتقيق  الإنتاجية  م�ستوى  ورف��ع 

الروؤية  حت��اك��ي  مبتكرة  خم��رج��ات 
الر�سيدة،  ل��ل��ق��ي��ادة  ال�ست�سرافية 
ال�سراكة  ه�����ذه  اأن  اإىل  م�������س���رية 
الإمارات  اأه��داف موا�سالت  حتقق 
وقيمها ال�سرتاتيجية التي تعك�س 
ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
الإن�سان  ���س��ع��ادة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  يف 

وحتقيق رفاهيته يف املجتمع.
لدائرة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأع��رب��ت 
اأهمية  ع���ن  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  اخل���دم���ات 
مبادئ  ت���ع���زي���ز  يف  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه 
امل�سوؤولية املجتمعية ون�سر ال�سعادة 

والإيجابية يف بيئة العمل، وت�سجيع 
املوظفني على بذل جهود م�ساعفة 
يف جم���ال خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني، وهو 
كفاءة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  �سينعك�س  م��ا 
املرجوة،  وامل���خ���رج���ات  الإن��ت��اج��ي��ة 
وحت��ق��ي��ق ���س��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني ونيل 
ر�ساهم، و�سمان الريادة يف خمتلف 
ال�سيد  اأو�سح  جانبه  من  املجالت. 
اإدارة  مدير  ح�سن  حممد  ع��ب��داهلل 
الت�سال احلكومي، باأن موا�سالت 
بداية  م���ن���ذ  اع���ت���م���دت  الإم����������ارات 
املبادرات  من  مبتكرة  حزمة  العام 

الداخلية واخلارجية التي ت�سهم يف 
واملجتمع،  املوظفني  �سعادة  حتقيق 
برنامج  اإىل  الن�������س���م���ام  وك�������ان 
“اإ�سعاد” التابع ل�سرطة دبي اإحدى 
اأهم تلك املبادرات ملا للربنامج من 
�سعادة  حتقيق  يف  ت�سهم  مم��ي��زات 
اأي�ساً،  واأ�سرهم  املوظفني  ورفاهية 
املهنية  التوازن بني احلياة  ويحقق 
وذلك  ل��ل��م��وظ��ف��ني،  وال�����س��خ�����س��ي��ة 
متنح  التي  اخل�سومات  خ��الل  من 
من  واملنتجات  اخل��دم��ات  على  لهم 
موؤ�س�سة   5500 م���ن  اأك����رث  ق��ب��ل 
جت��اري��ة ���س��م��ن ق��ط��اع��ات خمتلفة 
وال�سفر  والتعليم  ال�سحة  ت�سمل 

وال�سياحة واملطاعم وغريها.
الت�سال  اإدارة  م���دي���ر  واأ������س�����اف 
دب��ي قدمت  �سرطة  ب��اأن  احلكومي، 
امل�ستفيدين  امل���وؤ����س�������س���ة  مل���وظ���ف���ي 
عمل  ور���س��ة  “اإ�سعاد”  بطاقة  م��ن 
البطاقة  مم���ي���زات  ع���ن  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
و�سروط واآلية ا�ستخدامها، وبداأت 
بتوزيع  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال  اإدارة 
ال���ب���ط���اق���ات ع���ل���ى امل���وظ���ف���ني وفق 
يف  لها  التابعة  اجلغرافية  املناطق 

خمتلف مناطق الدولة.

•• اأم القيوين-وام:

تزخر اإمارة اأم القيوين باملواقع الأثرية التي تروي لنا ق�س�سا تاريخية جتذرت 
وما  الأج��داد  الع�سور.. مواقع حتكي جمد  واأق��دم  التاريخ  اأ�سولها منذ فجر 
لآلف  ميتد  بتاريخ  والقادمة  احلا�سرة  الأجيال  تربط  قرائن  من  لنا  تركوه 

ال�سنني.
اأهم املواقع  ومن املواقع الأثرية يف اأم القيوين موقع “الدور” الذي يعترب من 
عام  ب�سكل  العربي  اخلليج  ومنطقة  خا�س  ب�سكل  الإم����ارات  دول��ة  يف  الأث��ري��ة 
اأقدمها لالألف  املوقع والتي يعود  الب�سري يف  وذلك لتعدد فرتات ال�ستيطان 
وتعمل   ، امليالدي  الثالث  القرن  منت�سف  حتى  وا�ستمرت  امليالد  قبل  الثالث 
العاملي ملنظمة  ال��رتاث  املوقع �سمن لئحة  اإدارج  والآث��ار على  ال�سياحة  دائ��رة 

الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة “اليوني�سكو«.
املنطقة  �سهدته  ال��ذي  ال�ستيطان  تاريخ  على  �سيتعرف  ال��دور  ملوقع  وال��زائ��ر 
من خالل ما ي�سمه من عنا�سر معمارية �ساهدة على ح�سارة املكان وق�س�س 
معبد  اأهمها  وم��ن  البحري  احلجر  من  امل�سيدة  معامله  خ��الل  من  ال�ستيطان 

الدور الأثري “ معبد اإله ال�سم�س ».
ومعبد “ اإله ال�سم�س” - اأو معبد الدور الأثري - يقع يف حو�س حتيط به كثبان 

رملية من الناحيتني ال�سرقية واجلنوبية فهو املعبد الوحيد الذي يعود تاريخه 
“�سم�س” ا�ستنادا  باأنه معبد الإله ال�سامي  اإىل القرن الأول امليالدي، وو�سف 
للحو�س احلجري املكت�سف فيه وهو حو�س م�ستطيل ال�سكل يوجد عليه ت�سعة 
اأ�سطر من اللغة الآرامية من بني الكلمات يظهر ا�سم “�سم�س” باللغة الآرامية 

ومن ال�سم مت الفرتا�س اأن املعبد كان مكر�سا لعبادة اإله ال�سم�س.
تراأ�سها  ال��ت��ي  البلجيكية  البعثة  قبل  م��ن   1987 ع��ام  ال���دور  معبد  اكت�سف 
اأبعاده  تبلغ  اإذ  املربع  �سبه  ب�سكله  املعبد  وام��ت��از   ، هرينك  اإي��رين  الربوفي�سور 
اإىل 2.30 مرت، وله مدخالن الأكرب يقع  مرتين  وبعلو  اأمتار،   8 يف   8.30
اأنه كان يو�سع عليهما  ال�سرق ويوجد على جانبيه م�سطبتان يرجح  يف جهة 
متثايل لن�سور مقطوعة الرووؤ�س من احلجر عرث عليهما بالقرب من املعبد، 
املعبد اخل��ارج��ي��ة باجل�س  ال��غ��رب، وق��د ك�سيت ج���دران  ال��ث��اين جهة  وامل��دخ��ل 
و�سط  يف  �سخمة  حجارة  كتله  وتوجد  الهند�سية  الزخارف  مبداخله  واأحاطت 
“اأم النار” الألف  اأحد مدافن حقبه  اأ�سال من  اأنها جاءت  املبنى والتي يرجح 
الثالث قبل امليالد وو�سفت باأنها مذبح وينت�سب خارج املبنى اأربعة مذابح اأخرى 
مبنية من �سخور �ساطئية متوفرة حمليا، مما يف�سر اأن الطقو�س الدينية مثل 

النذور والذبائح كانت تلعب دورا مهما يف املنطقة .
اأجزائه الأمر  املا�سية لتاآكل وانهيار بع�س  ال�سنوات  املوقع خالل  وقد تعر�س 

الذي تطلب تدخال �سريعا للحفاظ عليه فحر�ست حكومة اأم القيوين - ممثلة 
منع  و  تقويته  و  املعبد  ترميم  بعمليات  القيام  على  والآث���ار-  ال�سياحة  بدائرة 
املرحلة  م��راح��ل  ث��الث  على  الرتميم  باأعمال  القيام  خ��الل  م��ن  معامله  �سياع 
الأوىل يف فرباير من عام 2016 ا�ستمرت ثالثة اأ�سابيع تلتها املرحلة الثانية 
يف اأبريل من العام نف�سه وا�ستمرت اأ�سبوعني واملرحلة الثالثة يف دي�سمرب من 
العام نف�سه وا�ستمرت ثالثة اأ�سابيع وذلك بالتعاون مع وزارتي الثقافة وتنمية 
املمتلكات  على  للحفاظ  الإقليمي  وامل��رك��ز  التحتية  البنية  وتطوير  املعرفة 

الثقافية يف الدول العربية “مركز الآيكروم” يف ال�سارقة.
و قد �ساهمت عمليات الرتميم يف اإعادة املعبد واملذابح املجاورة له اإىل احلالة 
التي كانوا عليها حني الكت�ساف يف ثمانينات القرن الع�سرين وذلك بالعتماد 
على الوثائق التاريخية والختبارات العلمية واحلقلية مبا يتوافق مع النواظم 
الدولية حلفظ الرتاث، حيث قام عدد من اخلرباء من اإيطاليا وبع�س الدول 
العربية باإجراء اأعمال ترميم للمعبد وفق املعايري املعتمدة دوليا ، وقامت دائرة 
ال�سياحة والآثار بعد اأعمال الرتميم بعمل �سياج داخلي حلماية املعبد واملذابح 

املحيطة به .
و قد عززت الكت�سافات الأثرية التي مت العثور عليها يف املعبد معرفة الثقافة 
من  العديد  على  العثور  مت  فقد  التاريخ  من  احلقبة  تلك  يف  املتبعة  الدينية 

ال�سنع،  روم��اين  زيتي  ب��رون��زي  وه��ي م�سباح  املعبد  داخ��ل  الأث��ري��ة  املكت�سفات 
اإ�سافة اإىل العثور على عدد من املباخر الفخارية خمتلفة الأ�سكال والأحجام 
بالقرب من موقع املعبد ودلت تلك الكت�سافات على الطقو�س التي كانت متبعة 
هذه  على  قاطعا  دليال  يعد  واملباخر  الرئي�سي  امل�سباح  فوجود   ، املعبد  داخ��ل 
الطقو�س ورغم اأنه مل يتم العثور على ن�س �سريح مكتوب يوؤكد هذه احلقيقة 
اإل اأن وجود هذه اللقى الأثرية يدل على تقدمي القرابني م�سحوبة للطقو�س 
منذ  الب�سرية  رافقت  ثقافة  هي  الدينية  فالثقافة  “�سم�س”  لالإله  الدينية 

ن�ساأتها.
اأخ��ذت من كتلة  اأحفورة من خالل عينة  التعرف على  كما �سملت الكت�سافات 
على  امل��راج��ع  جمموعة  م��ع  املقارنة  على  �ساعدت  املعبد  اأم���ام  حمرتقة  رم��ال 
التعرف على عينة ل�سجرة النخيل مما جذب النتباه اإىل رمز النخيل يف منطقة 
جنوب �سرق اجلزيرة العربية خالل اأواخر فرتة ما قبل الإ�سالم، وقد ا�ستنتج 
املهتمون من ذلك اأن �سجرة النخيل منت يف املنطقة منذ اأزمنة عديدة ما يوؤكد 
�سواء كم�سدر  الهام يف الطقو�س  ال�ساحلية ودوره��ا  قدرتها ومالئمتها للبيئة 
للوقود عند احلفرة املخت�سة لتلك املنا�سبات اأو كعن�سر ي�ستعمل عند التن�سيب. 
اأم القيوين على اتباع منهج �سيانة دورية  وحتر�س دائرة ال�سياحة والآث��ار يف 

ل�سمان منع تردي حالة املوقع واملحافظة عليه.

معبد الدور الأثري .. �ساهد على ح�سارة متتد لآلف ال�سنني

•• دبي-وام:

ت��راأ���س م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�سرطة 
الداخلية،  ب��وزارة  ال�سرطة  قيادات  رئي�س جمل�س  بدبي،  العام  والأم��ن 
بنادي  ال��ذي عقد   2019 اجل��اري  للعام  للمجل�س  الجتماع اخلام�س 
�سباط �سرطة دبي بح�سور اأع�سائه، حيث ناق�سوا عددا من املوا�سيع 
املقلقة،  اجل��رائ��م  موؤ�سرات  وم�ستهدفات  الوطنية  اخلدمة  بينها  من 
ومنظومة الت�سال عن بعد يف املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية ونتائج 
اللواء  الجتماع  ح�سر  الوراثية.  للب�سمة  الوطنية  القاعدة  م�سروع 
عبداهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، واللواء علي عبد اهلل 
بن علوان النعيمي، قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، واللواء �سيف الزري 
اأحمد  بن  را�سد  ال�سيخ  واللواء  ال�سارقة،  �سرطة  عام  قائد  ال�سام�سي، 
الكعبي،  غ��امن  وال��ل��واء حممد بن  القيوين،  اأم  �سرطة  ع��ام  املعال قائد 

القائد العام ل�سرطة الفجرية، واللواء جا�سم املرزوقي قائد عام الدفاع 
ال�سرطة اجلنائية  العميمي، مدير عام  والعميد حمد عجالن  املدين، 
عام  م��دي��ر  الطنيجي،  ���س��امل  علي  ال��دك��ت��ور  رك��ن  والعميد  الحت��ادي��ة، 
العمليات املركزية بوزارة الداخلية، والعميد عبد اهلل اأحمد احلمراين 
نائب قائد عام �سرطة عجمان، والعميد خليفة حممد اخلييلي، مدير 
الرحمن  عبد  والعميد  اأب��وظ��ب��ي،  ب�سرطة  وال��دوري��ات  امل���رور  مديرية 
املخدرات،  مكافحة  ملجل�س  التنفيذي  املكتب  رئي�س  العوي�س،  حممد 
والعميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام ال�سرطة اجلنائية بوزارة 
الداخلية، اأمني عام جمل�س قيادات ال�سرطة، وعدد من كبار ال�سباط 
نقا�سات  بداية  يف  خلفان متيم  �ساحي  الفريق  معايل  واأ�سار  بالوزارة. 
املجل�س اإىل اأهمية ال�ستفادة من بع�س املجندين اإىل اخلدمة الوطنية 
الع�سكرية  املوؤ�س�سات  يف  وتاأهيلهم  تدريبهم  خالل  من  تخرجهم،  بعد 
بالدولة واإك�سابهم خربات جديدة، وتوزيعهم على عدد من القطاعات 

اجلرائم  موؤ�سرات  م�ستهدفات  ح��ول  تقريرا  املجل�س  وناق�س  الهامة. 
وقائمة  2018م،  املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل  منها  حتقيقه  مت  وم��ا  املقلقة 
والتعديالت  املتحدة،  الأمم  هيئة  قبل  من  امل�سنفة  املقلقة  باجلرائم 
التي اأدخلت عليها يف �سوء اجلرائم امل�ستحدثة، واأهم املقارنات العاملية 
األف ن�سمة من ال�سكان يف عدد من   100 امل�سجلة لتلك اجلرائم لكل 
الت�سال  ملنظومة  الوطني  امل�سروع  على  املجل�س  واطلع  ال��ع��امل.  دول 
عن بعد، فيما يتعلق بنزلء املوؤ�س�سات العقابية، والإجراءات القانونية 
املتخذة بحقهم من قبل النيابات واملحاكم بالدولة، وما يوفره تطبيق 
هذا امل�سروع من توفري للجهد والوقت وامل��ال. كما اطلع املجل�س على 
نتائج م�سروع القاعدة الوطنية للب�سمة الوراثية، التي عر�سها �سعادة 
واأه���م الإح�سائيات،  امل���دين،  ال��دف��اع  امل��رزوق��ي قائد ع��ام  ال��ل��واء جا�سم 
وقاعدة البيانات اخلا�سة بالب�سمة الوراثية بالدولة، وا�ستعرا�س لأهم 

الق�سايا التي مت اكت�سافها با�ستخدام هذه التقنية.

�ساحي خلفان يرتاأ�س اجتماع جمل�س قيادات ال�سرطة على م�ستوى الدولة

�سمن خطة برامج ال�سعادة وبالتعاون مع �سرطة دبي »اأمنية« حتقق 434 اأمنية لأطفال اليمن ال�سقيق

بطاقة »اإ�سعاد« لإ�سعاد موظفي وموظفات موا�سالت الإمارات

ا�ستعر�س الدور الذي يلعبه الكتاب يف تنمية املجتمعات

»ال�سارقة العا�سمة العاملية للكتاب 2019« ي�سارك يف »املنتدى 
الإقليمي للنا�سرين الدوليني« بكينيا
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سو�سي كاونرت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م - فرع
رخ�سة رقم:CN 1889765-1 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/تايكون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جلف خلدمات املعامالت
رخ�سة رقم:CN 2197421 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لتيه كيك 

للحلويات
رخ�سة رقم:CN 2566722 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
هاو  ال�س�����ادة/ين  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سبا رخ�سة رقم:CN 2716524 تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املحرتفون لالعمال الكهربائية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1059818 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد ا�سماعيل عبداهلل احمد من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد ا�سماعيل عبداهلل احمد من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سليمان هاين عرنو�س
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/املحرتفون لالعمال الكهربائية ذ.م.م

PROFESSIONALS ELECTRICAL WORKS LLC

اىل/املحرتفون لالعمال الكهربائية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
PROFESSIONALS ELECTRICAL WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/يا�س لينك�س ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1169624 
تعديل مدير/ا�سافة فران�سي�سكو دي لنكا�سرت دافيد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اجليمي مول ذ.م.م
ALJIMI MALL LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حدائق الراحة للعقارات ذ.م.م
ALRAHA GARDENS PROPERTY LLC

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/يا�س لينك�س ذ.م.م

YAS LINKS LLC
اىل/يا�س لينك�س  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

YAS LINKS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة النجم املثايل لت�سليح ال�سيارات - فرع 1

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1067144-1 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد �سعيد عتيق �سامل اخلمريي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد طاهر حممد �سرور
تعديل وكيل خدمات/حذف �سامل علي �سيف بن بريهيم النعيمي

تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة النجم املثايل لت�سليح ال�سيارات - فرع 1
IDEAL STAR AUTO REPAIR WORKSHOP - BRANCH1

اىل/ايدل �ستار خلدمات ن�سخ املفاتيح
IDEAL STAR KEY CUTTING SERVICES

تعديل عنوان/من اأبوظبي م�سفح م 6 املالك خليفه �سيف خليفه القبي�سي اىل ابوظبي امل�سفح م 10 295773  
295773 ال�سيد �سالح احمد نا�سر واخرين

تعديل ن�ساط/ا�سافة ن�سخ املفاتيح وت�سليح الأقفال )9609012(
تعديل ن�ساط/حذف �سمكرة املركبات )4520001(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح ميكانيك املركبات )4520003(
تعديل ن�ساط/حذف دهان ور�س املركبات )4520002(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح كهرباء ال�سيارات )4520005(
اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
للتجارة  ال�س�����ادة/طوليكو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وخدمات حقول النفط ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1025067 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيد حممد تقي ال�سادق %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ال�سادق

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيد علي نقي ال�سادق

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لوجن كافيه - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2242336 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م 
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل مدير/ا�سافة ماتيا�س ويدور
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع

ALDAR PROPERTIES - P J S C

تعديل مدير/حذف فريديرك �سميت�س
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
 - فريوايز  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2243906 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م 
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل مدير/ا�سافة ماتيا�س ويدور
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع

ALDAR PROPERTIES - P J S C

تعديل مدير/حذف فريديرك �سميت�س
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليمون اند لمي بار - 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2240138 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م 
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل مدير/ا�سافة ماتيا�س ويدور
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع

ALDAR PROPERTIES - P J S C

تعديل مدير/حذف فريديرك �سميت�س
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �سيدز - �سركة 

ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2240404 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م 
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل مدير/ا�سافة ماتيا�س ويدور
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع

ALDAR PROPERTIES - P J S C

تعديل مدير/حذف فريديرك �سميت�س
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
 - بيل  ال�س�����ادة/مطعم هوك�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2243606 
تعديل مدير/ا�سافة فران�سي�سكو دي لنكا�سرت دافيد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م 
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع
ALDAR PROPERTIES - P J S C

تعديل مدير/حذف ادوين اورلندو ايدوارد�س
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
القرم  و�سبا  ال�س�����ادة/فندق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سرقي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2241692 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م 
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع
ALDAR PROPERTIES - P J S C

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
بايت  افرت  ال�س�����ادة/بايت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للوجبات   رخ�سة رقم:2499606 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد خليفه مبارك علي الربيكي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي بن نا�سر بن علي بن مالك احلارثي %100
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء 19 يونيو  2019 �لعدد 12660 

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
الدار  فرحات  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ل�سوي ال�سماك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1558608 

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سعيد را�سد �سعيد �سامل املزروعي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عو�س �سعد الدين عبدالرحيم عو�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح عبداهلل �سالح جمعه املعمري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 
لالإنتاج  العني  مزارع  تعلن 
احليواين بكافة فروعها بانه 
ل عالقة لها باملدعو/حممد 
 ، احل�سن  حممد  م�سطفى 
ويحمل  اجلن�سية  �سوداين 
 P01922434:جواز �سفر رقم
مدير م�سرتيات عامة حيث 
انه قد مت قطع العالقة معه 

منذ تاريخ:2017/5/31 ،ولي�س له اأي �سفة باملزارع من كل 
النواحي الدارية واملالية والفنية ، كما نحذر من التعامل 

معه با�سم املزارع نهائيا حتت طائلة امل�سائلة القانونية
ين�سر العالن على م�سوؤولية املعلن

اإع��������الن ق�طع ع�الق��ة 
      

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ر�سة ملح 

للوجبات اخلفيفه
رخ�سة رقم:CN 2336745 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/املو�سوعه  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

لعمال النجاره امل�سلحه
رخ�سة رقم:CN 1144276 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(
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•• باري�س-الفجر: 

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  بح�سور 
م���اك���رون، ان�����س��م��ت وك���ال���ة الإم�����ارات 
وكالت  م��ن  ع��دد  جانب  اإىل  للف�ساء 
املر�سد  م��ب��ادرة  اإىل  العاملية  الف�ساء 
ال��ف�����س��ائ��ي ال������دويل ل��ل��م��ن��اخ، وذل���ك 
ل���ت���ح���دي���د اأط�������ر ال����ت����ع����اون وت����ب����ادل 
التغري  ح����ول  وال��ب��ي��ان��ات  امل��ع��ل��وم��ات 
وتو�سيع  ال������دول،  ه����ذه  ب���ني  امل��ن��اخ��ي 
من  للحد  الف�ساء  تقنيات  ا�ستخدام 

تاأثريات التغريرّ املناخي.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح��ف��ل ر���س��م��ي اأقيم 
باري�س  معر�س  فعاليات  هام�س  على 
مطار  يف  ي����ق����ام  ال��������ذي  ل����ل����ط����ريان 
الفرن�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ل��وب��ورج��ي��ه 
باري�س خالل الفرتة ما بني 17 حتى 
23 يونيو اجلاري، ووقع على وثيقة 
الإمارات  وكالة  عن  ممثاًل  الن�سمام 
ل��ل��ف�����س��اء م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
الفال�سي  ب��ال��ه��ول  ح��م��ي��د  اهلل  ع��ب��د 
العايل  التعليم  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���ر 
واملهارات املتقدمة رئي�س جمل�س اإدارة 
ل��ل��ف�����س��اء، بح�سور  الإم������ارات  وك��ال��ة 
�سعادة الدكتور املهند�س حممد نا�سر 

الأح��ب��اب��ي م��دي��ر ع��ام ال��وك��ال��ة، وعدد 
من م�سوؤويل الوكالة. 

الأطراف  الوثيقة على تزويد  وتن�س 
املطلوبة  ال���ب���ي���ان���ات  ب���ك���اف���ة  امل��ع��ن��ي��ة 
الأقمار  م��ث��ل  امل�������س���ادر  م���ن خم��ت��ل��ف 
ال�سناعية، والبيانات امليدانية، ملراقبة 
وتتبع ور�سد اآثار التغريرّ املناخي، عن 
طريق اإن�ساء من�سات اإقليمية وحملية 
اإىل  ت�سمح لكافة الأط��راف بالو�سول 
جمعها  يتم  التي  واملعلومات  البيانات 
والختبار  للتدقيق  اخ�����س��اع��ه��ا  ب��ع��د 
اإىل  ه��ذا  املحتملة،  ال��ت��اأث��ريات  ملعرفة 
جانب توفري الدعم والتعاون لإيجاد 

احللول املنا�سبة  لهذه التاأثريات.
الفال�سي:  معايل  قال  ال�سدد،  وبهذا 
ممثلة  الإم�����ارات  دول���ة  دع���م  “ياأتي 
لتاأ�سي�س  للف�ساء  الإم�����ارات  ب��وك��ال��ة 
للمناخ  ال�����دويل  ال��ف�����س��ائ��ي  امل��ر���س��د 
والتعاون مع خمتلف الأطراف املعنية 
لتحقيق م�ستهدفاته وجناح مبادراته 
جهودها  �سمن  ال��ه��ام��ة،  وم�����س��اري��ع��ه 
الأممية  بالتزاماتها  للوفاء  الرامية 
املناخية،  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  ن��ح��و 
ال�ستجابة  ب��اأه��م��ي��ة  اإدراك��������اً  وذل�����ك 
ال�سلبي  ل��ت��اأث��ريه��ا  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ه��ذه 

التحتية  والبنية  الأر����س  كوكب  على 
“يتطلب  معاليه:  واأ�ساف  والب�سر«.  
اإيجاد حلوٍل فعالة للتحديات البيئية 
الدولية  اجل���ه���ود  ت��ظ��اف��ر  وامل��ن��اخ��ي��ة 
وا�ستغالل قدراتها العلمية والتقنية، 
وتلعب دولة الإمارات دوراً هاماً يف هذا 
الإطار من خالل امل�ساركة الفاعلة يف 
الدولية  واملنظمات  الوكالت  خمتلف 
ع���رب ات��ف��اق��ي��ات وال���ت���زام���ات حم���ددة، 

وال��ت��ي ي��اأت��ي اآخ���ره���ا ان�����س��م��ام��ن��ا اإىل 
للمناخ  ال�����دويل  ال��ف�����س��ائ��ي  امل��ر���س��د 
والتعاون  العمل  اإط���ار  �سيحدد  ال��ذي 

امل�سرتك خالل الفرتة املقبلة«. 
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ال��ت��وق��ي��ع ق����ال معايل 
الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير 
دولة  “ اإن  وال��ب��ي��ئ��ة:  امل��ن��اخ��ي  التغري 
الإمارات يف اإطار م�ساهماتها الوطنية 
اتفاق  على  توقيعها  مبوجب  املحددة 

ب��اري�����س ل��ل��م��ن��اخ، وج��ه��وده��ا ودوره����ا 
الرائد عامليا يف العمل من اأجل املناخ، 
التقنيات  ك��اف��ة  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
تعاونها  وت���ع���زي���ز  امل���ت���اح���ة  احل���دي���ث���ة 
التغري  ت��داع��ي��ات  م��ن  للحد  ال����دويل 
توقيع  ويعد  معها،  والتكيف  املناخي 
املبادئ امل�سرتك خطوة جديدة فعالة 
�سمن م�سرية الدولة واإجنازاتها على 

ال�ساحة العاملية يف هذا املجال.«
وقت  يف  ال��ت��وق��ي��ع  “وياأتي  واأ����س���اف: 
ت�����س��ت�����س��ي��ف ال��ع��ا���س��م��ة الإم����ارات����ي����ة 
اجتماع  اجلاري  يونيو  نهاية  اأبوظبي 
اأبوظبي للمناخ والذي ميثل اخلطوة 
املتحدة  الأمم  ل��ق��م��ة  ال��ت��ح�����س��ريي��ة 
نيويورك  يف  ع��ق��ده��ا  امل���زم���ع  ل��ل��م��ن��اخ 
ع��ل��ى كون  ي��وك��د  م��ا  امل��ق��ب��ل،  �سبتمرب 
اأه���م الداعمني  اأح���د  دول���ة الإم�����ارات 

والعاملني يف جمال املناخ عاملياً.«
الف�سائي  املر�سد  تاأ�سي�س  اأن  واأو�سح 
ال����دويل ل��ل��م��ن��اخ وت���ع���اون ال���دول���ة مع 
لتوفري  امل��ع��ن��ي��ة  الأط��������راف  خم��ت��ل��ف 
باأحدث  غنية مدعومة  بيانات  قاعدة 
التقنيات من دوره تعزيز قدرة املجتمع 
الدويل على مواجهة التحديات التي 
يفر�سها التغري املناخي وحتويلها اإىل 

فر�س واعدة اقت�ساديا واجتماعياً.
ومن جانبه، قال �سعادة حممد نا�سر 
“�سعت  الوكالة:  عام  مدير  الأحبابي 
وكالة الإمارات للف�ساء منذ تاأ�سي�سها 
ال��ع��م��ل م���ع خم��ت��ل��ف الأط������راف  اإىل 
تعاون  اأط����ر  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال��دول��ي��ة 
امل�ساريع  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  بينها  ف��ي��م��ا 
امل�سرتكة التي ت�ستهدف ب�سكل رئي�سي 
رفاهيتها،  وت��ع��زي��ز  الب�سرية  خ��دم��ة 
م�ساهمة  ت��ع��زي��ز  خ����الل  م���ن  وذل�����ك 
م���واج���ه���ة  ال���ف�������س���ائ���ي يف  ال����ق����ط����اع 
على  الب�سرية  تواجه  التي  التحديات 
ع���دد م��ن الأ���س��ع��دة، خ��ا���س��ة البيئية 
منها«.   والج��ت��م��اع��ي��ة  والق��ت�����س��ادي��ة 
ونوه الأحبابي باأن العديد من الأقمار 
واأطلقتها  ط��ورت��ه��ا  ال��ت��ي  ال�سناعية 
الف�ساء اخلارجي  اإىل  الإم��ارات  دولة 
تعمل ب�سكل رئي�سي لأغرا�س مراقبة 
والبيئة  املناخية  وال��ت��غ��ريات  الأر����س 
مثل  ال��ظ��واه��ر  متابعة  ت�سمل  وال��ت��ي 
الرتبة  وال���ت���غ���ريات يف  الأح���م���ر  امل����د 
جميعها  وتاأتي  الزراعية،  واملحا�سيل 
والإقليمية  الوطنية  اجلهود  خلدمة 
التغريات  ه����ذه  ل���درا����س���ة  وال���ع���امل���ي���ة 

واإيجاد حلول فعالة لتحدياتها«. 

ويذكر اأن الوكالة �ساركت خالل �سهر 
اخلا�س  الجتماع  يف  املا�سي  فرباير 
ب��ت��اأ���س��ي�����س امل���ر����س���د ال������ذي ع���ق���د يف 
بح�سور  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة 
�سهد  حيث  العاملية،  الف�ساء  وك���الت 
ال��ع��م��ل اخل��ا���س باملبادرة  اإط����ار  ب��ح��ث 
وكيفية تطبيقها لر�سم مالمح املر�سد 
ليتمكن  واأدوات�������ه  اأه���داف���ه  وحت���دي���د 
باملعلومات  ال��ق��رار  �سانعي  رف��د  م��ن 
من  فعالة  اإج���راءات  لتخاذ  املطلوبة 
���س��اأن��ه��ا احل���د م��ن الأ����س���رار الكبرية 

املناخية.   ال���ت���غ���ريات  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة 
وج���رى تطوير امل��ر���س��د مب��ب��ادرة من 
وكالة الف�ساء الفرن�سية، ويهدف اإىل 
تزويد الدول املعنية واملجتمع العلمي 
الف�سائية  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ك��اف��ة  ال��ع��امل��ي 
على  وامل��ن��اخ  البيئة  مل��راق��ب��ة  املطلوبة 
���س��ط��ح ك���وك���ب الأر��������س، ح��ي��ث حظي 
بدعم وكالة الإمارات للف�ساء، وكافة 
الوكالت الف�سائية الأوروبية، ف�ساًل 
والهند  ال�سني  مثل  اأخ���رى  دول  ع��ن 

ورو�سيا واملك�سيك واملغرب وغريها.

•• القاهرة -الفجر:

يف  م�ساركتها  خالل  الحت��ادي  الوطني  للمجل�س  الربملانية  ال�سعبة  ا�ستعر�ست 
القاهرة  يف  العربية  ال��دول  بجامعة  املنعقدة  العربي  الربملان  جلان  اجتماعات 
بجمهورية م�سر العربية تقريرها حول م�ستجدات الرتتيب لإطالق الوثيقة 

العربية حلقوق املراأة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
واختتمت اللجان اجتماعاتها ورفعت تقاريرها ب�ساأن مو�سوعاتها املختلفة ليتم 
مناق�ستها خالل اجلل�سة العامة للربملان العربي التي �ستعقد اليوم الأربعاء يف 
مكتب  من  حم��ال  ق��رار  م�سروع  اللجان  وناق�ست  العربية.  ال��دول  جامعة  مقر 
الربملان العربي ب�ساأن الت�سدي لظاهرة الإ�سالموفوبيا، واأولويات العمل العربي 
امل�سرتك للعام 2020 وفقا لتقرير احلالة ال�سيا�سية يف العامل العربي 2019، 
والتي تكمن يف ق�سية فل�سطني وال�سراع العربي والإ�سرائيلي، والتاأكيد املطلق 
كافة  وتاأييد  املحتلة  ال��ث��الث  ج��زره��ا  على  الكاملة  الإم����ارات  دول��ة  �سيادة  على 
�سيادتها  ل�ستعادة  الإم��ارات  دولة  تتخذها  التي  ال�سلمية  والو�سائل  الإج��راءات 

على جزرها، وا�ستمرار دعم ال�سرعية الد�ستورية يف اليمن، ومكافحة الإرهاب.
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  ع�سويته  يف  الإماراتية  الربملانية  ال�سعبة  وفد  وي�سم 
الحتادي، اأع�ساء الربملان العربي، �سعادة كل من: خالد علي بن زايد الفال�سي 
جلنة  ع�سو  النقبي  عبداهلل  وجا�سم  واملالية،  القت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  ع�سو 
ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية وحقوق الإن�سان، وعائ�سة �سامل بن �سمنوه رئي�سة 
جلنة ال�سوؤون الجتماعية والرتبوية والثقافية واملراأة وال�سباب، وحممد اأحمد 

اليماحي ع�سو جلنة ال�سوؤون اخلارجية وال�سيا�سية والأمن القومي.
 

الت�سدي لظاهرة الإ�سالموفوبيا
الت�سريعية والقانونية  ال�سوؤون  النقبي ع�سو جلنة  وقال �سعادة جا�سم عبداهلل 
من  حمال  ق��رار  م�سروع  ناق�ست  اللجنة  اإن  العربي  بالربملان  الإن�سان  وحقوق 
على  واطلعت  الإ�سالموفوبيا،  لظاهرة  الت�سدي  ب�ساأن  العربي  الربملان  مكتب 
مذكرة ب�ساأن اآخر م�ستجدات العمل العربي امل�سرتك يف املو�سوعات الت�سريعية 
والقانونية وحقوق الإن�سان، وعلى تقرير ب�ساأن متابعة حقوق الإن�سان يف دولة 
الآونة  يف  الإ�سالموفوبيا  ظاهرة  لت�ساعد  “نظرا  �سعادته  واأ���س��اف  فل�سطني. 
وامل�سلمني  لالإ�سالم  وال��ع��داء  والكراهية  العن�سرية  عن  تعرب  والتي  الأخ���رية، 
املتطرفة خطابا عن�سريا يح�س  الأح��زاب  الغربية، وتبني بع�س  املجتمعات  يف 
على كراهية امل�سلمني ويحاول اتهام الدين الإ�سالمي احلنيف بالإرهاب ويوؤجج 
قرار  م�سروع  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س  اق��رتح  الإ���س��الم،  �سد  العن�سرية  النزعة 
الت�سريعية  ال�سوؤون  جلنة  اإىل  واأحاله  الإ�سالموفوبيا  لظاهرة  الت�سدي  ب�ساأن 
للجل�سة  اللجنة  اإليه  تتو�سل  ما  ورف��ع  لدرا�سته  الإن�سان  وحقوق  والقانونية 
العامة للربملان العربي«. واأكد �سعادة جا�سم النقبي اأن الدين الإ�سالمي يحر�س 
والتعارف  الت�سامح  قيم  وتعزيز  العامة  الإن�سان واحلريات  على احرتام حقوق 
اأ�س�س  التمييز على  اأ�سكال  املتبادل ورف�س جميع  واحلوار والتفاهم والح��رتام 

الدين اأو العرق والتطرف والغلو والعن�سرية«.
واأ�ساف اأن اللجنة اطلعت كذلك على خطاب حمال من رئي�س الربملان العربي 
ب�ساأن درا�سة التو�سية ال�سادرة عن الدورة )45( للجنة العربية الدائمة حلقوق 
الربملانات  اإىل موا�سلة ح��ث  العربي  ال��ربمل��ان  ب��دع��وة  اأو���س��ت  وال��ت��ي  الإن�����س��ان، 
حلقوق  العربي  امليثاق  على  بعد  ت�سادق  مل  التي  العربية  ال���دول  يف  الوطنية 

الإن�سان ل�ستكمال الإجراءات الالزمة للم�سادقة عليه، كما اطلعت على م�سودة 
الإن�����س��ان يف  ح��ق��وق  وم��راق��ب��ة تطبيق  ت�سريع  ب�����س��اأن  ال��ع��رب��ي  الربملانيني  دل��ي��ل 
“الإعدام يف الدول العربية و�سمانات  الوطن العربي، وعلى تقرير حول ندوة 

التطبيق”، املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2019 بالقاهرة.
واأ�سار �سعادته اإىل اأنه مت مناق�سة م�سروع خطة عمل اللجنة خالل دور النعقاد 
ال��ث��ال��ث م��ن الف�سل  ال��ق��ادم، وت��ق��ري��ر ح��ول ن�ساط عملها خ��الل دور الن��ع��ق��اد 

الت�سريعي الثاين.
 

الوثيقة العربية حلقوق املراأة
من جهتها ذكرت �سعادة عائ�سة �سامل بن �سمنوه رئي�سة جلنة ال�سوؤون الجتماعية 
اللجنة اطلعت على  اأن  العربي  بالربملان  وال�سباب  وامل��راأة  والثقافية  والرتبوية 
تقرير ال�سعبة الربملانية الإماراتية حول م�ستجدات الرتتيب لإطالق الوثيقة 
حول  تقرير  وعلى  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  امل���راأة  حلقوق  العربية 
اللجنة، وعلى م�سروع  اخت�سا�س  امل�سرتك يف جمال  العربي  العمل  م�ستجدات 
خطة عملها لدور النعقاد القادم ومتابعة تنفيذ تو�سيات اللجنة يف اجتماعها 
ال�سابق. ولفتت اإىل اأنه مت مناق�سة مطالب الربملان العربي ب�ساأن اإعداد م�سروع 
عمل  وخطة  ت�سور  اإع��داد  وم�ستجدات  العربية،  باللغة  النهو�س  ا�سرتاتيجية 
واإعداد  الإرهاب”،  على  للق�ساء  العربي  العمل  “دعم  العربي  الإع��الن  لتنفيذ 

روؤية اللجنة حول الرتتيب لعقد القمة العربية الثقافية الأوىل.
اجتماعات  تقارير  كذلك  ناق�ست  اللجنة  اأن  �سمنوه  بن  عائ�سة  �سعادة  واأك���دت 
وهي  للربملان،  العامة  للجل�سة  لرفعها  متهيدا  عنها  املنبثقة  الفرعية  اللجان 
تقرير اجتماع اللجنة الفرعية املعنية باإعداد م�سروع قانون ا�سرت�سادي عربي 
موحد للتعليم العايل والبحث العلمي، وتقرير اللجنة الفرعية املعنية باإعداد 
م�سروع قانون ا�سرت�سادي عربي حلفظ الآثار العربية، وتقرير اللجنة الفرعية 
املعنية بدرا�سة اإعداد م�سروع قانون ا�سرت�سادي عربي لتنظيم اإن�ساء واآلية عمل 
املنظمات العاملة يف املجال اخلريي والإن�ساين، وتقرير اللجنة الفرعية املعنية 

بدرا�سة اإعداد م�سروع قانون ا�سرت�سادي حول �سبكة اأمان اجتماعي عربي.
وتابعت اأن اللجنة قامت باإعداد م�سروع �سوؤال برملاين اإىل جمل�س وزراء العدل 
القانون  باأحكام  الل��ت��زام  من  املوقف  ب�ساأن  ال��ربمل��ان  مكتب  اإىل  ورفعه  ال��ع��رب، 
النموذجي العربي املوحد لتنظيم ال�سجون ال�سادر عن املجل�س يف عام 2000، 
الجتماعي  “العقد  اإع��داد  ودرا���س��ة  ال�ساأن،  ه��ذا  يف  واملعوقات  امل�ساكل  وحتديد 
العام جلامعة  الأم��ني  2030-”. واطلعت على تقرير معايل   2020 العربي 
الدول العربية املقدم اإىل القمة العربية 2019 فيما يتعلق باخت�سا�س اللجنة، 
الربملان  اإىل  اآخ��ر  تقرير  رفعت  كما  العربي،  الربملان  اإىل  ب�ساأنه  تقرير  ورفعت 
اإطار جامعة الدول العربية  حول متابعة املو�سوعات التي يتم العمل عليها يف 
ال�سوؤون  اأن جلنة  �سمنوه  �سعادة عائ�سة بن  واأ�سافت  اللجنة.  وفقاً خلطة عمل 
واملتابعة  الرقابي  ال��دور  تفعيل  تعمل حاليا على  العربي  بالربملان  الجتماعية 
اإجناز  ت�سريع وترية  اخت�سا�سها، مبا يحقق  امل�سرتك يف جمال  العربي  للعمل 
العقد  تنفيذ  على  العمل  تطورات  ومنها  املو�سوعات  من  عدد  ب�ساأن  التكليفات 
العربي ملحو الأمية 2015-2024م وفقا لقرار جمل�س جامعة الدول العربية 
الكبار،  وتعليم  الأم��ي��ة  ملحو  العربي  العقد  اعتماد  ب�ساأن  القمة  م�ستوى  على 
وتطورات العمل على و�سع خطة �ساملة للحد من عمليات جتنيد الأطفال يف 
ال�سراعات امل�سلحة والإرهابية بهدف حمايتهم مبا يكفل حقوقهم واإعادة دجمهم 

يف املجتمع وفقا لقرار جمل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة يف 31 
مار�س 2019. وكذلك بحث جهود اجلامعة يف العمل على اإعداد م�سروع قانون 
ال�سن وفقا لقرار جمل�س  ا�سرت�سادي حلماية ودع��م حقوق كبار  اإط��اري  عربي 
جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة يف 31 مار�س 2019. ودرا�سة و�سع 
اأف�سل الآليات ملكافحة الأمية يف العامل العربي، ودرا�سة و�سائل فعالة لت�سجيع 
ال�سباب العربي على القراءة، واإعداد روؤية الربملان العربي لتعزيز تعليم اللغة 

العربية يف الدول الأقل منوا.
 

تقرير احلالة ال�سيا�سية يف العامل العربي
اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  اليماحي  اأحمد  حممد  �سعادة  ق��ال  جانبه  من 
اجتماعها  يف  ناق�ست  اللجنة  اإن  العربي  بالربملان  القومي  والأم��ن  وال�سيا�سية 
العمل  وم�ستجدات  العربية،  ال��دول  يف  والأمنية  ال�سيا�سية  الأو���س��اع  ت��ط��ورات 
العربي امل�سرتك، واطلعت على الإطار العام وحماور “تقرير احلالة ال�سيا�سية 

يف العامل العربي 2019..(اأ�س�س واأهداف التقرير ال�سيا�سي 2019(«.
واأفاد اأن تقرير احلالة ال�سيا�سية ت�سمن تطورات الأو�ساع ال�سيا�سية يف الوطن 
العربي والأزمات يف الدول العربية التي ت�سهد نزاعات، ومهددات الأمن القومي 
العربي والإرهاب والتطرف والتدخل اخلارجي يف �سوؤون الدول العربية، ف�سال 

عن التحديات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية.
واأكد �سعادة حممد اليماحي اأن “اأولويات العمل العربي امل�سرتك للعام 2020 
وفقا لتقرير احلالة ال�سيا�سية 2019 تكمن يف ق�سية فل�سطني وال�سراع العربي 
والإ�سرائيلي من حيث التاأكيد على املواقف الثابتة ب�ساأن الق�سية الفل�سطينية 
والدعوة اإىل تفعيل مبادرة ال�سالم العربية، والأمن القومي العربي من خالل 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  ال��دع��م  وت��وف��ري  لبنان  م��ع  ال��ك��ام��ل  الت�سامن  جت��دي��د 
الد�ستورية  ال�سرعية  دع��م  ا�ستمرار  على  والتاأكيد  الد�ستورية،  وملوؤ�س�ساته  له 
اأي  اأن  على  التاأكيد  م��ع  ه���ادي،  من�سور  عبدربه  الرئي�س  يف  ممثلة  اليمن  يف 
مفاو�سات لبد واأن تنطلق من املبادرة اخلليجية واآليتها التنفيذية وخمرجات 
اأن  ال�سامل وق��رارات جمل�س الأمن ذات ال�سلة«. وذكر �سعادته  احلوار الوطني 
التقرير اأكد تاأكيدا مطلقا على �سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثالث 
الإج��راءات والو�سائل  اأبومو�سى( وتاأييد كافة  ال�سغرى،  )طنب الكربى، طنب 
املحتلة.  جزرها  على  �سيادتها  ل�ستعادة  الإم���ارات  دول��ة  تتخذها  التي  ال�سلمية 
اإدان��ة جميع اأعمال الإرهاب  كما اأكد التقرير على مكافحة الإره��اب من خالل 
واأيا  ارتكبت  واأيا كان مرتكبوها وحيثما  اأ�سكالها ومظاهرها  بكافة  وممار�ساته 
وجتفيف  الإره���اب  ج��ذور  واق��ت��الع  مكافحتها  على  والت�سميم  اأغرا�سها  كانت 
العربية  والتفاقية  العربية  الدول  مليثاق جامعة  والفكرية وفقا  املالية  منابعه 
ملكافحة الإرهاب والتفاقيات العربية الأخرى ذات ال�سلة، مع التاأكيد على اأنه 
ل جمال لربط الإرهاب باأي دين اأو جن�سية اأو ح�سارة وتعزيز احلوار والت�سامح 

والتفاهم بني الثقافات وال�سعوب والأديان.
وتابع اليماحي اأن التقرير دعا الدول الأع�ساء اإىل تقدمي مرئياتها واقرتاحاتها 
حول و�سع ا�سرتاتيجية عربية �ساملة ملواجهة الإرهاب واتخاذ كافة الإجراءات 
على  اأك��د  كما  والقوانني.  بالت�سريعات  يتعلق  فيما  خا�سة  ملقاومته  والتدابري 
اأهمية موا�سلة اجلهود  العربية اخلارجية من خالل  العالقات  تعزيز  �سرورة 
الإفريقي  العربي  التعاون  وتطوير  تفعيل  �سبل  تعرت�س  التي  العوائق  لإزال��ة 
خالل  من  الإفريقية  العربية  العالقات  وتعزيز  اأجهزته،  اجتماعات  وتنظيم 

م�سرية التعاون العربي الإفريقي ودعم ال�سندوق العربي للمعونة الفنية للدول 
الدولية  التجمعات  مع  العربية  العالقات  تعزيز  اأهمية  عن  ف�سال  الإفريقية، 
العربي  واحل���وار  الأوروب��ي��ة  العربية  العالقات  تنمية  خ��الل  م��ن  والإقليمية، 
الرو�سي،  العربي  التعاون  ومنتدى  املتو�سطية  الأوروب��ي��ة  وال�سراكة  الأوروب���ي 
الهند  وجمهورية  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  مع  العربية  العالقات  وتطوير 

واليابان ودول اأمريكا اجلنوبية.
والأمنية ب�سورة  ال�سيا�سية  الأح��داث  اإىل ر�سد  التقرير  “يهدف  �سعادته  وقال 
دورية وتقدمي روؤية حتليلية للو�سع ال�سيا�سي مبا ي�ساعد على التنبوؤ، وتقدمي 
ودرا�سة  الإره��اب  العربي خا�سة ظاهرة  العامل  الأمنية يف  املهددات  روؤي��ة حول 
واقرتاح  القومي  والأم���ن  ال�سيا�سية  بال�سوؤون  املتعلقة  واملو�سوعات  الق�سايا 
ال�سيا�سية  ال�سوؤون  جم��الت  يف  العربي  والتن�سيق  للتعاون  الداعمة  املعاجلات 

والأمن القومي العربي، وبلورة موقف برملاين عربي م�سرتك جتاهها«.
 

الت�سريعات القت�سادية العربية والربط الكهربائي
القت�سادية  ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  الفال�سي  زاي��د  بن  علي  خالد  �سعادة  واأو�سح 
واملالية اأنه من ال�سروري و�سع خطط لالنتهاء من الربط الكهربائي بني الدول 
العربية، لأنه �سيوفر الطاقة وت�ستفيد الدول الأخرى من الطاقة الفائ�سة يف 
غري  اأوقات الذروة وتوفري املال والطاقة على الدول، مطالبا اجلامعة العربية 
العربية  ال���دول  ب��ني  وامل��وا���س��الت  النقل  ق�سايا  م��ع  التعامل  اأول��وي��ات  بو�سع 
واهتماماتها، وذلك نظرا لأهمية هذا املو�سوع يف ت�سجيع التبادل التجاري بني 
اأنه ل ميكن ملنطقة  الدول العربية وخا�سة بني امل�سرق واملغرب العربي، مبينا 
وقليلة  ن�سطة  موا�سالت  خطوط  بوجود  اإل  النجاح  الكربى  العربية  التجارة 
التكلفة. واأ�ساف �سعادته اأن اللجنة اطلعت على تقرير اجتماع اللجنة الفرعية 
املعنية بدرا�سة مقرتحي ت�سريع قانونني ا�سرت�ساديني ب�ساأن ال�ستثمار وجذب 

روؤو�س الأموال العربية للعامل العربي وحتقيق الأمن الغذائي.
اإعداد  ب�ساأن مقرتح  وقامت بدرا�سة عدة مقرتحات حمالة من مكتب الربملان 
ورق���ة ع��م��ل ح���ول روؤي����ة ب��رمل��ان��ي��ة لآل��ي��ات وم��ت��ط��ل��ب��ات حتقيق ال�����س��وق العربية 
القت�سادية  الت�سريعات  توحيد  حول  وثيقة  م�سروع  اإع��داد  ومقرتح  امل�سرتكة، 
العربي،  العامل  يف  امل�ستدام  للنقل  ا�سرت�سادي  قانون  اإع��داد  ومقرتح  العربية، 
واجلودة  واملقايي�س  للموا�سفات  ا���س��رت���س��ادي  ق��ان��ون  م�سروع  اإع���داد  وم��ق��رتح 

لتي�سري التبادل التجاري العربي عربياً ودولياً.
وتابع �سعادة خالد بن زايد اأنه مت خالل الجتماع الطالع على مذكرتي الأمانة 
العامة للربملان العربي حول متابعة تنفيذ تكليفات اللجنة يف اجتماعها الثالث 
من دور النعقاد الثالث للف�سل الت�سريعي الثاين وما انبثق عنها من قرارات يف 
ال��واردة للربملان العربي على الأ�سئلة الربملانية  ال��ردود  اجلل�سة العامة، وحول 
العربية  املنظمات  اإىل بع�س  اإر�سالها  املكتب ومت  اللجنة واعتمدها  تبنتها  التي 

املتخ�س�سة وموؤ�س�سات التمويل العربية.
ال��راب��ع من  الن��ع��ق��اد  ل��دور  اللجنة  م�سروع خطة عمل  مناق�سة  ب��اأن��ه مت  ون��وه 
لدرا�سة  جلنة  ت�سكيل  ومو�سوع   ،2020-2019 الثاين  الت�سريعي  الف�سل 
النظام  من   )7( للمادة  طبقا   2020 للعام  العربي  ال��ربمل��ان  م��وازن��ة  م�سروع 
املالية  ال�سنة  بدء  قبل  املوازنة  واعتماد  باإعداد  اخلا�سة  العربي  للربملان  امل��ايل 
املالية  ال�سوؤون  اإىل مو�سوعات  التطرق  اأن��ه مت  اإىل  الأق��ل، لفتا  ب�سهرين على 

املتعلقة مبوقف �سداد الدول مل�ساهماتها يف موازنة 2019.

•• الفجرية -وام:

ال�سرقي ع�سو  ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
 - بالرميلة  �سموه  ق�سر  يف   - الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
الإ�سالمية  باك�ستان  �سفري جمهورية  اأحمد خان  �سعادة معظم 
الذي قدم لل�سالم على �سموه، مبنا�سبة انتهاء مهام عمله لدى 
الدولة. ورحب �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية بال�سفري - الذي 
رافقه خالل الزيارة اأحمد اأجمد علي قن�سل عام باك�ستان - .. 

متمنياً له التوفيق والنجاح يف مهامه امل�ستقبلية.
عمله  ف��رتة  خ��الل  ال�سفري  قدمها  التي  اجل��ه��ود  �سموه  وثمن 

البلدين  ب��ني  امل�سرتك  التعاون  اأوا���س��ر  تعزيز  م��ن  ال��دول��ة،  يف 
ال�سديقني على خمتلف ال�سعد.

كما ا�ستقبل �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية، يل �سيو هانغ قن�سل 
عام جمهورية ال�سني ال�سعبية لدى الدولة الذي قدم لل�سالم 
اأوا�سر  توطيد  �سبل  بحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى  �سموه..  على 
طيب  ل��ه  متمنياً  ال�سيني،  بالقن�سل  �سموه  ورح���ب  ال��ت��ع��اون. 
ي�سب يف خدمة  والنجاح يف مهام عمله مبا  والتوفيق  الإقامة 

ال�سعوب ال�سديقة والرتقاء بعالقاتها يف جميع املجالت.
ح�سر اللقاءان .. �سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان 

الأمريي بالفجرية.

حاكم الفجرية ي�ستقبل ال�سفري الباك�ستاين والقن�سل ال�سيني

اجلزر الإماراتية املحتلة �سمن اأوليات العمل العربي امل�سرتك يف 2020

ال�سعبة الربملانية الإماراتية تعر�س خالل م�ساركتها يف اجتماعات الربملان العربي بالقاهرة تقريرها حول م�ستجدات الرتتيب لإطالق الوثيقة العربية حلقوق املراأة

بح�سور الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون 

وكالة الإمارات للف�ساء تن�سم اإىل مبادرة املر�سد الف�سائي الدويل للمناخ
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 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��

 

اخلليجي فرن�سا �س.م. فروع دولة الإمارات العربية املتحدة-تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل والبيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

 www.alkhaliji.ae :ميكنكم الإطالع على البيانات املالية اأعاله على موقعنا الإلكرتوين
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بيان الربح اأو اخل�سارة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2018

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2018

 
 

 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����.�

 

 ٥٠ 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
 

 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.
 

 ٥١ 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
 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 

 ٥٢ 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)�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
 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

1.300.649

5.935.93
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عربي ودويل

ل��ب��دء حرب  لي�س  املنطقة  م��ت��واج��دة يف  الم��ريك��ي��ة 
وامنا ملنعها.

وق����ال ب��وم��ب��ي��و خ���الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف م���ع نظريه 
ايار/  14 �سوت�سي يف  الرو�سي �سريغي لف��روف يف 

“ل ت�سعى اىل ح��رب مع  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  مايو 
ايران«.

وت��اب��ع ري��اب��ك��وف “اذا ك��ان��ت احل���ال ك��ذل��ك، فيجب 
على الوليات املتحدة اأن متتنع عن اإر�سال تعزيزات 
اإ�سافية وعن خطوات اأخرى مبا ي�سمل جر حلفائها 
على  ال�سغط  ت�سعيد  اىل  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف 

ايران«.

اأ���س��ا���س��ا«. واأع��ل��ن��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الث��ن��ني انها 
ال�سرق  اإ�سايف يف  األف جندي  ن�سر نحو  وافقت على 

الو�سط.
وقال نائب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي ريابكوف 
الثالثاء اإن اخلطط المريكية لزيادة تواجد قواتها 

يف ال�سرق الو�سط هدفها “الت�سبب بنزاع م�سلح«.
واأ����س���اف ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني ك��م��ا ن��ق��ل��ت ع��ن��ه وك���ال���ة ريا 
نوفو�ستي لالنباء اأن “مثل هذه العمال ل ميكن ان 

تدرج ال يف خانة ال�سلوك املتعمد للت�سبب بحرب«.
بومبيو  مايك  الأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  اأن  وتابع 
القوات  ان  املا�سي قال  ال�سهر  وخالل زيارته رو�سيا 

•• مو�شكو-اأ ف ب:
بعد  التوتر”  “ت�ساعد  م��ن  اأم�����س  الكرملني  ح��ذر 
األ�����ف ج���ن���دي اأمريكي  الإع������الن ع���ن اإر�����س����ال ن��ح��و 
اإ���س��ايف اإىل ال�����س��رق الأو����س���ط وحت��ذي��ر ط��ه��ران من 
خمزون  من  به  امل�سموح  احل��د  قريبا  �ستتجاوز  اأنها 

اليورانيوم مبوجب التفاق النووي الدويل.
بي�سكوف  دمي���رتي  الكرملني  با�سم  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
لل�سحافيني “ندعو كل الطراف اىل �سبط النف�س. 
الت�سبب  �ساأنها  م��ن  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  يتم  األ  نف�سل 
امل�ستقرة  غ���ري  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  ال��ت��وت��ر يف  ب��ت�����س��اع��د 

اجلي�س الأفغاين يغلق نقاط مراقبة ب�سغط اأمريكي  الكرملني يحذر من ت�ساعد التوتر يف ال�سرق الأو�سط 
 •• ميدان �شار-اأ ف ب:

م�ساعي  �سمن  قريبا  اإغالقها  يتم  قد  اأفغان�ستان  يف  نائية  ع�سكرية  مراقبة  نقطة  مدخل  اإىل  ي�سري  �سيء  ل  مت�سابكة  �سائكة  اأ�سالك  با�ستثناء 
احلكومة اإزالة املواقع املعر�سة للهجمات بعد �سنوات من تكبد خ�سائر اأمام مقاتلي طالبان اإ�سافة اإىل حالت فرار من اجلي�س. واملوقع الع�سكري 
يف ولية وردك غرب كابول، تعر�س لهجمات يف ال�سابق. وتظهر جدرانه املت�سدعة واأكيا�س الرمل املتداعية حوله، ه�سا�سة الو�سع بالن�سبة ل13 
جنديا يقيمون فيه لأ�سابيع. والآن بعد �سنوات من الهجمات العنيفة وحالت الفرار اجلماعي من مواقع ع�سكرية م�سابهة، فاإن احلكومة الأفغانية 
ت�سعى لتنفيذ طلبات اأمريكية باإغالقها. والهدف هو اإغالق مواقع ل ت�سمن للجنود احلماية من هجمات طالبان، ون�سرهم يف قواعد اأكرب -- 
العديد منها ل يزال قيد الإن�ساء. وتق�سي اخلطة باأن ينفذ اجلنود مهمات هجومية و�سن العمليات �سد طالبان بدل من حماولة ال�سمود يوما 
بيوم يف ظروف كثريا ما تكون بائ�سة مع القليل من الدعم اخلارجي. وقال اجلرنال يف اجلي�س الأفغاين دادان لونغ موؤخرا يف قاعدة اأمريكية يف 
ولية بختيا جنوب كابول اإن “نقاط املراقبة تكتيك فا�سل«. واأو�سح اأن 50 باملئة من الإ�سابات بني الع�سكريني حتدث على تلك النقاط، وهو رقم 
خميف لدى الأخذ بعني العتبار ع�سرات اآلف اجلنود الأفغان الذين قتلوا اأو جرحوا منذ نهاية 2014 -- وهو ما ل ي�ستطيع اجلي�س الأفغاين 

الذي يعاين من نق�س التجهيزات، حتمله. وقال لونغ لوكالة فران�س بر�س “نريد اإغالق جميع نقاط املراقبة تلك واإقامة قواعد قوية الآن«.

وبطولية،  ا�ستثنائية  ب�سخ�سية 
ُت��ن��ه��ي امل��ع��ان��اة وال��ع��ن��ف واخل���وف 

والبطالة واجلوع والتهمي�س.
ال�سكان  م���ن  ك��ب��ري  ج����زء  ي���وؤم���ن 
ومفهوم   ، الأم�����ة  م��ن��ق��ذ  مب��ف��ه��وم 
كانت   قريب  وق��ت  )اإىل  الوطن  اأم 
��ى ه���ك���ذا(،  دي���ل���م���ا رو����س���ي���ف ت�����س��مرّ
وكذلك بالأ�ساطري،  ومن هنا هذا 
ي�ستفيد  ال���ذي  العميق  الرت��ب��اط 

منه �سريجيو مورو.
الربازيلي  ال�����س��ع��ب  واج����ه  وك��ل��م��ا 
اأبطاله  ج��ان��ب  م���ن  اأم����ل  خ��ي��ب��ات 
ال��ع��ط��ال��ة ه��ائ��ل��ة، ويجب  ت��ك��ون   ،
حينها اإيجاد اجلاين ، كب�س الفداء 
، ال�سخ�س الذي كان �سبب املحنة.

املثرية  الر�سائل  ه��ذه  ن�سر  وم��ن��ذ 
 “ ه�������س���ت���اغ  راأى  ل����ال�����س����م����ئ����زاز،  
لكن   ، ال��ن��ور  اطردواغرينوالد” 
الذي  ال�سحفي   ، غرينوالد  غلني 
يقف وراء الت�سريبات ، اأكد اإنه رغم 
 ، “حقيقة م�سمئزة  التهديدات  اأنرّ 
و�سريحة ، وب�سعة ، ومثرية للقلق 
ون��اأخ��ذه��ا على حممل  يكفي،  مب��ا 
“، فانه لن يغادر الربازيل.  اجلد 
ال�ستوائية  املنطقة  ه���ذه  بائ�سة 
ال�سيا�سية  ال���زلزل  ت��رم��ي  حيث   ،
م�ستقبل  ن��ح��و  ال���ب���الد  امل�����س��ت��م��رة 

جمهول، وتخرج اأ�سواأ ما يف اأهله.
عن �سليت الفرن�سية 

، وه��م��ا عميالن  امل��وؤل��ف��ان  ي�����س��ف 
احتاديان �سابقان، املراحل احلادية 
وال�ستني من العملية التي اأجريت 
ا  حتى الآن، ويذكران 155 �سخ�سً
�سدرت �سدهم اأحكام ، مبن فيهم 
لويز  ال�سابق  ال��ربازي��ل��ي  الرئي�س 

اإينا�سيو لول دا �سيلفا.
ال�سكان  م�����ن  ق�������س���م  ن����ظ����ر  ويف 
القا�سي  اأ����س���ب���ح  ال���ربازي���ل���ي���ني، 
اآنذاك  ال��ذي ك��ان  �سريجيو م��ورو، 

لل�سحافة:  ب��ح��ج��ر  ب��ول�����س��ون��ارو 
 ... ال��ع�����س��اق،  ي���وم  ك���ان  “بالأم�س 
قبلة  واأع��ط��ي��ت   ... زوج��ت��ي  قبلت 
�سريجيو  ع���زي���زن���ا  اإىل  م��ب��ا���س��رة 

مورو«.
تن�سح  ال��ت��ي  الكلمات  ه��ذه  ورغ���م 
مودة، فاإن التهامات متثل تغيرياً 
الرئي�س  ب���ني  ال���ق���وى  م���ي���زان  يف 
�سريجيو  ان�����س��م  ل��ق��د  ووزي��������ره. 
جايري  لدعم  احلكومة  اإىل  م��ورو 
التي ل  الهالة  بول�سونارو، حتمله 
الف�ساد  مكافحة  كقا�سي  تتزعزع، 
للغاية  ملهم  ا  اأي�سً وه��و  بامتياز، 
بالقا�سي  ي���ق���ارن  م���ا  وغ���ال���ًب���ا   -
جيوفاين  ال�������س���ه���ري  الي�����ط�����ايل 
اأ�سبح يف حماية  فالكوين ، وهكذا 

الرئي�س.

وح�سب ا�ستطالع اأجري يف الفرتة 
خ�سر   ، يونيو   12 و   10 ب��ني  م��ا 
مورو ع�سر نقاط من �سعبيته منذ 
ك�سف املعلومات التي ن�سرها موقع 
ورغم ذلك ، فاإن  “ذا اإنرت�سبت”. 
4 باملائة ممن �سملهم  50 فا�سل 
ال���س��ت��ط��الع م���ازال���وا ي��دي��ن��ون له 

بالولء.

ت�سونامي نف�سي
معقدة.  نف�سية  ل��ه  بلد  ال��ربازي��ل 
متثرّل  اخلارقني  الأبطال  اأ�سطورة 
والرتباك  لال�سطراب  ع��زاء  �سًرا 
الذي يعاين منه �سكان �سحية �ستى 
)الجتماعية  ال��رتاج��ي��دي��ا  اأن����واع 
وينتهى  والإن�سانية(.  وال�سيا�سية 
يحلموا  اأن  اإىل  امل����ط����اف  ب���ه���م 

ق�سية  يف  التحقيق  ع��ن  امل�����س��وؤول 
 ، ال�����س��ي��ارات  اأو غ�سيل  ج��ات��و  لف���ا 
مهمته  وك��ان��ت  الوطن”.  “منقذ 
دي��ن��ي��ة، لأنها  ت��ب�����س��ريي��ة  ت��ق��ري��ًب��ا 
كانت تعني تطهري البالد من �سمرّ 

الف�ساد.
من�سب  الآن  ي�سغل  ال��ذي   ، م��ورو 
ح��ك��وم��ة ميينية  ال���ع���دل يف  وزي����ر 
غالبية  قبل  من  ُيعترب  متطرفة، 
ال�سكان منوذجا للنزاهة والأخالق، 
على الرغم من اأن لديه طموحات 
مموهة، اذ كان يطمح بو�سوح اإىل 
من�سب )وع��ده به علنا  الرئي�س( 

يف املحكمة العليا الحتادية. 
��ا، ع��ل��ى اأنه  ك��م��ا ُي��ن��ظ��ر اإل��ي��ه اأي�����سً
خليفة حمتمل جلايري بول�سونارو 
املقبلة.  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

يبت�سم  امل�ستقبل  اأن  يبدو  وه��ك��ذا، 
ل�������ه.. ف���ه���و حم�������رتم، وحم����ب����وب، 
وبا�ستثناء  ��ا.  اأي�����سً ُي��رع��ب  ول��ك��ن��ه 
ذل���ك، فمنذ ي���وم الأح����د امل��ا���س��ي ، 
البطل  ه���ذا  ت�سويه  مترّ  اأن���ه  ي��ب��دو 
للمرة الأوىل من خالل املعلومات 
ال�ستق�سائي  املوقع  ن�سرها  التي 

“ذا اإنرت�سبت«.

ت�سيي�س العدالة
ر�سائل  ال���ت���ح���ري���ر  ف���ري���ق  ن�����س��ر   
خا�سة تبادلها �سريجيو مورو على 
تليغرام ، وهو تطبيق للمرا�سالت 
اأ�سل رو�سي  الفورية وامل�سفرة من 
، مما ي�سري اإىل اأن القا�سي ال�سابق 
بهدفمنع  ب���ال���ت���ح���ق���ي���ق  ت����الع����ب 
ال�سابق لول من الرت�سح  الرئي�س 

لعام  ال���رئ���ا����س���ي���ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
ر  يوؤ�سرّ اأن  �ساأن هذا  2018. ومن 
تقنني  اأو   - ال��ع��دال��ة  ت�سيي�س  اإىل 

ال�سيا�سة - مبا ي�سررّ بالبلد.
 8 امل����ادة  ال�����س��ي��اق، ت�سري  ويف ه���ذا 
الق�ساء  اأخ���الق���ي���ات  م���دون���ة  م���ن 
احلياد  اإىل  ب��و���س��وح  ال���ربازي���ل���ي 
للق�ساة:  ع���ن���ه  غ���ن���ى  ل  ال�������ذي 
“القا�سي هو من ي�سعى اإىل اإثبات 
يقف  وان  مب��و���س��وع��ي��ة،  ال��وق��ائ��ع 
ع��ل��ى م�����س��اف��ة واح�����دة م���ن جميع 
�سلوك  اأي  يتجنب  وان  الأط���راف، 

قد يعك�س املحاباة اأو التحيز«. 
وتتجه املادتان 254 و 264 من 
ا  اأي�سً الربازيلي  العقوبات  قانون 
يف هذا الجتاه، وتعلن اأن القا�سي 
اأح����د  اإىل  امل�������س���ورة  ي���ق���دم  ال������ذي 

الطرفني، ُيعترب اأنه م�ستبه فيه.
واثر هذا الك�سف، قال وزير العدل 
اإن��ه ل ي��رى اأي �سيء مهم يف هذه 
اإىل  الق�ساة  “يتحدث  الر�سائل: 
الق�ساة  ويتحدث  العامة،  النيابة 
يتحدثون  والق�ساة  املحامني،  اإىل 

اإىل ال�سرطة.. هذا طبيعي ».

دعم مطلق
 ، ال���ربازي���ل  لرئي�س  بالن�سبة  اأم���ا 
فهو ُيظهر - على الأقل يف الوقت 
ال��ث��اب��ت لوزيره.  دع��م��ه   - احل���ايل 
وقد ح�سرا معا مباراة كرة قدم يف 
11 يونيو، ملجرد اخلروج واإظهار 
اأن كل �سيء على ما يرام، ويف نف�س 
الوقت، اأن يتمتعا برتحيب جمهور 
رمى  ال��ت��ايل،  اليوم  ويف  م�سمون. 

»الأيادي النظيفة« تتلّوث:

مل يعد الوزير �سريجيو مورو منقذ الربازيل...

خ�سر مورو ع�سر نقاط من �سعبيته، لكن ما يفوق 05 باملائة مازالوا يدينون له بالولء رغم ظاهر الأ�سياء، متثل التهامات تغيريًا يف ميزان القوى بني الرئي�س ووزيره

 يدعم الرئي�س وزيره، 
وح�سرا معا مباراة يف كرة القدم 

يوؤمن جزء كبري من الربازيليني 
مبفه���وم املنق����ذ وبالأ�س����اطري

ُينظر اإليه على اأنه خليفة حمتمل 
لبول�سونارو يف النتخابات املقبلة

هل مت التالعب مب�ساعر الربازيليني؟

هل كان الرئي�س لول �سحية موؤامرة؟

بول�سونارو يوا�سل دعمه للوزير

ال�سحفي غلني غرينوالد لن يغادر الربازيل�سريجيو مورو  من بطل اىل متهم

فاطمة امل�سدي النائب عن نداء تون�س )2(

“عندما  ك����ت����اب   يف 
ي���خ���ت���ل���ط ال���ف�������س���اد 
يقوم  واحلكومة”، 
خ����ورخ����ي ب��ون��ت��ي�����س 
اأن�سيلمو،  وم��ار���س��ي��و 
ب���ت���ح���ل���ي���ل حت��ق��ي��ق 
م���ك���اف���ح���ة ال��ف�����س��اد 
ال�سرطة  بداأته  ال��ذي 
الربازيلية  الفيدرالية 
 ،  2014 مار�س   17 يف 
عملية “لفا جاتو” اأو 

“غ�سيل ال�سيارات«.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

رف�ست قراءة الفاحتة على مر�سي داخله:

امل�سدي تدعو اإىل عدم اأخونة الربملان التون�سي
•• الفجر - تون�س

الثالثاء عن  ام�س  امل�سدي  تون�س فاطمة  ن��داء  النائب عن حزب حركة  ت  ع��ربرّ
البحريي  ال��دي��ن  ن��ور  النه�سة  ح��رك��ة  كتلة  رئي�س  ب��ه  م  ت��ق��درّ اق��رتاح��ا  رف�سها 
م على روح الرئي�س امل�سري ال�سابق  ويتمثرّل يف مطالبة رئا�سة املجل�س بالرتحرّ
حممد مر�سي، قائلة “هذا الربملان تون�سي وا�ست�سهد من اأجله تون�سيون ودماوؤه 
تون�سية… فال لأخونته ول للرتحم على روح زعيم الإخوان امل�سلمني داخله«.
واأ�سافت امل�سدي خالل نقطة نظام باجلل�سة العامة: “ل لل�سيا�سة يف الربملان.. 
واجلميع هنا �سوا�سية..”، داعية اإىل “ت�سنيف حركة النه�سة يف �سورة ارتباطها 
على حدرّ  اإخوانية واإرهابية يف الربملان”،  اإىل حركة  امل�سلمني  بحركة الإخ��وان 

توقيفات جديدة على �سلة بالنقالب الفا�سل يف تركيا 
  •• انقرة-اأ ف ب:

�سخ�سا   28 اأوق��ف��ت  الرتكية  ال�سلطات  اأن  الأن��ا���س��ول  اأن��ب��اء  وكالة  ذك��رت 
وتالحق 140 اآخرين يف اأنحاء البالد، يف �سياق عدد من التحقيقات التي 
ت�ستهدف ان�سار حركة غولن، املتهمة باإعداد النقالب الفا�سل يف 2016. 
)و�سط(، على  وقونية  )غ��رب(  اإزم��ري  العامتان يف  النيابتان  اأ�سدرت  فقد 
امل�سلحة  ال��ق��وات  اأف����راد  م��ن  و63   65 �سملت  توقيف  م��ذك��رات  ال��ت��وايل، 
الرتكية، كما ذكرت وكالة اأنباء الأنا�سول، مو�سحة اأن 22 مدنيا مطلوبون 
اأي�سا. من جهة اأخرى، اأعلنت نيابة اأنقرة يف بيان اأنها طلبت توقيف 18 
موظفني  وثمانية  اخلارجية،  وزارة  يف  �سابقان  موظفان  منهم  �سخ�سا، 
اأ�سخا�س  واأرب��ع��ة  ال�سحة  وزارة  يف  �سابقني  م�سوؤولني  واأرب��ع��ة  ح��ال��ي��ني، 
يعملون يف القطاع اخلا�س لل�سحة. ويف الإجمال، األقي القب�س على 28 
باأنهم على �سلة بحركة  ال�سلطات  ت�ستبه  الظهر. وجميعهم  �سخ�سا حتى 

الداعية فتح اهلل غولن، التي و�سفتها اأنقرة باأنها “جمموعة اإرهابية«.

تعبريها. وا�ست�ساط عدد من نواب حركة النه�سة غ�سبا بعد مداخلة امل�سدي.
 من جانبه، اعترب رئي�س كتلة الئتالف الوطني م�سطفى بن اأحمد اإنرّ “الرتحم 
م�سددا على احرتام املجل�س لرئي�س  على روح حممد مر�سي م�ساألة اإن�سانية”، 

م�سر احلايل ول�سيادة هذه الدولة.
حلركة  املنتمي  ال�سعب  ن��واب  جمل�س  لرئي�س  ل  الأورّ النائب  ا�ستجاب  وق��د      
دفع  مم��ا  مر�سي  روح  على  الفاحتة  ت���الوة  لطلب  م���ورو  الفتاح  عبد  النه�سة 

بالنائب امل�سدي اإىل الن�سحاب من قاعة اجلل�سات العامة.
  ي�سار اإىل اأنرّ تاأخري انطالق اجلل�سة العامة مبا يقارب ال�ساعتني ، يعود اأ�سا�سا 
مر�سي   روح حممد  على  الفاحتة  ق��راءة  على  الربملانية  الكتل  بني  خ��الف  اإىل 

حيث رف�س بع�سها هذه املبادرة يف حني  ت�سبثت بها كتلة النه�سة .
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عربي ودويل

ب�سبب معار�سة كل من وا�سنطن ومو�سكو

خطط تركيا تنقلب �سدها يف �سمال �سوريا

ملواجهة ثغرة مهمة يف الردع 

مطالب بن�سر غوا�سات اأمريكية ذات �سواريخ نووية!

ب��دع��م وح��م��اي��ة اأم��ري��ك��ي��ة.  ورغم 
يف  لي�س   ،YPG �سد  تهديداتها 
و�سع تركيا منع الأك��راد من تعزيز 
خيار  اأمامها  ولي�س  املكا�سب.  تلك 
�سوى التحرك الع�سكري رغم خطر 
الوليات  م��ع  م��واج��ه��ة  ال���وق���وع يف 
ويلفت  عقباها.  حتمد  ل  امل��ت��ح��دة 
كردي  ك��ي��ان  ق��ي��ام  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب 
ال��ع��راق، ميثل  كرد�ستان  على منط 
�سمال  يف  الرئي�سي  اأن��ق��ره  هاج�س 
�سوريا. ول يرجح قيام ذلك الكيان، 
لأن نظام الأ�سد لن ي�سمح بقيامه، 

ولن تدعمه مو�سكو. 
بقيت  اأن��ه طاملا  اأنقره  اإدراك  ورغ��م 
بعيدة  ���س��وري��ا  يف  �سيا�سية  ت�سوية 
موقعه  يف   YPG �سيبقى  امل��ن��ال، 

تعزيز  و�سيوا�سل  �سوريا،  �سمال  يف 
�سيطرته بحماية اأمريكية. 

اأخ��������رى، ي��ل��ف��ت كاتب  وم�����ن ج���ه���ة 
مو�سكو  م���وق���ف  لخ���ت���الف  امل���ق���ال 
اأكراد  اأو   ،YPG ب�ساأن  اأنقره  عن 
كبار  رو�س  م�سوؤولون  وقال  �سوريا. 
اإرهابياً.  تنظيماً  لي�س   YPG اإن 
لأ�سخا�س  ميكن  باأنه  �سرحوا  كما 
يف  امل�����س��ارك��ة  بالتنظيم  م��رت��ب��ط��ني 
ال�����س��وري��ة.  ويف الوقت  امل��ف��او���س��ات 
اإجراء  على  مو�سكو  ت�سجع  نف�سه، 
حوار بني النظام وYPG، وحت�س 
ت�سوية  اإىل  التو�سل  اجلانبني على 
ت��ف��او���س��ي��ة ح����ول م�����س��ت��ق��ب��ل اأك�����راد 
�سوريا.  ووفقاً لكاتب املقال، ينتاب 
تنظيمات  حيال  قلق  حالياً  مو�سكو 

معظم  ع���ل���ى  ����س���ي���ط���رت  ج����ه����ادي����ة 
حم��اف��ظ��ة اإدل�����ب، اأك����رث مم��ا ت�سعر 
به حيال YPG. وقد و�سل الأمر 
لدرجة اأن رو�سيا حتمي YPG من 
القريبة  رف��ع��ت،  ت��ل  قرية  يف  تركيا 

من حلب.
  وعند ال�ستماع اإىل جيفري يبدو 
ت�سوية  تعار�س  ل  قد  وا�سنطن  اأن 
ت��ق��ب��ل ب��ب��ق��اء الأ����س���د ك���اأم���ر واق����ع، 
مل��ن��ح ح��ق��وق �سيا�سية  م��ع ���س��م��ان��ات 
لأك������راد ����س���وري���ا.  ورغ�����م ذل�����ك، ما 
اأن  هو  الكاتب  بح�سب  تركيا،  يقلق 
“�سريكاً ا�سرتاتيجياً نافراً” اأ�سبح 
ماأمول”  ا�سرتاتيجي  “�سريك  مع 
متفاوتة،  ب��درج��ات  واإن  �سامنني، 

حلقوق الأكراد يف �سوريا. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اإيديز  تناول الكاتب الرتكي �سميح 
ما يجري يف ال�سمال ال�سوري، حيث 
ي�سن اجلي�س ال�سوري بدعم رو�سي 
ال�سيطرة  ل���س��ت��ع��ادة  ق�سف  حملة 
ا�ستوىل  التي  اإدل���ب  حمافظة  على 
اأربع  ق��راب��ة  منذ  ج��ه��ادي��ون،  عليها 
“�سيغما  م��وق��ع  يف  لف��ت��اً  ���س��ن��وات، 
املنطقة  ه�����ذه  لأه���م���ي���ة  تركي”، 
احل����ي����وي����ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل����رتك����ي����ا، ل 
متطرفني  اإ�سالميني  وجود  ب�سبب 
ه��ن��اك، ب��ل ل��وج��ود وح����دات حماية 
ال�سعب)YPG( وطموحات كردية 

اأو�سع يف املنطقة. 
كتنظيم   YPG اإىل  تركيا  وتنظر 
ك��ردي اإره��اب��ي وف��رع حل��زب العمال 
املحظور،   )PKK(الكرد�ستاين
املتحدة  ال��ولي��ات  وه��و ما ل تقبله 
املقال،  ك���ات���ب  وح�����س��ب  ورو����س���ي���ا.  
ا�ستطاعت تركيا من خالل عمليتي 
درع الفرات وغ�سن الزيتون، فر�س 
موطئ قدم ع�سكري يف �سمال �سوريا 
الوليات  بذلك  لها  �سمحت  اأو   –
براغماتية.  لدواع  ورو�سيا،  املتحدة 
تو�سيع  من  تتمكن  مل  تركيا  ولكن 
 YPG ه��ذا ال��ت��واج��د ل�سد ق���وات
وا�سنطن  م��ن  ك��ل  معار�سة  ب�سبب 
ومو�سكو. ووفقاً لتفاق مع رو�سيا، 
تواجد  ك�����س��ب  ت��رك��ي��ا  ا���س��ت��ط��اع��ت 
ع�سكري حمدود يف حمافظة اإدلب. 
ورغ���م ذل���ك، حت��ول ذل��ك التواجد، 
ب�سبب تطورات اأخ��رية، اإىل لعنة ل 
نعمة. ولطاملا هددت تركيا بالتقدم 
نحو مدينة منبج ومناطق تقع �سرق 
YPG الذي  نهر الفرات، ملحاربة 
اأمريكي.  ع�����س��ك��ري  ب��دع��م  ي��ح��ظ��ى 

لكنها ف�سلت يف تنفيذ تهديداتها. 
ن��ف�����س��ه، ط��رح��ت تركيا  ال��وق��ت  ويف 
على  خال�سة  تركية  �سيطرة  فكرة 
 20 ب��ني  م��ا  بعمق  ع��ازل��ة  منطقة 
على  ���س��ت��ك��ون  ك���ي���ل���وم���رتاً،   30 و 
ال�سوري من حدود طويلة  اجلانب 
اإعادة  تركيا  ت��ري��د  كما  ت��رك��ي��ا.  م��ع 
ت��وط��ني لج��ئ��ني ���س��وري��ني يف تلك 

املنطقة. 
وقبلت وا�سنطن ل مو�سكو، بالفكرة، 
التفاو�س  اجل����ان����ب����ان  وي����وا�����س����ل 
رغبة  حتولت  لرمبا  ولكن  ب�ساأنها. 
العازلة  املنطقة  تلك  باإقامة  تركيا 

�سدها. 
اإىل  وا�سنطن  ب��داأ مبعوث  واأخ���رياً، 
يتحدث  ج��ي��ف��ري،  جيم�س  ���س��وري��ا، 
من  وي�ست�سف  املو�سوع.  عن  كثرياً 
مالحظاته باأن هذه املنطقة العازلة 

لن تقام وفقاً ل�سروط اأنقره. 
الوليات  ل��ي�����س��ت  ال��ك��ات��ب،  وب�����راأي 
املتحدة حري�سة على اإقامة منطقة 
تتحكم بها تركيا، بل تريد اأن تكون 
هي عن�سر التحكم الرئي�سي، وحتى 
امل�ساركة  ب��ع�����س  ه���ن���اك  ك���ان���ت  ل���و 

الرتكية يف املنطقة.
التي  املنطقة  اإن  وا�سنطن  وت��ق��ول 
تطرحها �ست�ساهم يف حماية الأمن 
الرتكي، ولكن اجلانب الرتكي يرى 
اأن نية اأمريكا احلقيقية هي حماية 
�سراً  يعد  ومل  تركيا.  �سد   YPG
اأكرب  ب�سورة  تتعاطف  وا�سنطن  اأن 
YPG، ل مع تركيا.  وح�سب  مع 
�سيطرة  اأن  اأن��ق��ره  ت���درك  ال��ك��ات��ب، 
املنطقة  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
YPG يف  ل���  راح���ة  ف��رتة  �سيعطي 
���س��وري��ا، م��ا مي��ك��ن التنظيم  ���س��م��ال 
م��ن ت��ع��زي��ز م��ك��ا���س��ب ح�����س��ل عليها 

•• وا�شنطن-وكاالت:

الردع  اأهمية  على  ال�سوء  غ��اب��ل،  واأن����درو  ب��وم��ان  ب���راديل  الباحثان  �سلط 
نووية  بال�ستية  �سواريخ  اإط��الق  على  ال��ق��ادرة  الغوا�سات  به  تتمتع  ال��ذي 
جلنة  اأنرّ  الأمريكي  نيوز”  “ديفن�س  موقع  يف  وذك��را  التاأثري.  منخف�سة 
اخلدمات امل�سلحة يف جمل�س النواب رف�ست الأ�سبوع املا�سي وبفارق �سئيل 
جهود ال�سماح لوزارة الدفاع بن�سر هذا النوع من الغوا�سات خالل درا�ستها 

ال�سنوية مل�سروع املوازنة.
ال�سنة  اأواخ��ر  ال�سيوخ  اإىل �سراع مرجح مع جمل�س  اللجنة  ق��رار  �سيوؤدي 
ا�ستخدام  يف  املحتملة  مو�سكو  ق��وة  على  نتيجته  توؤثر  قد  حيث  احلالية، 

اأ�سلحة نووية منخف�سة التاأثري يف نزاع م�ستقبلي.
املتحدة  ال��ولي��ات  الأم��ري��ك��ي، على  ال��ن��ووي  ال���ردع  ملواجهة ثغرة مهمة يف 
التاأثري.  منخف�سة  ن��ووي��ة  بال�ستية  ���س��واري��خ  ذات  ن��ووي��ة  غ��وا���س��ة  ن�سر 
طالبت اإدارة ترامب ملوازنة �سنة 2020 متويل ن�سر هذه الغوا�سات لردع 
اأ�سلحة نووية من هذا النوع. وقال قائد القيادة  ا�ستخدام رو�سيا املحتمل 
ال�سرتاتيجية الأمريكية اجلرنال جون هاينت يف فرباير )�سباط( املا�سي، 
و�ستعمل على  ال�سرتاتيجي  ال��ردع  ملهمة  “�سرورية  كانت  القدرة  اإنرّ هذه 
حترير اأي عدو من اأوهام الإدراك اخلاطئ باأنه قادر على الت�سعيد و�سوًل 

اإىل النت�سار«.
طورت  وهي  الت�سعيد”،  لتخفي�س  د  “ت�سعرّ باأنها  اأحياناً  مو�سكو  ف  تو�سَ
ا�سرتاتيجية وعقيدة حربية ت�سدد على كونها الطرف الأول با�ستخدام اأو 
التهديد با�ستخدام هجمات نووية منخف�سة التاأثري �سد اأهداف ع�سكرية 
تقليدية. تهدف هذه املقاربة اإىل اإجبار وا�سنطن و�سركائها يف حلف �سمال 
الأطل�سي على الرتاجع والقبول باملكا�سب اجلديدة ملو�سكو والتي حققتها 

ت�سعر مو�سكو باإغراء ا�ستخدام ال�سالح. 

�سيناريو بعيد الحتمال؟
اأنرّ  �سيفرت�سون  ال��رو���س  الع�سكريني  املخططني  بع�س  اأنرّ  م��وؤك��داً  يبدو 
وا�سنطن لن تخاطر بحرب نووية عاملية عرب ا�ستخدام اأ�سلحة نووية ذات 
تاأثري عال مما يرفع احتمال اإطالق مو�سكو هجوماً نووياً منخف�س التاأثري 
جداً  وفظيع  الحتمال  بعيد  ال�سيناريو  هذا  اأنرّ  يظهر  قد  الأول.  املقام  يف 
كي يفكر فيه عدد من الأمريكيني، لكن مراجعة العقيدة وال�سرتاتيجية 
ب�سكل  النووية  الأ�سلحة  اإىل  ينظر  الكرملني  اأنرّ  تو�سح  الرو�سية  النووية 
ومتار�س  تهدد  “مو�سكو  اأنرّ  النووي،  الو�سع  مراجعة  توؤكد  كما  خمتلف. 
بناء  اإنرّ  باخت�سار  التاأثري”.  املنخف�سة  ال��ن��ووي��ة  للقوة  اأوًل  ا�ستخداماً 
الأ�سلحة  ه��ذه  ت�ستخم  لن  مو�سكو  اأنرّ  اف��رتا���س  على  الدفاعية  ال�سيا�سة 

�سيكون خطرياً وغري م�سمون.

حجج واهية
يجادل النقاد باأنرّ ن�سر هذه ال�سواريخ النووية على الغوا�سات من �ساأنه اأن 
اأو يفاقم �سباق ت�سلح نووي. لكنرّ مو�سكو اتخذت خطوات ملمو�سة  ي�سعل 
نحو هذا ال�سباق. بداأ الكرملني حتديثاً �ساماًل وعدائياً لرت�سانته النووية 

عرب العتداء. قيمت مراجعة الو�سع النووي لعام 2018 ال�سرتاتيجية 
النووية الرو�سية باأنها تزيد فر�س “الت�سعيد و�سوء احل�سابات اخلطري”. 
ت�ستخدم  �سيناريو  للحزبني  املمثلة  ال�سرتاتيجي  ال��دف��اع  جلنة  طرحت 
يف  الرو�س  ال�سكان  �سد  وح�سية  اأعمال  عن  كاذبة  تقارير  مو�سكو  خالله 
حتت  الأطل�سية  ال��دول  هذه  اجتياحها  لتربير  وليتوانيا  ولتفيا  اأ�ستونيا 

�ستار مهمة “حفظ ال�سالم«.
  

هل تلغي الهدف التاأ�سي�سي للناتو؟
الأمريكية  القوات  ت�ستعد  وق��ت  “يف  ��ه  اأنرّ للجنة  وفقاً  ال�سيناريو  يت�سمن 
اأنرّ الهجمات �سد القوات الرو�سية يف تلك  والأطل�سية للرد، تعلن مو�سكو 
الدول �سيتم التعامل معها على اأنها هجمات �سد رو�سيا نف�سها – يف ت�سمني 
ا�ستخدام  با�ستبعاد  ت�سمح  ل  واحل���ذر  ال��وق��ائ��ع  اإنرّ  حمتمل”.  ن��ووي  ل��رد 
مو�سكو لهذه الأ�سلحة. �سُيجرب قادة الناتو على اتخاذ قرار يف ما اإذا كانت 
رو�سيا منخرطة بخداع نووي. اإذا كان اخلوف من احتمال ا�ستخدام رو�سيا 
هذا ال�سالح �سيمنع رداً اأطل�س���ياً، ف�س���يكون الرئي�س الرو�سي قد حقق هدفه 

ال�سرتاتيجي الكبري منهياً الناتو كتحالف دفاعي جماعي. 
عرب  وال��رد  املعاه�دة  من  اخلام�س�ة  بامل�����ادة  اللت����زام  الناتو  ق��رر  اإذا  لكن 
فق����د  اأرا�سي�����ه  خ�������ارج  الرو�س����ي  اجلي�س  لدحر  تقليدي�ة  ق��وات  اإر�س��������ال 

غري  ن��ووي  �سالح   2000 من  خم��زون��اً  رو�سيا  متلك  اليوم  �سنوات.  منذ 
بتنا�سب حلماية  �سرتد  وا�سنطن  كانت  اإذا  ما  ال�سوؤال هو يف  ا�سرتاتيجي. 
الأمريكيني اأو متتنع اأحادياً عن الرد وتتجاهل الن�ساطات النووية الرو�سية. 
يدعي اآخرون باأنرّ هذه الغوا�سات غري �سرورية لأن وا�سنطن متلك اإمكانات 
نووية جوية منخف�سة التاأثري. يتجاهل هذا الربهان الإمكانات الدفاعية 
الفريدة  التحديات  وكذلك  مو�سكو  لدى  املتزايدة  واجلوية  ال�ساروخية 

التي �ستفر�سها هذه الغوا�سات على املخططني الع�سكريني الرو�س. 
التاأثري على الغوا�سات  اأ�سلحة نووية حمدودة  اأنرّ ن�سر  اإىل  وي�سري النقاد 
الن�سر  �سي�سمح ه��ذا  ال��واق��ع،  ن��ووي��ة. يف  ان���دلع ح��رب  اح��ت��م��الت  �سريفع 
النووي نف�سه  امل�ستوى  اأكرث فاعلية على  بالرد بطريقة  املتحدة  للوليات 
اإىل  وا�سنطن  ت�سطر  اأن  ميكن  الغوا�سات،  ه��ذه  دون  من  الت�سعيد.  من 
العتماد على اأنظمة ت�سليم نووي ذات مكامن �سعف اأو األ ترد بالأ�سلحة 

النووية على الإطالق اأو قد ت�سطر ل�ستخدام راأ�س نووي اأكرب.

اأعظم خطر
باندلع  باملخاطرة  وا�سنطن  لدى  تلكوؤ  بوجود  رو�سي  تقدير  اإىل  ا�ستناداً 
حرب نووية، قد تعتقد مو�سكو باأنرّ اأ�سلحة نووية تكتيكية ميكن األ ت�ستدعي 
ن�سر  على عدم  العتقاد معطوفاً  وا�سنطن. هذا  قبل  فعاًل من  نووياً  رداً 
هكذا غوا�سات، ميثل اأعظم خطر لتزايد احتمال حرب نووية. اليوم ثمة 
توافق اأمريكي بني احلزبني على احلاجة امللحة لالأمن القومي لتحديث 
وال�سيطرة  والإم����رة  التوا�سل  واأن��ظ��م��ة  الثالثية  ال��ن��ووي��ة  وا�سنطن  ق��وة 
املرتبطة بها. يجب اأن يت�سمن هذا الإجماع �سمان األ يرتك الردع النووي 
الأمريكي اأي �سك لدى اأعداء وا�سنطن باأن هجوماً نووياً منخف�س التاأثري 

�سيرتك رداً منا�سباً وقا�سياً. 

دعوة اأوروبية لتعليق التعاون 
مع خفر ال�سواحل الليبيني 

•• �شرتا�شبورغ-اأ ف ب:

دعت مفو�سة حقوق الإن�سان يف جمل�س اأوروبا اأم�س البلدان 
الأوروبية اىل تعليق تعاونها مع خفر ال�سواحل الليبيني، ما 
الإن�سان  حقوق  ب��اح��رتام  تتعلق  وا�سحة  �سمانات  ُتقدم  مل 
تقرير  يف  مياتوفيت�س  دنيا  البو�سنية  وكتبت  البلد.  هذا  يف 
ال�سراع  اأوروب���ا(  الأع�ساء )يف جمل�س  ال��دول  على  “يتعني 
م��ع خفر  ت��ع��اون��ه��ا  اأن�سطتها وط��رائ��ق  ال��ق��ي��ام مب��راج��ع��ة  يف 
ال�سواحل الليبي... وحتديد تلك التي توؤدي، ب�سكل مبا�سر 
يف  �سون  ُيعرَتَ الذين  الأ�سخا�س  ع��ودة  اإىل  مبا�سر،  غري  اأو 

البحر بليبيا، اأو غريها من انتهاكات حقوق الإن�سان. 

تراجعهم عن �سيا�ساتهم وتغيري �سلوكهم املعرقل للم�ساعدات 
موؤكدا  ال�سحنات..  وجهة  تغيري  وقف  ذلك  يف  مبا  الإن�سانية 
وغذاء  تطعيمات  امل�سمولة  امل�ساعدات  ي�سمل  ل  التعليق  اأن 

الأطفال والن�ساء.
“ اإن م�ساعداتنا الغذائية  اأع�ساء جمل�س الأمن  واأبلغ بيزيل 
واتهم  الأمر”..  ���س��ب��ط  م����ن  ومن���ن���ع  ب���ه���ا  ال���ت���الع���ب  ي���ت���م 
لإطعام  املحتاجني  طعام  و�سرقة  والغ�س  بالتزوير  احلوثيني 

ميلي�سياتهم.
م�سوؤولية  اهلل  اأن�سار  وتنظيم  احلوثية  امللي�سيات  حمل  كما 
موت الأطفال يف اليمن، جمددا دعوته لهم بال�سماح لربنامج 
اليمن دون مزيد  الإن�ساين يف  بالقيام بدوره  العاملي  الأغذية 

•• نيويورك-وام:

امللي�سيات  عرقلة  ا�ستمرار  من  العاملي  الأغذية  برنامج  حذر 
الغذائية  امل�����س��اع��دات  اإي�����س��ال  لعمليات  الإن��ق��الب��ي��ة  احل��وث��ي��ة 
واتهمها  ال��ي��م��ن،  يف  ل�سيطرتهم  اخل��ا���س��ع��ة  امل��ن��اط��ق  ل�سكان 

بالتالعب بامل�ساعدات وم�سادرتها.
اإفادة  التنفيذي للربنامج - خالل  املدير  وهدد ديفيد بيزيل 
اأم�س الول- بعزم  ال��دويل  الأم��ن  اأع�ساء جمل�س  اإىل  قدمها 
امل�ساعدات  اإي�����س��ال  لعمليات  ال��ت��دري��ج��ي  التعليق  ال��ربن��ام��ج 
الغذائية املقدمة للمناطق التي ت�سيطر عليها هذه امللي�سيات 
الإنقالبية بحلول نهاية الأ�سبوع اجلاري وذلك يف حال عدم 

من التاأخري.
اخلا�سعة  املناطق  اليمنية يف  ال�سلطات  اأن  عن  بيزيل  وك�سف 
ي�سهل  مم��ا  ال��ربن��ام��ج  ممثلي  م��ع  تتعاون  اليمنية  للحكومة 

جتاوز كل املعوقات النا�سئة على الأر�س.
وجدد مدير الربنامج اتهاماته لقادة احلوثيني بالإيعاز للقيام 
بالعرقلة اأو عدم التعاون ومبا مينع و�سول قوافل امل�ساعدات 
الإن�سانية للمت�سررين من النا�س يف املناطق التي ي�سيطرون 
يتلقون  م��ن  اختيار  يف  التحكم  اأج���ل  م��ن  اأو  ع�سكريا،  عليها 
امل�ساعدات، اأوحتويل امل�ساعدات لالأغرا�س غري املخ�س�سة لها 
يف ظل غياب ا�ستقاللية العمل يف املناطق اخلا�سعة ل�سيطرة 

احلوثيني.

برنامج الأغذية العاملي يهدد بوقف امل�ساعدات الغذائية اإذا مل يوقف احلوثيون عرقالتهم و�سرقتهم لها

الأمم املتحدة تدين العتداء الثالثي يف نيجرييا 
•• الغو�س-اأ ف ب:

الإن�سانية  ال�����س��وؤون  من�سق  دان 
نيجرييا  يف  امل����ت����ح����دة  ل�������الأمم 
الثالثي  الن���ت���ح���اري  الع����ت����داء 
بوك�����و  م��ت��ط��ريف  اىل  امل��ن�����س��وب 
قتيال   30 ع���ن  واأ����س���ف���ر  ح�����رام، 
40 ج��ري��ح��������������������ا يف  واأك�������رث م����ن 
�سرق  �سمال  الأ�سبوع،  هذا  نهاية 

البالد.
بيان  يف  ك����ال����ون  ادوارد  وق������ال 
“هذا يوم  ���س��در م�����س��اء الث��ن��ني 
اىل  بالن�سبة  للغاية  حزين  اآخ��ر 
املدنيني يف �سمال �سرق نيجرييا، 
ال��ذي��ن يعملون  وع��م��ال الغ��اث��ة 

مل�ساعدتهم«.
املتحدة  “الأمم  اأن  واأ������س�����اف 
و����س���رك���اءه���ا ي���اأ����س���ف���ون لأع���م���ال 
ويطالبون  هذه،  ال�سنيعة  العنف 
امل�سوؤولني  اإح���ال���ة  يف  ب���الإ����س���راع 
عن هذه الهجمات اإىل العدالة”، 
معربا اأي�سا عن الأمل يف ح�سول 
الطبية  “الرعاية  على  اجلرحى 

40 كيلومرتا  التي تبعد حواىل 
ولية  عا�سمة  م��ي��دوغ��وري،  م��ن 

بورنو.
حممد  النيجريي  الرئي�س  ودان 
“الأعمال  ه��ذه  ب��ي��ان  ب��خ��اري يف 

العاجلة التي يحتاجون اإليها«.
اىل  انتحاريني  ثالثة  عمد  وق��د 
ت��ف��ج��ري ع��ب��وات��ه��م ب���ال���ق���رب من 
كرة  م�سجعو  فيه  احت�سد  مركز 
كوندوغا،  الأح��د يف  القدم م�ساء 

ق���وات  م���ن  وط���ل���ب  البغي�سة” 
مرتكبيها  م����الح����ق����ة  الأم����������ن 

ومنعهم من تكرارها.
م�سوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  ومل 
عن الهجوم الثالثي، لكنه يحمل 

عالمة جهاديي بوكو حرام الذين 
التاريخي  للزعيم  م��وال��ني  بقوا 

للجماعة اأبو بكر ال�سكوي.
غالبا  ال���ت���ي  ال��ه��ج��وم��ات  وه�����ذه 
�سد  فتيات  اأو  ن�ساء  تنفذها  م��ا 
امل�ساجد  م��ث��ل  م��دن��ي��ة  اأه�������داف 
والأ�سواق اأو حمطات احلافالت، 
من  الف�سيل  ه��ذا  توقيع  حتمل 
اجل��م��اع��ة ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ت��م��رد يف 
�سمال �سرق نيجرييا يف 2009.

وي��رق��ى ال��ه��ج��وم الأخ����ري اىل يف 
م��ن��ت�����س��ف ن��ي�����س��ان اأب����ري����ل. فقد 
التي  املتفجرات  ام��راأت��ان  فجرت 
كانتا حتمالنها، حتى ل يعتقلهما 
الذين  امليلي�سيات  واأف��راد  اجلنود 
اىل جانب  امل��ت��ط��رف��ني  ي��ق��ات��ل��ون 
مونغونو  م���دي���ن���ة  يف  اجل���ي�������س 

بولية بورنو.
وخالل ع�سر �سنوات، اأ�سفر التمرد 
 27،000 اأك��رث من  وقمعه عن 
مليون   1،8 زال  وم�����ا  ق���ت���ي���ل، 
قادرين  وغ���ري  ن��ازح��ني  �سخ�س 

على العودة اإىل منازلهم.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• كري�شتيان ماكريان 

املذهل  ال�������س���راح  اإط�����الق  ن����رى يف  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ه���ل 
ل��ل�����س��ح��ف��ي ال���س��ت��ق�����س��ائ��ي اإي����ف����ان غ���ول���ون���وف، 
بهذه  لي�ست  امل�سالة  للكرملني؟  وانعطافا  مرونة 

الب�ساطة...
لقد واجه بنف�سه �سعوبة ت�سديق اإطالق �سراحه، 
ال�ساد�سة  ���س��نرّ  يف  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا.  ك���ان  احل����دث  لأن 
والثالثني، اأثار ال�سحفي الرو�سي اإيفان غولونوف 
عندما  ل�ساحله  مبا�سرة  بوتني  فالدميري  تدخل 
قبل  املخدرات من  بتهريب  - متهماً  - ظلماً  كان 
اأجهزة ال�سرطة ذات ال�سلطات غري املحدودة. فهل 
ال��رو���س��ي جلهاز  اه��ان��ة م��ن ج��ان��ب الرئي�س  ه��ذه 

الأمن، اأم رغبة يف اإعادة التوازن ال�سيا�سي؟

طريقة »الكومربومات«
�سل�سلة  ال�سخمة يف  الف�سيحة  ج��ذور هذه  تكمن 
من التحقيقات حول الف�ساد املنظم الذي يتف�سى 
مغرية متاًما ،  “�سوق”  اإنها  بني �سركات الدفن. 
، مما  والعنف  املخالفات  اأن��واع  اإىل جميع  وت��وؤدي 
اأعوان  جم��رد  البلدية  موظفي  من  العديد  جعل 

لدى مافيا حقيقية منظمة.
ا�ستق�سائي  �سحفي  وهو   ، غولونوف  اإيفان  ن�سر 
م�سهود بنزاهته، وكا�سف الف�ساد والر�سوة يف بلدية 
مو�سكو، ن�سر اأدلة دامغة كافية على موقع ميدوزا، 
اإ�سكاته: على  ال�سرطة  وق��ررت  املتمركز يف لتفيا 
ترترّبه  ح��ل  ال�”كومربومات”  املجربة  الطريقة 
اأج��ه��زة الأم����ن، ح��ي��ث ُوج����دت ف��ج��اأة خم����درات يف 
اأو  حوزته ، ممار�سة �سائعة للت�سوي�س على خ�سم 

معار�س.
املتزايدة  الحتجاجات  توجت   ، اأي���ام  خم�سة  بعد 
للمعار�سة ون�سطاء حقوق الإن�سان، بقرار مذهل: 
مل ُيرباأ غولونوف واأُطلق �سراحه فح�سب ، ولكن 
ب��وت��ني اث��ن��ني من  13 يونيو ط��رد ف��الدمي��ري  يف 

كبار م�سوؤويل ال�سرطة متورطني يف اعتقاله.
انتقاد الدوائر الليربالية

األيك�سي  امل�ساك�س  املحامي  ول  غ��ول��ون��وف،  لي�س 
ن��اف��ال��ن��ي، ال����ذي ج���اء ل��ن�����س��رت��ه ، ه��و م��ا يخ�ساه 

الكرملني. فوراء هذه الق�سية، يبدو اأن بوتني قد 
ح�سم يف الجتاه الذي يريده الراأي العام، امل�ستاء 
الطاعون  مبثابة  وه��و  الف�ساد،  حجم  م��ن  ب�سدة 

بالن�سبة جلميع املواطنني.
طبعا، لتنقذ �سورتها، �سنت ال�سلطات، مرة اأخرى، 
موجة اعتقالت خالل املظاهرة التي تلت اإطالق 
اأن نرى،   ، ، هذا مل مينع  �سراح غولونوف ؛ لكن 
ال�سخط  م��ن  ال�سعبي  اجل��ان��ب  املنا�سبة،  ه��ذه  يف 
�سعبية  يف  انخفا�س  ي�ساحبه  ال��ذي  الجتماعي 
مرتفًعة(.  ت���زال  ل  اأن��ه��ا  )م��ع  ال��رو���س��ي  الرئي�س 
ويتميز اجلانب الآخر ب�سخط الدوائر الليربالية 
، ال��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى ال���رتوي���ج ل�����س��ورة خمتلفة 
الأمن  جهاز  ينقلها  التي  تلك  وع��ن  رو���س��ي��ا،  ع��ن 

الفيدرايل  خليفة كي جي بي القوي.
حتى وان ل وجود خلط وا�سح بني جناحي النظام، 
الأعمال،  اأو���س��اط  وج��ن��اح  “الأجهزة”،  جناح  اأي 
ي��ب��دو اأن ف��الدمي��ري ب��وت��ني ح��ري�����س ع��ل��ى اإع����ادة 
التوازن ل�سالح التيار الليربايل والتحديثي. ففي 
اجتماع  القت�سادي، وهو  �سان بطر�سربغ  منتدى 
رجال  يجمع  الرو�سي  لالقت�ساد  رئي�سي  �سنوي 
اأعمال من جميع اأنحاء العامل، كان هناك حديث 
ل  بدونها  التي  ال�سرعية  اإىل  احل��اج��ة  ع��ن  كثري 
ميكن للنمو الرو�سي اأن ياأمل يف دعم امل�ستثمرين 

الدوليني.
ومل ت����رتدد اأه�����مرّ ���س��ح��ي��ف��ة اق��ت�����س��ادي��ة رو���س��ي��ة ، 
“منتدى   - ملحوظ  راأي  ن�سر  يف   ، فيدومو�ستي 
بوتني”  نظام  لتحدي  منتدى  اإىل  ل  يتحورّ بوتني 
الثقيلة  ال��ت��دخ��الت  وق��ف  اإىل  الكرملني  يدعو   -
لالأجهزة الأمنية ، م�سدر اإزعاج حقيقي للمبادلت 

التجارية.
وُي���ع���درّ ال��ق��ب�����س ع��ل��ى امل�����س��ريف ال��ف��رن�����س��ي فيليب 
بارينغ  �سركة  �سد  جت��اري  ن��زاع  �سياق  يف  ديلبال، 
من  ال�سابق،  الرو�سي  �سريكه  قبل  من  فو�ستوك 
عالمات مناخ ت�سفية احل�سابات التي تنتهي دائما 
اآليرّا  ينحاز  دول��ة  جهاز  يحميهم   ، الرو�س  ل�سالح 
احلكم  ه��و  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري  ويبقى  لق�سيتهم. 

الوحيد لأولوياته.
ترجمة خرية ال�سيباين

بوتني واختبار التوازن...

* متخ�س�س يف ال�سوؤون الدولية، مدير حترير جملة لك�سربي�س الفرن�سية، ومن 
موؤلفاته، ال�سرية الذاتية ملرمي العذراء، وجمهول ا�سمه �سوفنمان.

الأكوادور: لن تكون قاعدة اأمريكية يف غالباغو�س 
•• كيتو-اأ ف ب:

اأرخبيل  ا�ستخدام  م��ن  تتمكن  ل��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  الإك����وادور  اأك���دت 
اأثارته  ج��دل  بعد  امل��خ��درات  تهريب  لكافحة  ع�سكرية  قاعدة  غالباغو�س 

ت�سريحات وزير الدفاع حول اتفاق للم�ساعدة اجلوية البحرية.
وا�سطر وزير الدفاع ادواردو جارين للدفاع عن نف�سه بعدما قال اإن هذه 
اجلزر املدرجة على لئحة الرتاث الطبيعي للب�سرية وتكت�سي قيمة علمية 
التي  التفاقية  اإىل  اأ���س��ارة  يف  طبيعية”،  ط��ائ��رات  “حاملة  ت�سكل  كبرية، 
التزود  من  مبهمات  تقوم  التي  الأمريكية  الع�سكرية  للطائرات  �ست�سمح 

بالوقود وبالهبوط يف غالباغو�س.
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عربي ودويل

�سيء.  كل  يخترب  حملته  »فريق 
دميقراطي  اأي  منهم  ي��ق��رتب  ل 
ولو قليال، فذلك �سيكون م�سدر 
قلق كبري لهم، يحذر يف �سحيفة 
ل��و���س اأجن��ل��و���س ت��امي��ز، �سوميك 
دوتا، رئي�س احلا�سنة التقدمية ، 
الذي عمل يف فريق حملة باراك 

اأوباما.

اأخ�سائي لقيادة احلملة
الأبي�س  البيت  ي��راه��ن  وه��ك��ذا،   
على ن�سخة جديدة من انتخابات 
اإىل  ، والتي ح�سمت   2016 عام 
التوا�سل  �سبكات  على  كبري  حد 
مت  نقلت و�سخرّ التي  الجتماعي 
ر����س���ائ���ل م��ع�����س��ك��ر ت����رام����ب �سد 
وكعالمة  ك��ل��ي��ن��ت��ون.  ه����ي����الري 
براد  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة:  ه��ذه  على 
جمال  يف  “ملعلم”   ، ب��ار���س��ك��ال 
اختياره  مت  ال�����ذي   ، الإن����رتن����ت 
ل��ق��ي��ادة م��ر���س��ح احل��م��ل��ة ترامب. 
ه���������ذا اخل������ب������ري ال�����س����ت���������س����اري 
�سلة  ك��رة  لع��ب  وه��و  الع�سامي، 
جامعي �سابق يبلغ طوله مرتين، 
وم���ن الأوف����ي����اء، ب����داأ ال��ع��م��ل عن 
طريق ال�سدفة ملجموعة ترامب 
2011 ، بعد لقاء  العقارية عام 
على  لل�سركة  مب�����س��وؤول��ة  جمعه 
باإعادة  ق����ام  وق����د  ط���ائ���رة.  م���نت 
ال�سركة  م��واق��ع  جميع  ت�سميم 
للحملة  رئ��ي�����ًس��ا  ت��ع��ي��ي��ن��ه  ق��ب��ل   ،
ترامب  دون��ال��د  حلملة  الرقمية 
اف���ت���ق���اره  رغ�����م   ،  2016 ع�����ام 
ال�سخ�س  اإنه  ال�سيا�سية.  للخربة 
ال���ذي ط��ور ال���س��ت��ه��داف الدقيق 
ال�سبكات  على  للناخبني  للغاية 
ب�سرعة  “اأدركت  الج��ت��م��اع��ي��ة: 
ال���ذي  ف��ي�����س��ب��وك ه���و  اأن  ك���ب���رية 
�سيحقق فوز دونالد ترامب، واأنه 
على تويرت يجب اأن يتحدث اإىل 
النا�س”، اأو�سح لحًقا. مت توجيه 
ف�سيحة  يف  ل���ه  الت���ه���ام  ا���س��ب��ع 
كمربيدج اناليتيكا،  ومع ذلك ل 

ينوي تغيري طريقته ...
عن ليزكو

اأكرث،  كال�سيكية  بطريقة  ل��ذا،   
ويف ملعب يت�سع ل� 20 األف مقعد 
فلوريدا،  ب���ولي���ة  اأورلن��������دو  يف 
وهي ولية حمورية يف فوزه عام 
احلملة ،  ترامب  دخل   ،  2016
اإىل جانب  واأب��ن��ائ��ه،  م��ع زوج��ت��ه 
بين�س  م���اي���ك  ال���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 

وزوجته . 

مقر للحملة
حلملة  الرجت����������ايل  الأ�����س����ل����وب 
2016، والذي كان، جزئًيا، وراء 
اأربع  جناحه، ي�سعب تكراره بعد 
ا  الأب��ي�����س، ممرّ البيت  ���س��ن��وات يف 
جزء  اعتماد  الرئي�س  على  يحترّم 
من النوامي�س والرموز التي كان 

قد رف�سها يف ذلك الوقت. 
امل�ست�سارين  م��ن  ال��ق��ل��ي��ل  ال��ع��دد 
القاعة  بهم  تزدحم  كانت  الذين 
وي�ستخدمون  ت���رام���ب،  ب����رج  يف 
ال�سخ�سية  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  اأج���ه���زة 
ا�سُتبدل  اخل���ا����س���ة،  وه��وات��ف��ه��م 
وبقيادة  ح��ق��ي��ق��ي،  ح��م��ل��ة  مب��ق��ر 
مدير حملته براد بار�سكال املعنيرّ 
على  و�سرف   ، املا�سي  العام  منذ 
ح�����وايل خ��م�����س��ني م�����س��ت�����س��اًرا يف 
اأرلينغتون ،  طابق كامل من برج 

يف �سواحي وا�سنطن.
ُم���ن���ت���ج، تبدو  وك���اأن���ه���ا لإط������الق 
كانت  مما  اأك��رث  تقليدية  حملته 
بذل  مت  �سنوات.  اأرب���ع  قبل  عليه 
البيانات  جل���م���ع  خ���ا����س  ج���ه���د 
الذين  ل���الأن�������س���ار،  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
�سي�سمح تطبيق للهواتف الذكية 
وقال  بالفرق.  ات�سالهم  بتامني 
ملراوغة  و�سيلة  “اإنها  ب��ار���س��ك��ال 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  األتو”،  بالو  مافيا 
امل�سهورة  التكنولوجيا  ���س��رك��ات 
وح�سب  ل���رتام���ب.  مبناه�ستها 
�سحيفة وول �سرتيت جورنال، مت 
حل�سر  داخلي  دليل  و�سع  ا  اأي�سً
�سوره  اأو  ظ��ه��وره  تفا�سيل  اأدق 
املوؤيدين  اأو  للمانحني  امل��وج��ه��ة 
، وا���س��ت��خ��دام ع��الم��ة ت��رام��ب، اأو 
الأحمر”  “ترامب   - الأل�������وان 

خم�س�سة  الأزرق”  و”ترامب 
الذهبي”  “ترامب  و  لل�سعارات، 

يف املنا�سبات اخلا�سة.

جمع التربعات
وباخل�سو�س، �سي�ستفيد ترامب، 
الذي تباهى عام 2016 بتمويل 
اخلا�سة،  اأم����وال����ه  م���ن  ح��م��ل��ت��ه 
مالية  ح��رب  اآل���ة  م��ن  �سي�ستفيد 
للهيكلة  و�����س����ب����ق  ح���ق���ي���ق���ي���ة. 
اجلمهوري  ل��ل��ح��زب  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
اجلمهورية(،  الوطنية  )اللجنة 
ال��ت��ي ك��ان��ت م����رتددة جت��اه��ه عام 
م�سبقا  ج��م��ع��ت  اأن   ،  2015
يرتدد  ول  دولر.  مليون   400
الأم����وال  ج��م��ع  ط��اق��م حملته يف 
با�سمه، وتنظيم التظاهرات لهذا 
ذل��ك يف فندقه  ، مب��ا يف  الغر�س 

ه��و ف��ق��ط ل��ف��ري��ق ح��م��ل��ة دونالد 
اإ�سافة  ي���ج���ب  ل����ه����ذا  ت�����رام�����ب. 
ا�ستثمارات كوكبة من املجموعات 
امل��ح��اف��ظ��ة، ال��ت��ي ت��ق��وم بحمالت 
كون�سريفاتيف  م��ث��ل  اأج��ل��ه،  م��ن 
دولر(  م��ل��ي��ون   8.8( اليمينية 
 3.7( وات�����س  ج��ودي�����س��ي��ال  اأو    ،
اللجنة  اأو   ، دولر(  م���ل���ي���ون 
نف�سها  اجل���م���ه���وري���ة  ال��وط��ن��ي��ة 

)2.6 مليون(.
فريق  ا�ستهدف  في�سبوك،  على 
ترامب الوليات الرئي�سية ، التي 
�ستقرر النتخابات الرئا�سية عام 
ا�ستثمار  مت   ، وه���ك���ذا   .2020
يف  دولر  األ����ف   720 م���ن  اأك����رث 
اأوهايو.  يف  األفا  و680  فلوريدا 
اأكرث بكثري من جميع املر�سحني 

الدميقراطيني الآخرين معا.

ع���ل���ى الإع��������الن ع����رب الإن����رتن����ت 
ه���ذا ال��ع��ام، وف��ًق��ا لأرق����ام اإحدى 
ال�����س��رك��ات، وه����ذا اأك����رث م���ن اأي 
جم���م���وع���ة ����س���ي���ا����س���ي���ة اأخ��������رى. 
ف��امل��ر���س��ح ال��دمي��ق��راط��ي الأك���رث 
ن�����س��اًط��ا يف ه���ذا امل��ج��ال ، بريين 
واأنفق  ك��ث��رًيا  م��ت��اأخ��ر   ، ���س��ان��درز 
دولر  م��ل��ي��ون   5.5  ، الآن  ح��ت��ى 
الإنرتنت،  ع��رب  الإع��الن��ات  على 
مقارنًة مببلغ 3.4 مليون دولر 

ل�سالح اإليزابيث وارين.
الوليات الرئي�سية 

امل�ستهدفة
ال�سركة  ق��دم��ت��ه  ال����ذي  وال���رق���م 

“نيويورك  وح�سب  وا�سنطن.  يف 
30 مليون  فقد جمع   ، تاميز” 
عام  م���ن  الأول  ال���رب���ع  يف  دولر 
اأك���رث من  ح��وزت��ه  ، ويف   2019
اأكرث  اأي  نقًدا،  40 مليون دولر 
بكثري مما كان يف جيبه منذ اأربع 
��ا اأك����رث من  ���س��ن��وات، ول��ك��ن اأي�����سً
الدميقراطيني  املر�سحني  جميع 
 23 اإح�����س��اء  اآخ����ر  ، ال���ذي���ن ، يف 
يف  ال�سباق.  يف  امل�ساركة  ي��ري��دون 
جانبه  من   ، ترامب  يواجه  حني 
، خ�سما جمهوريا واحدا، ويليام 
جمهوًل  ي�����زال  ل  ال�����ذي  وي���ل���د، 

متاًما.

ال�سبكات الجتماعية
 مرة اأخرى

قد ي�سعر من و�سل اإىل الوليات 
املتحدة هذه الأيام دون الهتمام 
بال�سيا�سة، اأن احلملة النتخابية 
فعلى  و�ساق.  قدم  على  الرئا�سية 
�سبكة الإنرتنت، اإعالنات املر�سح 
دون���ال���د ت��رام��ب م���وج���ودة يف كل 
خا�س  ب�سكل  وت�����س��ت��ه��دف  م��ك��ان 
ال��ذي��ن اأب����دوا اه��ت��م��اًم��ا ق��ري��ًب��ا اأو 
الأمريكي  الرئي�س  باأفكار  بعيًدا 
ك����ان من  ف��ي�����س��ب��وك،  وع���ل���ى   ...
فلوريدا  ���س��ع��ب  ع���ل���ى  ال�����س��ع��ب 
اأن الرئي�س  ه��ذه الأي���ام،  جتاهل 

ر�سمًيا  حملته  يطلق  الأم��ري��ك��ي 
ملع�سكر  بالن�سبة  منطقتهم.  يف 
احلملة  ت���ت���وق���ف  مل   ، ت����رام����ب 
 2016 ع�����ام  م���ن���ذ  ال�����واق�����ع  يف 
دعمه  جم���م���وع���ات  ووا����س���ل���ت   ،
العامني  خ�����الل   ، ال����رتوي����ج  يف 
التي  ل��ل��م��وا���س��ي��ع  الأخ�����ريي�����ن، 
الهجرة  م��ك��اف��ح��ة  م��ث��ل  ت��ه��م��ه��م، 
ال��ق��ي��ود على  اأو  ال�����س��رع��ي��ة،  غ��ري 
الإجها�س، مع ذروة يف انتخابات 
نوفمرب  يف  ال��ن�����س��ف��ي  ال��ت��ج��دي��د 
امل��ا���س��ي. وت�����س��ري ال��ت��ق��اري��ر اإىل 
ترامب  دون��ال��د  حملة  ف��ري��ق  اأن 
دولر  م��ل��ي��ون   15.5 اأن���ف���ق  ق���د 

�سي�ستفيد ترامب، الذي تباهى عام 2016 بتمويل حملته ال�سابقة ذاتيا، من اآلة حرب مالية حقيقية

الأ�سلوب الرجتايل حلملة 2016، اأحد اأ�سباب جناحه، ي�سعب تكراره بعد اأربع �سنوات يف احلكم 

راح���ت���ه ي���ج���د  ل 
 يف املكتب البي�ساوي، 
ي������ت������وق������ف مل 
حقيقة  ت����رام����ب   
ع����������ن ح����م����ل����ت����ه 
الن�����ت�����خ�����اب�����ي�����ة

دل���ي���ل  و������س�����ع  مت 
داخ������ل������ي حل�����س��ر
ت��ف��ا���س��ي��ل اأدق   

���س��وره  اأو  ظ���ه���وره   
ال��ت��ي  الأل��������وان  اأو 
�����س����ت���������س����ت����خ����دم

ترامب يدخل احللبة ر�سميا:

احلملة �ستح�سم جمددا على ال�سبكات الجتماعية...
•• الفجر - خرية ال�شيباين

والأرب��ع��ني  اخلام�س  الرئي�س  تعيينه  حتى  قبل 
دونالد  اأعلن   ،  2017 يناير  يف  املتحدة  للوليات 
على  “حافظوا   -  2020 لعام  حملته  �سعار  ترامب 
يف  باجتماع  انطلق  �سهر،  وبعد  عظيمة”.  اأمريكا 

اجتماًعا  �ستني  حوايل  بني  من  الأول  كان  فلوريدا، 
من هذا النوع يف جميع اأنحاء البالد، ويف فرتة تزيد 

قلياًل عن العامني.
البيت  يف  منه  الج��ت��م��اع��ات  يف  اك��رب  راح���ة  يجد 
خو�س  ع��ن  حقيقة  ت��رام��ب  يتوقف  مل   ، الأبي�س 

حملته النتخابية.

 ومع ذلك ، فان م�ساء الثالثاء، اأ�سبح الرئي�س، مرة 
اأخرى، مر�سحا ر�سميا، وبداأ ال�سباق لإعادة انتخابه 
العام املقبل. مت اختيار التاريخ بعناية: اإنه يحتفل 
 2015 يونيو   16 يف  املنتظر  غري  تر�ّسحه  باإعالن 
من  متناثر  جمهور  اأم��ام  ترامب،  ب��رج  مدخل  عند 
وفًقا   ، بع�سهم  ك��ان  ال��ذي��ن  وامل��وؤي��دي��ن  ال�سحفيني 

لل�سحافة الأمريكية، مدفوع الأجر.
الر�سمي  غري  وامل�����س��وؤول  الرئي�س،  �سهر  اإن  وُي��ق��ال 
نف�س  ب��اإع��ادة  طالب  ق��د  كو�سرن،  ج��اري��د  حلملته، 
امل�سعد  يف  امللياردير  نزول  مع   ، الربج  يف  ال�سيناريو 
املزدان ب�سرائط  من اللون الذهبي ، اإّل اأّنه مت �سرف 

النظر عن الفكرة التي، بال �سك، نيويوركية جدا،.

براد بار�سكال  �سيد ال�سرتاتيجية الرقمية

افق جديد �سري�سمه العامل الفرتا�سي

ترامب 2020.. مكتب حملة وتنظيم دقيق والف الن�سار

ترامب �سحبة �سانع تفوقه الرقمي

ترامب يف حملة انتخابية م�ستمرة

�ساندرز  مناف�س دميقراطي فقري اأمام اآلة ترامب املالية

جمع من الأموال ما يفوق جميع املر�سحني الدميقراطيني ال� 23
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الفجر الريا�ضي

•• الذيد -الفجر

اإىل  ت�����س��اف  يف م���ب���ادرة ري��ا���س��ي��ة 
لنادي  املجتمعية  الريا�سة  ر�سيد 
الذيد ك�سف النادي عن اإطالقه يف 
ال�سابع والع�سرين من �سهر يونيو 
لكبار  املخ�س�سة  لبطولته  اجلاري 
املفتوحة  ال���رم���اي���ة  يف  امل���واط���ن���ني 

ببندقية ال�سكتون.
وتقام البطولة ملدة يوم واحد مبقر 
برعاية  ال��رم��اي��ة  �سالة  يف  ال��ن��ادي 
املحيان  را�سد  امل��واط��ن  من  خا�سة 
وت��خ�����س�����س ل��ك��ب��ار امل���واط���ن���ني من 

عمر خم�سني عاما فما فوق .
ب���ن هويدن  ����س���امل حم��م��د  واأك������د 
الذيد  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
البطولة  اأن  ال��ري��ا���س��ي  ال��ث��ق��ايف 
املواطنني من عمر  لكبار  مفتوحة 

وتخ�س�س  فوق  فما  عاما  خم�سني 
ل��ب��ن��دق��ي��ة ال�����س��ك��ت��ون ل��ت�����س��اف اإىل 
ر���س��ي��د ال��ب��ط��ولت ال��ت��ي ت��ق��ام من 
اأج�������ل ال�������س���راك���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مع 
الأه����ايل وامل��واط��ن��ني وف��ت��ح املجال 
للتناف�س  امل���واط���ن���ني  ك���ب���ار  اأم������ام 
ال���ت���ي لها  ال���ري���ا����س���ات  اإح������دى  يف 
ح�سورها وقوتها ومناف�ساتها فيما 

بينهم .
واأ�سار ابن هويدن اإىل اأن البطولة 
����س���ت���ق���ام م����ن ي�����وم اخل���م���ي�������س من 
ال�سابع  امل���واف���ق  امل��ق��ب��ل  الأ����س���ب���وع 
امل�سائية  الفرتة  خ��الل  والع�سرين 
يتبعها  اأن  ع��ل��ى  واح����د  ي���وم  ومل����دة 
جمال  وي�سبقها  مبا�سرة  التكرمي 
بجانب  نف�سه  اليوم  من  للتمرين 
مترين اآخر من اليوم الذي ي�سبقه 
لرفع جاهزية الراغبني يف امل�ساركة 

وال���س��ت��ع��داد ل��ل��ب��ط��ول��ة والط����الع 
على لوائحها ونظمها .

من  اجل���ان���ب  ه����ذا  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
خ���الل تخ�سي�س  م��ن  ال��ت��دري��ب��ات 
ع�����س��رة ط��ل��ق��ات ل��ك��ل م�����س��ارك من 
كبار املواطنني  ي�سهم قبل انطالق 

البطولة يف ت�سجيعهم وحثهم على 
بالنف�س  الثقة  وا�ستعادة  املناف�سة 
وال������ت������زود ب���ال���ط���اق���ة الإي���ج���اب���ي���ة 
على  الرئي�سة  البطولة  ب��دء  قبل 
ع�سر  ب��ت��وف��ري  ال��ب��ط��ول��ة  ت���ب���داأ  اأن 
ع�سر  طلقة  لكل  حتت�سب  طلقات 

للهدف.  اإ����س���اب���ت���ه���ا  يف  ع����الم����ات 
للم�ساركة  امل��واط��ن��ني  ك��ب��ار  ودع����ا 

اأ�سمائهم  وت�����س��ج��ي��ل  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
لإعداد  متهيدا  ال��ن��ادي  اإدارة  ل��دى 

�سكره  ع��ن  معربا  املناف�سة  ق��وائ��م 
الذيد  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  و���س��ك��ر 

البطولة  ل���راع���ي  ال���ن���ادي  واأ����س���رة 
يتوانى عن  ال��ذي ل  املحيان  را�سد 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ك��اف��ة  دع���م 

املجتمعية .
باأنه  املحيان  را�سد  اأك��د  جانب  من 
الفعاليات  كافة  دعم  على  حري�س 
ينفذها  التي  الريا�سية  املجتمعية 
النادي ل�سالح املواطنني ا�ستقطاب 
املجتمع  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  واإ������س�����راك 
امل���واط���ن���ني يف تلك  ل���س��ي��م��ا ك���ب���ار 
باهتمام  حت��ظ��ى  وال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة 
ك���ب���ري وه�����ي ب���ط���ول���ة ال���رم���اي���ة يف 
املحيان  واأع���رب   . ال�سكتون  جم��ال 
الرعاية  ه��ذه  بقبول  �سعادته  ع��ن 
ال��ت��وف��ي��ق واأن  ل��ل��ب��ط��ول��ة  م��ت��م��ن��ي��ا 
ت�سهد م�ساركة لفتة من قبل كبار 
ال�سن للتناف�س يف جمالته واإظهار 

الإيجابية يف مراحلها .

•• ال�شارقة-الفجر 

برنامج درو�س  الريا�سي،  ال�سارقة  بنادي  الألعاب اجلماعية  اإدارة  اأطلقت 
واملراحل  التعليمية  املناهج  كافة  يف  ال��ن��ادي  منت�سبي  لالعبني  التقوية 
الدرا�سية للعام الدرا�سي 2018-2019، من ال�سف اخلام�س اإىل ال�سف 

الثاين ع�سر، عام و متقدم، وذلك مبقر النادي يف منطقة �سمنان.
وتنظم اإدارة الألعاب اجلماعية برنامج درو�س التقوية ب�سكل دوري يف كل 
ف�سل درا�سي، وي�ستمر الربنامج املخ�س�س قبل امتحانات الف�سل الدرا�سي 
15 يونيو  املا�سي  بداأت منذ اخلمي�س  ا�سبوعني،  العام، ملدة  الثالث لهذا 

.2019 يونيو  وينتهي يف 29 
الطالب،  اإقباًل من  الأخ��رية  التقوية يف مرحلتها  درو���س  وت�سهد مبادرة 
وجتاوباً من اأولياء الأمور، من اأجل امل�ساهمة يف و�سول اأبناءهم اإىل اأعلى 

الدرجات والتقديرات الدرا�سية لتحقيق الأهداف والغايات املاأمولة.
نادي  اإدارة  �سعادة حممد عبيد احل�سان، ع�سو جمل�س  اأك��د   ومن جهته 
النادي  حر�س  على  اجلماعية،  الأل��ع��اب  اإدارة  رئي�س  الريا�سي،  ال�سارقة 
على تلبية متطلبات الالعبني التعليمية وجعل النادي بيئة جاذبة لأبنائنا 

الطالب.
 واأ�ساف : تواظب اإدارة الألعاب اجلماعية مع نهاية كل ف�سل درا�سي، على 
تنظيم الدرو�س التعليمية ب�سورة دورية، حيث تعد درو�س التقوية اإحدى 
املنت�سبني ملختلف  النادي  الدرا�سي والعلمي لالعبي  امل�ستوى  و�سائل رفع 
الفرق الريا�سية، كونها تهدف اإىل حتقيق اأق�سى رعاية تعليمية لالعبني 
الطلبة، وال�سعي ل�سمان حتقيقهم اأعلى املعدلت مع نهاية العام الدرا�سي. 
يف  متخ�س�سون  اأ�ساتذة  يقدمها  التقوية  درو���س  اأن  اإىل  احل�سان  ولفت 
العلمية  ال��ط��الب  ق���درات  ب��ه��دف تطوير  ال��درا���س��ي��ة، وذل���ك  امل���واد  جميع 
واملعرفية اخلا�سة باملنهج الدرا�سي، واإك�ساب الطالب مهارات التعامل مع 

الورقة المتحانية.

•• حيدر اآباد -الفجر  

حقق املنتخب ال�سعودي للتايكواندو للنا�سئني وال�سباب 
الهند  بطولة  مناف�سات  يف  متنوعة  م��ي��دال��ي��ات  ع�سر 
اآباد  حيدر  مدينة  يف  مناف�ساتها  اأقيمت  التي  الدولية 

اجلاري. يونيو  من 11 اإىل 16 
وت��وزع��ت امل��ي��دال��ي��ات على 3 ذه��ب��ي��ات م��ن خ��الل ريان 
عرب  وف�سية  ال��زي��ر،  وعمر  ع�سريي  واأ�سيل  احل��ارث��ي 
علي املربوك، و6 برونزيات اأحرزها لوؤي غامن وحممد 
مداوي وحممد الغنام وريا�س حمدي وريان الطائفي 

وحمد املربوك .
واأو�سح ع�سو جمل�س اإدارة الحتاد ال�سعودي للتايكواندو 
رئي�س الوفد حممد نوح قا�سي اأن الهدف من امل�ساركة 
يف البطولة جتربة بع�س الالعبني لإعدادهم لبطولة 

اآ�سيا وال�ستحقاقات الدولية املقبلة.
يذكر اأن رئي�س الحتاد العاملي للتايكواندو اعتمد نائب 
رئي�س الحتاد الآ�سيوي وال�سعودي للعبة اأبوبكر كردي 
تعني  التي  الأوىل  امل��رة  وه��ي  للبطولة،  فنياً  م�سوؤوًل 
فعاليات  على  لالإ�سراف  �سعودية  فنية  �سخ�سية  فيها 

بطولت الحتاد العاملي.

•• دبي-الفجر

لطواف  املنظمة  اللجنة  اع��ت��م��دت   
الإمارات العاملي للدراجات الهوائية 
الأوىل  للن�سخة  اخلتامي  التقرير 
ال���ط���واف ال��وح��ي��د م���ن الفئة  م���ن 
العاملية يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 
الفرتة  خ���الل  تنظيمه  مت  وال����ذي 
 2019 مار�س   2 اإىل  فرباير   24
مب�ساركة 18 فريقا عامليا وت�سمن 
م�سافة  ع��ل��ى  ام���ت���دت  م���راح���ل   7
كيلومرتا يف جميع اإمارات   1073

الدولة.
اللجنة  اج��ت��م��اع  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
الذي عقد مبجل�س  العليا للطواف 
�سعادة  ب���رئ���ا����س���ة  ال���ري���ا����س���ي  دب�����ي 
اأم�����ني ع����ام جمل�س  ���س��ع��ي��د ح�����ارب 
العليا  اللجنة  رئي�س  الريا�سي  دبي 
العواين  وع���ارف  ل��ل��ط��واف  املنظمة 
اأمني عام جمل�س اأبو ظبي الريا�سي 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب 

للطواف.

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ورف����ع����ت 
ال�سكر  اآي���������ات  اأ�����س����م����ى  ل����ل����ط����واف 
والعرفان اإىل القيادة الر�سيدة على 
عموما  للريا�سة  الكرمية  رعايتها 
وتوجيهاتها باإطالق الطواف العاملي 
ال����ذي ي��ح��م��ل ا���س��م دول����ة الإم�����ارات 
وت��وف��ري ك��ل ال��دع��م ل��ه، حيث حقق 
اجلديدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي�����ة  ال���ط���واف 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��ف�����س��ل  و 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دب��ي رع��اه اهلل مبتابعة مرور 
حممية  منطقة  يف  الطواف  موكب 
وهو  فيه  امل�ساركني  وحتية  امل��رم��وم 
الريا�سة يف  اأكد مكانة  الذي  الأمر 
لها،  الر�سيدة  القيادة  ودعم  الدولة 
ك��م��ا اأ���س��ع��د ج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني فيه 
اأبطال  م��ن  نخبة  تقدمهم  ال��ذي��ن 
ال�سباقات  وجنوم  والأوملبياد  العامل 
العاملية: اإيليال فيفياين، اليخاندور 
ف��ال��ف��ريدي، ت��وم دوم��ول��ني، روهان 

دني�س، وفيت�سينزو نيبايل.  

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وث���م���ن���ت 
الثالثة  الريا�سية  املجال�س  تعاون 
اأبوظبي ودبي وال�سارقة و احتاد  يف 

الإم������ارات ل��ل��دراج��ات ال��ه��وائ��ي��ة يف 
الدراجني  وم���رور  ال��ط��واف  تنظيم 
ال����دول����ة من  يف خم��ت��ل��ف م���ن���اط���ق 

م����دن و����س���ح���ارى وم��ن��اط��ق جبلية 
مما �سكل حتديا لقدرات الدراجني 
اأداء  اأف�����س��ل  وح��ث��ه��م ع��ل��ى ت��ق��دمي 

والرتتيب  ال�سبع  مب��راح��ل��ه  للفوز 
للم�ساهدين  ن��ق��ل  ك��م��ا  ال��ن��ه��ائ��ي، 
يف ال��ع��امل ���س��ورا رائ��ع��ة ع��ن جمال 

دولة الإمارات و من�ساآتها ال�سياحية 
ال�سكنية  وم��ن��اط��ق��ه��ا  واحل�����س��اري��ة 
وتنوعها  امل����م����ي����زة  وال����ت����ج����اري����ة 
الرعاة  ثمنت جهود  كما  اجل��غ��رايف، 
مقدمتها  ويف  ال��داع��م��ة  واجل���ه���ات 
العا�سمة  يف  ال�������س���رط���ة  ق�����ي�����ادات 
اأب��وظ��ب��ي ودب����ي وال�����س��ارق��ة و باقي 
امل�سوؤولة  ال��دول��ة واجل��ه��ات  اإم���ارات 
عن الطرق والبلديات الذين �ساهم 
تنظيم  جناح  يف  وتعاونهم  تكاتفهم 
الذي  بال�سكل  واإظ���ه���اره  ال���ط���واف 
القيادة  ورع��اي��ة  دع���م  م��ع  يتنا�سب 

ومكانة الدولة .
اأرقاما  اخلتامي  التقرير  وت�سمن 
اجل��م��اه��ري من  اآلف  ح�����س��ور  ع���ن 
ومن  واجلن�سيات  الأع��م��ار  خمتلف 
الدولة  م���دار����س  م��ن  ط��ل��ب  بينهم 
ملتابعة املناف�سات وت�سجيع امل�ساركني 
اأم��اك��ن مرور  يف قرية ال��ط��واف ويف 
ال����دراج����ني، ك��م��ا ك�����س��ف ع���ن اأرق����ام 
للم�ساهدين  املبا�سر  البث  �ساعات 
الذين تابعوا بث مناف�سات الطواف 

ع��رب ���س��ا���س��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون يف 200 
دول�����ة، ح��ي��ث ب��ل��غ زم���ن ال��ب��ث اأكرث 
من 54 �ساعة بث مبا�سر عرب قناة 
مل�ساهديها يف  املرموقة  يورو�سبورت 
ق��ارة اأوروب���ا و اأك��رث م��ن 38 �ساعة 
ب��ث مل�����س��اه��دي ال��ق��ن��اة يف ق���ارة اآ�سيا 
ومنطقة اأوقيانو�سيا، بالإ�سافة اإىل 
و�سول البث جميع القارات وكذلك 
ن�سرات  يف  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
الأخبار على القنوات العامة لي�سل 
عدد �ساعات البث الرتاكمية جلميع 
الدول اإىل اأكرث من 2777 �ساعة.

اجتماعها  يف  اللجنة  وا�ستعر�ست 
من  الأوىل  ل��ل��ن�����س��خ��ة  اخل���ت���ام���ي 
ال��������ط��������واف ج����م����ي����ع امل�����الح�����ظ�����ات 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة وامل������ق������رتح������ات من 
خمتلف اجلهات، واأكدت على اأهمية 
حتقق  ال��ذي  النجاح  من  ال�ستفادة 
م�ستقبال  وتعزيزه  الأوىل  للن�سخة 
مبا ي�ساهم يف حتقيق اأهداف تنظيم 
وال�سياحية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال���ط���واف 

والرتويجية.

اللجنة املنظمة تعقد الجتماع اخلتامي لطواف الإمارات العاملي للدراجات الهوائية

برعاية را�سد املحيان.. انطالق البطولة يف ال�سابع والع�سرين من �سهر يونيو اجلاري 

نادي الذيد يك�سف عن حت�سرياته لإطالق بطولته الريا�سية لكبار املواطنني يف الرماية املفتوحة يف ال�سكتون 

ا�ستعدادًا لمتحانات نهاية العام..

اإدارة الألعاب اجلماعية بنادي ال�سارقة
 تبداأ برنامج التقوية التعليمية

•• املنامة-الفجر

الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  خليفة  اآل  ح��م��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�����س��ي��خ  �سمو  ت���راأ����س 
درا�سة  اإع���داد  وطلب  اللجنة،  اإدارة  ملجل�س  ال�ساد�س  الجتماع  البحرينية 
م�ستلزمات  كافة  على  يحتوي  الريا�سي  للطب  م�ست�سفى  لإن�ساء  متكاملة 

عالج وتاأهيل الريا�سيني.
مل�سروع  امل��ب��دئ��ي��ة  ال��درا���س��ة  الن�سف  للجنة حم��م��د  ال��ع��ام  الأم����ني  وع��ر���س 
م�ست�سفى الطب الريا�سي التي مت اإعدادها، والتي �سيتم من خاللها التفاق 

مع �سركة ا�ست�سارية لإجراء درا�سة جدوى وم�سح عام عن امل�سروع.
الريا�سيني،  لنخبة  للمنح  التنفيذية  الالئحة  اللجنة  اإدارة  جمل�س  واأق��ر 
النخبة  م��واه��ب  م��ن  ال��الع��ب��ني  ا�ستقطاب  ي�ستهدف  وال����ذي  وال��ربن��ام��ج 
ومهارية  ونف�سية  وذهنية  وف�سيولوجية  بدنية  اختبارات  اإىل  لإخ�ساعهم 
دقيقة قبل دخولهم الربنامج لإعداد اأبطال يف خمتلف الألعاب الريا�سية 

لتمثيل اململكة يف اأوملبياد 2024 واأوملبياد 2028.
بالتعاون  الريا�سيني  جلميع  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  اإن�����س��اء  اإىل  �سموه  وج��ه  كما 

والتن�سيق بني اللجنة الأوملبية والحتادات الريا�سية.

خالد بن حمد تراأ�س الجتماع ال�ساد�س للجنة الأوملبية البحرينية

اإقرار لئحة املنح لنخبة الريا�سيني والإعداد لإن�ساء م�ست�سفى الطب الريا�سي

ع�سر ميداليات متنوعة لل�سعودية 
يف دولية الهند للتايكواندو
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•• دبي -الفجر 

حتت�سن مالعب اجلولف يف مدينة 
امل�سرية  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  اأك���ت���وب���ر   6
 27  -  22“ من  بالفرتة  القاهرة 
املراحل  بطولة   2019 “�سبتمرب 
واملقامة  اجلولف،  وفتيات  ال�سنية 
العربي  الحت������اد  اأج���ن���دت���ه  ���س��م��ن 
للجولف، حيث ت�سهد اأر�س الكنانة 
حتت  لل�سباب  الع�سرين  البطولة 
 15 حت���ت  وال��ن��ا���س��ئ��ني  ���س��ن��ة   18
 13 حت��ت  ل��الأ���س��ب��ال  والأوىل  �سنة 
العا�سرة  البطولة  جانب  اإىل  �سنة 

للفتيات.
للجولف  امل�����س��ري  الحت�����اد  وك����ان 
البطولة  وم�����س��ت�����س��ي��ف  م���ن���ظ���م 
وامل���ق���ام���ة حت����ت اإ������س�����راف الحت�����اد 
ال��ع��رب��ي ل��ل��ج��ول��ف ق��د ب��ع��ث بكافة 
تفا�سيل البطولة من حيث الزمان 
وامل��ك��ان وب��رن��ام��ج ال��ب��ط��ول��ة والتي 
اإىل  امل�ساركة  ال��ف��رق  بو�سول  ت��ب��داأ 

اأر�����س ال��ك��ن��ان��ة ي���وم الأح����د يف 22 
�سبتمرب، واليوم الذي يليه الثنني 
امل�ساركة  الفرق  لتدريبات  خ�س�س 
ال����ف����رتة ال�����س��ب��اح��ي��ة اإىل  خ�����الل 
جانب الجتماع الفني والتحكيمي، 
وقواعد  و�����س����روط  ن���ظ���ام  ل��ع��ر���س 
البطولة، اإىل جانب اإجراء مرا�سم 
ل���ق���اء �سحفي  ث���م  ال���ق���رع���ة، وم����ن 
ل���و����س���ائ���ل الإع��������الم امل�������س���ري���ة مع 

امل�سوؤولني والفرق امل�ساركة، وخالل 
حفل  اإقامة  �سيتم  امل�سائية  الفرتة 

الفتتاح الر�سمي للبطولة.

برنامج البطولة
الر�سمية  البطولة  وتبداأ مناف�سات 

جل���م���ي���ع ال�����ف�����رق امل���������س����ارك����ة ي����وم 
وت�ستمر  �سبتمرب   24 يف  الثالثاء 
اأي��ام حيث ي�سهد يوم   3 على م��دار 
الأربعاء اجتماعا للمكتب التنفيذي 
وخالل  للجولف،  العربي  لالحتاد 
الحت���اد  �سيقيم  امل�����س��ائ��ي��ة  ال��ف��رتة 

تبادل  ح���ف���ل  ل��ل��ج��ول��ف  امل�������س���ري 
العربي  الحت����ادي����ن  ب���ني  ال�������دروع 
امل�ساركة،  الوفود  وجميع  وامل�سري 
و���س��ي�����س��ه��د ي����وم اخل��م��ي�����س يف 26 
والأخرية  الثالثة  اجلولة  �سبتمرب 
ويعقبها  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  م��ن 

الفائزين  وتتويج  اخلتامي  احلفل 
بهذا العري العربي الذي ي�ستهدف 

قواعد اللعبة بوطننا العربي.

 اأبو اخلري يرحب  
اأب������و اخل�����ري نائب  ورح������ب ت���ي���م���ور 

امل�����س��ري للجولف  رئ��ي�����س الحت����اد 
بالوفود امل�ساركة على اأر�س الكنانة 
البلد  متثل  وال��ت��ي  ال��ع��روب��ة  م�سر 
الثاين جلميع الوفود امل�ساركة، كما 
العر�س  املبكرة لهذا  اأكد اجلهوزية 
توجيهات  وف��ق  للجولف،  ال��ع��رب��ي 

رئي�س  ح�������س���ني  اأمي�������ن  امل���ه���ن���د����س 
الحتاد امل�سري للجولف، ومتابعة 
اإخوانه كافة اأع�ساء جمل�س الإدارة، 
ت�����س��ك��ي��ل جميع  ل��ق��د مت  واأ�����س����اف 
الو�سول  ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ان 
النجاح  ب��ال��ب��ط��ول��ة لأب��ع��د درج����ات 
عن  القائمني  ع��ن  تغيب  ل  وال��ت��ي 
ريا�سة اجلولف يف م�سر. كما وجه 
ال��ع��رب��ي للجولف  ل��الحت��اد  ���س��ك��ره 
ب���ق���ي���ادة م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ف���اه���م بن 
الحتاد  رئ��ي�����س  القا�سمي  �سلطان 
الإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  ولإخ��وان��ه 
العربي  التنفيذي لالحتاد  واملكتب 
ال��ت��واج��د للمرة  ل��ل��ج��ول��ف، وث��م��ن 
حتت  الأ����س���ب���ال  مل��ن��ت��خ��ب��ات  الأوىل 
اإدراجها �سمن  مت  والتي  �سنة   13
ال��ع��رب��ي للجولف  اأج���ن���دة الحت����اد 
للمرة الأوىل وت�ستهدف هذه الفئة 
اللعبة  بن�سر  ت�سهم  والتي  ال�سنية 
ال���واع���دة للعبة  ال��ع��ن��ا���س��ر  وك�����س��ف 

بوطننا العربي.

اأي��������ام ق��ل��ي��ل��ة ب����ات����ت ت��ف�����س��ل��ن��ا عن 
ان���ط���الق م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة الأمم 
�ستقام  التي  القدم  لكرة  الفريقية 
يف م�����س��ر خ����الل ال���ف���رتة م���ن 21 
يونيو اجلاري اإىل 19 يوليو املقبل 
مرة  لأول  منتخبا   24 مب�����س��ارك��ة 
حيث ك��ان ع��دد ال���دول امل�����س��ارك��ة يف 
ال�  ي��ت��ج��اوز  مل  ال�سابقة  الن�سخ  ك��ل 
16 فريقا.. ومع هذا التطور املهم 
بن�سبة  اأخ��رى  منتخبات   8 باإ�سافة 
50 % اأ�سبح كل حمبي كرة القدم 
دول  ك��ل  يف  ومتابعيها  اف��ري��ق��ي��ا  يف 
العامل على موعد مع اأغلى بطولت 
القيمة  تبلغ  حيث  ال�سفراء  القارة 
 2.3 امل�ساركة  للمنتخبات  ال�سوقية 
مليار يورو وفقا ملوقع “ تران�سفري 

ماركت “ ال�سهري.
ويف ���س��وء ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات ف����اإن كل 
امل���وؤ����س���رات ت���وؤك���د اأن���ن���ا اأم�����ام حدث 
ا�ستثنائي يحقق العديد من الأرقام 
القيا�سية يف اآن واحد فكما اأنها املرة 
الأوىل التي ي�سارك فيها بالبطولة 

 “ لقب  على  حا�سلني  لع��ب��ني   3
وهم  الأوروب�����������ي  الأب�����ط�����ال  دوري 
وال�سنغايل  ���س��الح  حممد  امل�سري 
���س��ادي��و م����اين وال��غ��ي��ن��ي ن��اب��ي كيتا 
الإجنليزي..  ليفربول  نادي  لعبي 
وكما انها البطولة الأوىل يف التاريخ 
التي ي�سارك فيها لعبان فائزان يف 
املو�سم الخري بلقب هداف الدوري 
الذهبي”  احل�������ذاء  الإجنليزي” 
�سوقية  قيمة  اأع��ل��ى  ت�سيف  ���س��وف 
للبطولة يف تاريخها بعدا اآخر يعزز 
فر�س الثارة واملتعة يف هذا احلدث 

القاري الكبري.
اأما بالن�سبة للمنتخبات الغلى من 
ال�سوقية يف البطولة  ناحية القيمة 
القائمة  ال�سنغال  منتخب  فيت�سدر 
ويليه  ي��ورو  مليون   351.2 مببلغ 
ال��ث��اين منتخب ك��وت دي  امل��رك��ز  يف 
ال�سوقية  القيمة  تبلغ  ال���ذي  ف���وار 
ي����ورو،  م��ل��ي��ون   327.3 ل��الع��ب��ي��ه 
املركز  م�����س��ر  منتخب  ي��ح��ت��ل  ف��ي��م��ا 
الثالث يف القائمة بر�سيد 202.3 

املغرب  ي��ورو، وياأتي منتخب  مليون 
 187.9 بر�سيد  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف 

مليون يورو.

10 لعبني يف البطولة  اأغلى  وعن 
امل�سري  ال���رتت���ي���ب  ب��ح�����س��ب  ف���ه���م 
حم��م��د ���س��الح ال����ذي ت��ب��ل��غ قيمته 

150 م��ل��ي��ون ي����ورو، ثم  ال�����س��وق��ي��ة 
مليون   85 م��اين  �ساديو  ال�سنغايل 
يورو، ثم مواطنه خاليدو كوليبايل 

70 مليون يورو، والغيني نابي كيتا 
واجلزائري  ي�����ورو،  م��ل��ي��ون   65 ب 
ي��ورو، ثم  60 مليون  ريا�س حمرز 

ال��غ��اين ت��وم��ا���س ب��ارت��ي ال���ذي تبلغ 
يورو،  مليون   50 ال�سوقية  قيمته 
والي����ف����واري ب��ي��ب��ي ن��ي��ك��ول���س 40 
اندريا  وال��ك��ام��ريوين  ي���ورو،  مليون 
واملغربي  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   35 اوين 
35 م��ل��ي��ون ي����ورو،  ح��ك��ي��م زي���ا����س 
 35 ن��دي��دي  ويلفريد  والنيجريي 

مليون يورو.
الأمم  اأن  اإىل  الإ��������س�������ارة  جت������در 
 ”2019 م�������س���ر  الفريقية” 
كبريا  اأوروب��ي��ا  تواجدا  ت�سهد  �سوف 
املنتخبات  يقودوا  الذين  للمدربني 
12 م��درب��ا منهم  ب��واق��ع  امل�����س��ارك��ة 
رينارد  ه����رييف  ه���م  ف��رن�����س��ي��ني   7
دي�سابر  و�سبا�ستيان  املغرب،  م��درب 
مارتينز  وكورنتني  اأوغ��ن��دا،  م��درب 
مدرب موريتانيا، ومي�سيل دو�ساييه 
نيكول مدرب  وديبوي  بنني،  مدرب 
مدغ�سقر، و�سبا�ستيان مينيه مدرب 
تون�س،  م��درب  جري�س  واألن  كينيا، 
وم��ن اجلن�سيات الأوروب��ي��ة ك��ل من 
الكامريون  م����درب  ه��وج��و  ب���رو����س 

من بلجيكا، وجرونوت روهر مدرب 
و�ستيوارت  امل���ان���ي���ا،  م���ن  ن��ي��ج��ريي��ا 
افريقيا  ج���ن���وب  م������درب  ب��اك�����س��رت 
م��ن ا���س��ك��ت��الن��دا، وب���ول ب��وت مدرب 
و�سرييجان  ب��ل��ج��ي��ك��ا،  م���ن  غ��ي��ن��ي��ا 
من  اأجن����ول  م����درب  ما�سيليفيت�س 
البطولة  يف  ي��وج��د  ف��ي��م��ا  ���س��رب��ي��ا، 
اآيت  افريقيا هم ح�سني  11 مدربا 
واميانويل  بنني،  مدرب  املالك  عبد 
وبي�سريو  تنزانيا،  م��درب  اأمونيكي 
ك���ان���دي م�����درب غ��ي��ن��ي��ا، وري����ك����اردو 
و�سانداي  ب���ن���ني،  م�����درب  م��ان��ي��ت��ي 
ت�سيزابيو مدرب زميبابوي، وجمال 
بلما�سي مدرب اجلزائر، وابراهيما 
كمارا مدرب كوت دي فوار، وحممد 
م����ايل، وجيم�س  م����درب  جم��ا���س��وب��ا 
كوا�سي مدرب غانا، وفلوران بينجي 
مدرب الكونغو الدميقراطية، واليو 
بالإ�سافة  ال�سنغال،  م��درب  �سي�سيه 
اإىل م����درب واح����د م��ن خ����ارج اأورب����ا 
امل��ك�����س��ي��ك��ي خافيري  ه���و  واف��ري��ق��ي��ا 

اأجريي مدرب منتخب م�سر.

»2019 »م�سر  يف  افريقيا  ملنتخبات  ال�سوقية  القيمة  يورو  مليار   2.3

بداأت ت�سيلي حملة الدفاع عن لقبها بفوز كا�سح على اليابان برباعية نظيفة 
يف �ساو باولو يف اجلولة الأوىل من مناف�سات املجموعة الثالثة �سمن م�سابقة 
متوز  من  ال�سابع  حتى  الربازيل  ت�ست�سيفها  التي  القدم  لكرة  اأمريكا  كوبا 

يوليو.
و�سجل اإريك بولغار )41( واإدواردو فارغا�س )54 و83( واألك�سي�س �سان�سيز 

)82( الأهداف.
�سدارة  و2016(   2015( الأخريتني  الن�سختني  بطلة  ت�سيلي  وت�ساركت 
املجموعة مع الأوروغ��واي التي فازت بنتيجة مماثلة على الك��وادور الأحد 

يف بيلو هوريزنتي.
اأننا عربنا بتوا�سع.  “املهم  و�سرح مدرب ت�سيلي رينالدو رويدا بعد املباراة 
ل�سنا كارثة كما قال عنا  اأح��الم، وكذلك  هذا النت�سار ل يجعل منا فريق 

منتقدونا قبل” البطولة.
وقاومت اليابان امل�ساركة ببطاقة دعوة كما هي حال قطر بطلة اآ�سيا والدولة 
امل�سيفة ملونديال 2022، حتى الدقيقة 41 من زمن ال�سوط الأول قبل اأن 

ينجح بولغار، لعب بولونيا الإيطايل يف افتتاح الت�سجيل من متابعة راأ�سية 
لكرة نفذها لعب باير ليفركوزن الأملاين ت�سارلز اأرانغيز من ركلة ركنية.

دقائق  اأرب��ع  بعد  فارغا�س  املك�سيكي  تايغرز  لع��ب  ع��زز  الثاين،  ال�سوط  ويف 
بعدما اأنهى يف ال�سباك كرة و�سلته من ماوري�سيو اي�سال )54(.

املنتخب  ت��اري��خ  يف  ه��داف  اأف�سل  ل�سان�سيز  منا�سبة  فر�سة  امل��ب��اراة  وك��ان��ت 
من  الثالث  �سجل  عندما   42 ال���  بالهدف  القيا�سي  رقمه  لتعزيز  الت�سيلي 
من  اليابانيون  ي�ستفيق  اأن  وقبل   .)82( اأرانغيز  من  كرة  اثر  راأ���س  �سربة 
الثاين  ال�سخ�سي  رابعة م�سجال هدفه  ال�سباك مرة  ال�سدمة، هز فارغا�س 
بعد متريرة من �سان�سيز رفعها مقو�سة من فوق احلار�س الياباين كي�سوكي 
اأن  ن�ستحق  “كنا  موريا�سو  هاجيمي  اليابان  م��درب  وق��ال   .)83( اأو���س��اك��ا 

حزينون  اإننا  حظهم.  وجربوا  ر�سانة  اأك��رث  كانوا  اأنهم  هو  الفارق  ن�سجل. 
تامة،  بثقة  اللقاء  اليابان  باأننا واجهنهم«. وبداأت  لكننا فخورون  للخ�سارة، 
مرمى  على  مبا�سرة  خطورة  اأي  ت�سكيل  دون  باملجريات  ميدانيا  وحتكمت 
احلار�س غابريال اأريا�س الذي اأنقذ مرماه من اأول فر�سة حقيقة يف الدقيقة 

التا�سعة وكانت لالعب �سويا ناكاجيما.
ودق  ت�سيلي،  ل�سالح  تتحول  ال�سيطرة  ب���داأت  ال�سوط،  ه��ذا  انت�ساف  وم��ع 
اأن ير�سل  35 بت�سديدة منخف�سة، قبل  �سان�سيز جر�س الإن��ذار يف الدقيقة 
اأران��غ��ي��ز ك���رة ال��ه��دف الأول م��ن رك��ن��ي��ة اح��دث��ت خ��ل��ال يف ال��دف��اع الياباين 
يف  اأو�ساكا  ميني  على  براأ�سه  وتابعها  ناكاياما  يوتا  فوق  بولغار  لها  وارتقى 
لكن  اللقب،  حلاملة  امليداين  التفوق  الهدف  وعك�س   .)41( الزاوية  اأ�سفل 

اليابان فوتت فر�سة رائعة لإدراك التعادل بعد متريرة من غاكو �سيبا�ساكي 
اأن  اأري��ا���س قبل  ال��ذي اح��رج احل��ار���س  اأوي���دا )20 عاما(  اأيا�سي  ال�ساب  اىل 
يتابعها بجانب القائم الأي�سر )44(. وا�ستمر ال�سغط الت�سيلي يف ال�سوط 
الثاين  الهدف  ي�سيفا  اأن  و�سك  على  واأران��غ��ي��ز  بولغار  وك��ان  اأي�سا،  الثاين 
توقيع  حمل  ثانيا  هدفا  ت�سيلي  تفوق  واأثمر   ،)50( الأول  �سيناريو  بنف�س 
من  لليابان  جديدة  فر�سة  و�سنحت   .)54( اإي�سال  من  بتمريرة  فارغا�س 
الكرة  الت�سديد فذهبت  اأويدا نف�سه الذي تباطاأ يف  عر�سية �سيبا�ساكي اىل 
الدقيقة  ذات��ه يف  الالعب  �سائعة من جانب  وفر�سة جديدة   ،)57( بعيدا 
الأي�سر. وغاب اليابانيون  القائم  تابعها بجانب  اآيبي  69 من كرة هريوكي 
كليا عن امل�سهد واأجواء املباراة يف الدقائق الع�سر الأخرية فاأ�ساف �سان�سيز 
الذي خا�س مو�سما متوا�سعا مع مان�س�سرت يونايتد الإنكليزي ب�سبب كرثة 

الإ�سابات، الهدف الثالث من �سربة راأ�س )82(.
واختتم فارغار�س املهرجان بالهدف الثاين ال�سخ�سي والرابع لت�سيلي بعد 
دقيقة واحدة م�ستثمرا كرة و�سلته من �سان�سيز خارج منطقة جزاء اليابان.

ت�سيلي ت�سحق اليابان برباعية نظيفة

م�سر ت�ست�سيف البطولة العربية للمراحل ال�سنية وفتي��ات اجلول��ف يف �سبتمب��ر املقب��ل  

مونديال 2022 ي�سع بالتيني يف قف�س التهام 
مكتوب.

كما اأوقف بالتر الذي اأجرب على 
حزيران/يونيو  يف  من�سبه  ت��رك 
 ،1998 يف  تبوئه  بعد   2015
اثر حتقيق ق�سائي اأمريكي حول 
الدولية  املنظمة  كيان  ه��ز  ف�ساد 
لثمانية اأعوام خف�ست بعدها اىل 

�ستة.
انتخاب  اىل  ال��ف�����س��ي��ح��ة  واأدت 
اإنفانتينو  ج����اين  ال�����س��وي�����س��ري 
�سباط/فرباير  يف  للفيفا  رئي�سا 
من�سب  ���س��غ��ل��ه  ب���ع���د   ،2016
الأم���ني ال��ع��ام ل��الحت��اد الوروبي 
على  احل��ا���س��ل  بالتيني  ع��ه��د  يف 
جائزة الكرة الذهبية ثالث مرات 
الول/ ت�سرين  ح��ت��ى  وامل���وق���وف 

اأكتوبر 2019.
اآذار/ يف  ك����رر  ق���د  ب���الت���ر  وك�����ان 

اأن منح  ت��اأك��ي��ده  امل��ا���س��ي  م��ار���س 
قطر تنظيم مونديال 2022 مت 
�ساركوزي  جانب  من  تدخل  بعد 

لدى بالتيني.
قطر  تعيني/انتخاب  “مت  وق���ال 
بعد   2022 م��ون��دي��ال  لتنظيم 
رئي�س  جانب  من  �سيا�سي  تدخل 
�ساركوزي  ن��ي��ك��ول  اجل��م��ه��وري��ة 
بالتيني  مي�سال  ال��ذي طلب من 
ب�����اأن ي�����س��وت م���ع امل���ق���رب���ني منه 
“هذه  م�سيفا  قطر”،  ل�����س��ال��ح 
الأ����س���وات الأرب���ع���ة رج��ح��ت كفة 
ال�����ولي�����ات  م����واج����ه����ة  ق����ط����ر يف 
امل��وق��ف اىل  امل��ت��ح��دة. واأدى ه���ذا 
هجوم من جانب اخلا�سرين على 
الفيفا وعلى �سخ�سي اأنا: اإنكلرتا 
لتنظيم  رو���س��ي��ا  اأم�����ام  اخل��ا���س��رة 

بالتيني،  مي�سال  الفرن�سي  تلقى 
ال����رئ����ي���������س ال���������س����اب����ق ل����الحت����اد 
واملوقوف  ال��ق��دم  لكرة  الأوروب����ي 
ن�����س��اط كروي،  اأي  ع��ن مم��ار���س��ة 
�سفعة جديدة بتوقيفه احتياطيا 
اإط�����ار حت��ق��ي��ق ف��رن�����س��ي حول  يف 
ف�ساد يف منح قطر حق ا�ست�سافة 

مونديال 2022.
اأن  على  بالتيني  حم��ام��و  و���س��دد 
موكلهم يتم ال�ستماع اليه ب�سفة 
اأي  يرتكب  مل  واأن���ه  “�ساهد”، 

خطاأ.
واأكد م�سدر مقرب من التحقيق 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س م��ا ن�سره 
الفرن�سي  “ميديابارت”  م��وق��ع 
ب�ساأن ال�ستماع لبالتيني، م�سيفا 
ب�سفة  اأي�����س��ا  ال���س��ت��م��اع  ان���ه مت 

منح رو�سيا وقطر حق ا�ست�سافة 
مونديايل 2018 و2022، ومت 
ال�ستماع اىل بالتيني ك�ساهد يف 

كانون الول/دي�سمرب 2017.
يوفنتو�س  جن����م  حم���ام���ي  ل���ك���ن 
اليطايل يف الثمانينيات اأكدوا يف 
بيان اىل اأن ما يخ�سع له بالتيني 
“لي�س توقيفا، بل ا�ستماع ك�ساهد 
يف الطار الذي يريده املحققون، 
ال�سخا�س  ج��م��ي��ع  مي��ن��ع  اإط������ار 
املتواجهني  ث���م  ال��ي��ه��م  امل�����س��ت��م��ع 
الت�ساور  البع�س من  مع بع�سهم 

خارج هذا الجراء«.
“يعرب  بالتيني  اأن  على  و�سددوا 
ودق���ة ويجيب  ب��ه��دوء  نف�سه  ع��ن 
ع���ن ك���ل الأ����س���ئ���ل���ة، مب���ا يف ذلك 
�سروط منح كاأ�س اأوروبا 2016 

�ساهد حر اىل كلود غيان، الأمني 
ال���ع���ام ل��ق�����س��ر الل��ي��زي��ه يف عهد 
الرئي�س ال�سابق نيكول �ساركوزي، 
من قبل حمققي مكتب مكافحة 
الف�ساد التابع لل�سرطة الق�سائية 

يف نانتري قرب باري�س.
كما مت توقيف امل�ست�سارة ال�سابقة 
الريا�سة  ل�������س���وؤون  ل�������س���ارك���وزي 
���س��ويف دي����ون، ال��ت��ي ح�����س��رت مع 
بالتيني وغيان ع�ساء جدليا عام 
2010 يف ق�سر الليزيه بح�سب 

�سحيفة “لوموند«.
املالية  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  وك���ان���ت 
اأوليا  حتقيقا   2016 يف  فتحت 
و”تاآمر  خا�س”  “ف�ساد  ح���ول 
نفوذ  و”ا�ستغالل  جنائي” 
نفوذ” حول  ا���س��ت��غ��الل  واخ���ف���اء 

تف�سريات  ق��دم  وق��د  فرن�سا(  )يف 
“مل  اأن������ه  م����وؤك����دي����ن  مفيدة”، 
ع��ل��ى الطالق  خ��ط��اأ  اأي  ي��رت��ك��ب 

ول �سلة له بوقائع ل يعرفها«.
واأوقف بالتيني )63 عاما( الذي 
رئ�س الحتاد القاري بني 2007 
و2015، عن ممار�سة اأي ن�ساط 
اأعوام يف منت�سف  كروي لثمانية 
ك��ان��ون الأول/دي�����س��م��رب 2015، 
التحكيم  حم���ك���م���ة  ق���ل�������س���ت���ه���ا 
الريا�سي اإىل اأربع �سنوات يف العام 
م�سبوهة  دف��ع��ة  لقبوله  ال��ت��ايل، 
مليون   1،8 بقيمة   2011 ع��ام 
به  ق��ام  ا�ست�ساري  ي��ورو عن عمل 
للرئي�س ال�سابق لالحتاد الدويل 
عام  ب��الت��ر  ج��وزي��ف  ال�سوي�سري 
بعقد  مرتبطا  يكن  مل   ،2002

اأوردت �سحيفة “�سنداي تاميز” 
الدويل  الحت���اد  اأن  الربيطانية 
وقع عقدا �سريا مع �سبكة اجلزيرة 
ال��ق��ط��ري��ة، ق��ب��ل ث��الث��ة اأي����ام من 
 ،2022 نهائيات  الت�سويت على 
ت�سمن ر�سما قدره 100 مليون 
اإذا  للفيفا  ح�ساب  يف  يدفع  دولر 

نالت قطر ال�ست�سافة.
 2018 مونديايل  ملفا  وخ�سع 
و2022 لتحقيق داخلي يف فيفا 
ب�”تقرير  ي���ع���رف  م���ا  ع��ن��ه  جن���م 
غار�سيا”  الم���ريك���ي(  )امل��ح��ق��ق 
اأدلة  الذي خل�س اىل عدم وجود 
حول اأي �سلوك خاطئ للحملتني، 
بع�س  تلبيتهما  لعدم  ا�سارته  مع 

املعايري.
فوتبول  فران�س  جملة  وحتدثت 
 15 م��ن  2013 يف حتقيق  ع��ام 
�سفحة بعنوان “قطر غايت” عن 
ت�سرين   23 �سري” يف  “اجتماع 
بني   2010 ن���وف���م���رب  ال����ث����اين 
�ساركوزي وال�سيخ متيم بن حمد 

وال���ولي���ات   ،2018 م���ون���دي���ال 
املتحدة اأمام قطر«.

ب����ال����ل����وم على  ب�����الت�����ر  واأل������ق������ى 
ب��الت��ي��ن��ي ل��ع��رق��ل��ة ات���ف���اق مينح 
ا�ست�سافة  حق  املتحدة  ال��ولي��ات 
يف  ون����ق����ل   ،2022 م����ون����دي����ال 
تاميز”  “فاينان�سال  مع  مقابلة 
قوله  ب��الت��ي��ن��ي  ع���ن   2015 يف 
معك  اأع��د  “مل  الت�سويت  ع�سية 
الدولة  رئ��ي�����س  لأن  ال�����س��ورة  يف 
اأبلغني باأخذ و�سع فرن�سا يف عني 

العتبار«.
ويف اليوم عينه، الثاين من كانون 
مت   ،2010 الأول/دي���������س����م����رب 
 2018 مونديال  تنظيم  ا�سناد 
اإنكلرتا  خرجت  فيما  رو�سيا  اىل 
من دورة الت�سويت الأوىل و�سط 
بينما فازت قطر  ده�سة اجلميع، 
يف الدورة الأخرية على الوليات 
لتنظيم   )8-14( امل����ت����ح����دة 

مونديال 2022.
اأي�سا،  امل��ا���س��ي  اآذار/م����ار�����س  ويف 

اآن���ذاك  اآل ث���اين ويل ع��ه��د ق��ط��ر 
وب��الت��ي��ن��ي و���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان ب����ازان، 
“كولوين كابيتال” املالكة  ممثل 
حينها لباري�س �سان جرمان الذي 

كان مير باأزمة مالية �سعبة.
اقنع  �ساركوزي  ان  املجلة  وادع��ت 
مل�سلحة  ب��ال��ت�����س��وي��ت  ب��الت��ي��ن��ي 
“جيو�سيا�سية”:  لأ���س��ب��اب  قطر 
متت  الج����ت����م����اع  ه�����ذا  “خالل 
باري�س  ����س���راء  م�����س��األ��ة  م��ن��اق�����س��ة 
القطريني  م����ن  ج����رم����ان  ����س���ان 
ح����زي����ران  يف  ف���ع���ل���ي���ا  ذل������ك  )مت 
خ���الل  م�����ن   ،)2011 ي���ون���ي���و 
رف���ع ح�����س��ت��ه��م ���س��م��ن جمموعة 
ريا�سية  قناة  واإن�����س��اء  لغ��اردي��ر، 
قناة  ملناف�سة  �سبورت�س(  ان  )ب��ي 
التي كان �ساركوزي  كنال بلو�س- 
يرغب يف اإ�سعافها-، كل ذلك كان 
بالتيني  منح  ع��دم  وع��د:  مقابل 
)رئي�س الحتاد الوروبي( �سوته 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اإىل 
ول��ك��ن اىل دولة  ي��ن��وي،  ك��ان  كما 

�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/2175  جتاري جزئي
ان  اىل املدعي عليه / 1-�سريف حممود حممد حممد جمهول حمل القامة مبا 
املو�سى احلمادي قد  ���س.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي  اأم ح�سن  املدعي/مطعم ق�سر 
اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )30.000( 
دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت��اري��خ املطالبة 
احلكم  و�سمول  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى 
امل���واف���ق:2019/6/25  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ 
ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12660 بتاريخ 2019/6/19   

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2019/1050  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- كل جديد ملنتجات اجلب�س والرخام �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/من�سور اخوان ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع نعلنكم  
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/5/28  يف الدعوى املذكورة اعاله 
وقدره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ذ.م.م  اخ��وان  ل�سالح/من�سور 
)277.399.20( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا اعتبارا من 
املدعي  والزمت  ال�سداد  الق�سائية احلا�سل يف 2019/3/5 وحتى متام  املطالبة  تاريخ 
من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  بامل�ساريف  عليها 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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الفجر الريا�ضي

الربازيلي  النجم  ع��ودة  حول  ال�سائعات  الربازيل  من  �سادر  تقرير  عزز 
نيمار مهاجم باري�س �سان جرمان بطل فرن�سا واأغلى لعب كرة قدم يف 

العامل اإىل فريقه ال�سابق بر�سلونة بطل اإ�سبانيا.
اي�سبورتي” اإىل مفاو�سات متقدمة بني بر�سلونة  “غلوبو  واأ�سارت قناة 
راهنا  والغائب  27 عاما  البالغ  الدويل  املهاجم  و�سان جرمان ل�ستعادة 

عن بطولة كوبا اأمريكا التي ت�ست�سيفها بالده ب�سبب ال�سابة.
وياأتي التقرير الربازيلي بعد اآخر ل�سحيفة “ليكيب” الفرن�سية اأ�سارت 
هذا  نيمار  ع��ن  للتخلي  “جاهز  الفرن�سية  العا�سمة  ن��ادي  اأن  اىل  فيه 
جملة  مع  مقابلة  يف  الباري�سي  النادي  رئي�س  اأك��د  وقت  يف  ال�سيف”، 
اأمام  مقفال  لي�س  “الباب  اأن  ال��ث��الث��اء  كاملة  ن�سرت  ف��وت��ب��ول  ف��ران�����س 
لنيمار  لذع��ة  انتقادات  موجها  امل�سروع”،  يف  ينخرط  مل  اإذا  لع��ب،  اأي 

حتديدا.
ونقلت “غلوبو” عن م�سادر قريبة من امللف ان رئي�س بر�سلونة جو�سيب 
ب��ارت��وم��ي��و اق���رتح ع��ل��ى ���س��ان ج��رم��ان 100 م��ل��ي��ون ي���ورو زائ���د لعبني 
اأومتيتي  و�سامويل  دميبيلي  عثمان  الفرن�سيني  غ��رار  على  اإ�سافيني، 
الجمالية  امل��ال��ي��ة  القيمة  م��ن  يقلل  م��ا  راكيتيت�س،  اإي��ف��ان  وال��ك��روات��ي 
لل�سفقة يف ناٍد يعاين من الديون ويحاول تعوي�س خروجه املخيب من 

ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا اأمام ليفربول الإنكليزي.
الكاتالوين  الفريق  نزاع ق�سائي مع  اأن الالعب ل يزال يف  لكنها ذكرت 
لعدم ت�سديد مكافاأة متديد عقده يف 2016، قبل انتقاله لحقا اىل �سان 

جرمان مقابل �سفقة قيا�سية عاملية بلغت 222 مليون يورو.
وي��رت��ب��ط ن��ي��م��ار ال���ذي غ���ادر ك��ات��ال��ون��ي��ا ق��ب��ل ع��ام��ني، بعقد م��ع الفريق 
 400 اأنفق  ال��ذي  فريقه  لكن   ،2022 حتى  قطريا  اململوك  الفرن�سي 
تلو  يح�سد خيبة  مبابي  كيليان  اليافع  املهاجم  مع  ل�سمه  ي��ورو  مليون 
الأخرى يف دوري الأبطال، وودع امل�سابقة للعام الثالث تواليا من الدور 

ثمن النهائي.
نتائج خميبة دفعت اخلليفي اىل دق جر�س النذار واإقالة املدير الريا�سي 

الربتغايل اأنتريو هرنيكي واإعادة الربازيلي ليوناردو.
ويف مقابلته مع فران�س فوتبول، قال رئي�سنادي �سان جريمان “يتوجب 
اأن يكون ذلك  اأكرث من قبل.. يجب  على الالعبني حتمل م�سوؤولياتهم 
اجل  هنا من  لي�سوا  اأك��رث  والعمل  امل��زي��د،  ب��ذل  عليهم  يتوجب  خمتلفا. 

ال�ستمتاع. ويف حال مل يوافقوا، فالأبواب م�سرعة )لرحيلهم(«.
وتابع “اىل اللقاء! ل اأريد املزيد من �سلوكيات النجوم«.

ومنذ و�سول نيمار، تعالت العديد من ال�سوات للتنديد باملكانة اخلا�سة 
التي يحظى بها، علما اأن الربازيلي مترد على قرارات الفريق بعدما كان 
قد قرر ال�سفر اىل الربازيل قبل نهاية املو�سم املن�سرم بدون علم مدربه 

الملاين توما�س توخل.
اآماله  ق��در  على  املن�سرم  امل��و���س��م  الباري�سي  ال��ن��ادي  اجن����ازات  تكن  ومل 
ولكنه  الفرن�سي،  للدوري  بطال  بلقبه  بالحتفاظ  اكتفى  اإذ  وتطلعاته، 
الرتجيح  بركالت  بخ�سارته  رين  اأم��ام  املحلية  الكاأ�س  يف  لقبه  من  جرد 
يف النهائي، كما خ�سر لقبه يف م�سابقة كاأ�س الرابطة على يد غانغان يف 
ربع النهائي، اإىل خروجه من دور ثمن النهائي يف م�سابقة دوري اأبطال 
وخ�سر  ذهابا  �سفر   2- )ف��از  النكليزي  يونايتد  مان�س�سرت  اأم��ام  اأوروب���ا 

اإيابا(.  3-1
واأبعدت الإ�سابات نيمار عن �سفوف فريقه الفرن�سي لفرتتني طويلتني 

يف املو�سمني اللذين اأم�ساهما معه حتى الآن.
انتقادات  جريمان  �سان  رئي�س  وج��ه  الفرن�سية،  املجلة  مع  مقابلته  ويف 
“اأريد لعبني  بقوله  الربازيلي  الدويل  للمهاجم  علنية غري م�سبوقة 

والنخراط  القمي�س  �سرف  ع��ن  للدفاع  �سيء  ك��ل  لتقدمي  جاهزين 
هناك  ونتحدث.  نلتقي  يفهم،  اأو ل  يريد،  ل  النادي. من  م�سروع  يف 
بالطبع عقود نحرتمها، لكن الأولوية لتما�سك امل�سروع ب�سكل كامل... 

مل يجربه اأحد على التوقيع معنا )نيمار(. مل يدفعه اأحد. جاء على 
دراية كاملة لالنخراط بهذا امل�سروع«.

من  اإليه  موجهة  اتهامات  ظل  يف  م�سطربة  فرتة  نيمار  ويعي�س 
مواطنته عار�سة الأزياء ناجيال ترينيدادي باغت�سابها يف اأحد 

تكاليف  هو  دفع  بعدما  املا�سي،  اأيار/مايو  يف  باري�س  فنادق 
�سفرها واإقامتها.

وبح�سب �سحيفة “فوليا دي �ساو باولو”، قررت ال�سلطات 
اذ  ال���ربازي���ل،  يف  لنيمار  ع��ق��ارا   36 جتميد  ال�سريبية 
دولر من  16 مليون  بقيمة  بت�سديد �سرائب  تطالبه 

من  قادما   2013 عام  بر�سلونة  اىل  انتقاله  �سفقة 
�سانتو�س.

ويغيب الالعب عن كوبا اأمريكا بعد اإ�سابة يف كاحله 
تعر�س لها خالل مباراة ودية �سد قطر يف اخلام�س 

من ال�سهر احلايل، واأعلن �سان جرمان اأن اأغلى لعب 
يف العامل �سيبتعد نحو �سهر عن املالعب.

وك���ان م���درب املنتخب تيتي ق��د ن��زع ���س��ارة ال��ق��ي��ادة عن 
نيمار حتى قبل اإ�سابته واتهامات الغت�ساب، على خلفية 
�سلوكه يف نهائي كاأ�س فرن�سا �سد رين، عندما قام بدفع 
اأحد م�سجعي الفريق املناف�س يف املدرجات، علما انه غاب 
لتلك  مماثلة  قدمه  م�سط  يف  ل�سابة  املو�سم  نهاية  عن 

التي ابعدته عن نهاية املو�سم املا�سي.

 2011 الثاين(  )كانون  يناير  ث��ورة  على  �سنوات  ثماين  من  اأك��رث  بعد 
التي  مل�سر  رئي�سي  قلق  م�سدر  الأم��ن  يبقى  تلتها،  التي  وال�سطرابات 
 21 ت�ستعد ل�ست�سافة بطولة كاأ�س الأمم الإفريقية يف كرة القدم من 

حزيران يونيو اإىل 19 متوز يوليو.
معززة  اأم��ن��ي��ة  اج����راءات  الأخ����رية  الآون����ة  يف  امل�سرية  ال�سلطات  وتتخذ 
حت�����س��ريا ل���س��ت�����س��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ق��اري��ة، وال��ت��ي ���س��ت��ك��ون الأك����رب من 
 .16 ب��دل من  24 منتخبا  ال��ق��ارة، مع م�ساركة  تاريخ  حيث احلجم يف 
منا�سبة  اأك��رب  و�سيكون  اخلام�سة،  للمرة  احل��دث  هذا  م�سر  وت�ست�سيف 
ال�سابق  بالرئي�س  اأط��اح��ت  التي   2011 ث��ورة  منذ  ال��ب��الد  يف  ريا�سية 
ح�سني مبارك، وتلتها اأعوام من ال�سطرابات الأمنية وامل�ساكل ال�سيا�سية 

والأزمات القت�سادية.
يف اأوائل حزيران/يونيو، وقبيل اإجازة عيد الفطر، اأعلنت وزارة الداخلية 
على  للحفاظ  النطاق  وا�سعة  اأمنية  واإج���راءات  خطط  “تنفيذ  امل�سرية 
عطلة  املواطنني” خ��الل  وتاأمني  وحماية  الن�سباط،  وحتقيق  الأم��ن، 

العيد والبطولة.
“ن�سر الرتكازات الأمنية، والدفع بقوات  واأ�سافت اأن الإج��راءات ت�سمل 

التدخل والنت�سار ال�سريع بكافة املحاور واملناطق الهامة واحليوية«.
واإن كانت م�سر قد ا�ست�سافت البطولة على اأر�سها اأربع مرات اآخرها يف 
عام 2006، ال اأن بطولة 2019 �ستكون الأكرب قاريا، والأكرب بالن�سبة 

اىل م�سر منذ ثورة 2011 وفرتة عدم ال�ستقرار التي تلتها.

“ الذي  “عامل دبي للريا�سة  تنطلق اليوم فعاليات ال��دورة التا�سعة من 
ينظمه جمل�س دبي الريا�سي ومركز دبي التجاري العاملي يف قاعات ال�سيخ 
�سعيد واأرينا املركز التجاري على مدار 16 اأ�سبوعا وي�ستمر خالل ف�سل 
ال�سيف حتى 10 �سبتمرب 2019. ومتتد فعاليات احلدث على م�ساحة 
اأجنحة  الهواء ت�سم  األ��ف مرت مربع داخ��ل قاعات مكيفة   25 اإىل  ت�سل 
كرة  مالعب   6 منها  ملعبا   50 اإىل  ت�سل  والتي  واملالعب  الأكادمييات 
قدم ورجبي و9 مالعب كرة �سلة وملعبني للتن�س ومنطقة كبرية لتن�س 
الطاولة و8 مالعب للري�سة الطائرة. ويت�سمن عامل دبي للريا�سة هذا 
اأبرزها  من  متخ�س�سة  اأكادميية   14 مب�ساركة  ريا�سية  لعبة   20 العام 
اأكادميية “اأيه �سي ميالن” يف دبي التي ت�سارك للمرة الأوىل يف الفعاليات 

بالإ�سافة اإىل اأكادمييات “بول اأبوف اأول” و”جا�ست كريكيت” و”جا�ست 
الطائرة  والكرة  ال�سلة  تدريبات يف كرة  تقدم  التي  بالي” و”�سنرتلين 
والكريكيت واللياقة البدنية. ويعد عامل دبي للريا�سة الأكرب من نوعه 
على الإط��الق يف الدولة واملنطقة ملا ي�سمه من مالعب تنا�سب خمتلف 
اأعداًدا كبرية ميار�سون هواياتهم براحة وباإ�سراف  الريا�سات وت�ستوعب 
الأن�سطة  م��ن  العديد  اإق��ام��ة  احل��دث  ي�سهد  كما  ومعاجلني.  خمت�سني 
الريا�سة والبدنية خالل ف�سل ال�سيف يف دبي حيث ت�ستقطب فعاليات 
ميار�سون  ال��ذي��ن  والالعبني  الريا�سات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اق  ع�سرّ التحدي 
هواياتهم ويتناف�سون مع اأقرانهم واأ�سحابهم يف اأجواء حما�سية مع توفر 

اأماكن للجمهور ملتابعة املناف�سات والت�سجيع.

الأمن الهاج�س الأكرث يف بطولة اأمم اإفريقيا  انطالق فعاليات »عامل دبي للريا�سة« بدورته التا�سعة

“اأويل” الريا�سية  عك�س ما كتبته �سحيفة 
مت��ام��ا واق����ع ج��ن��اح ب���اري�������س  ���س��ان جرمان 
منتخب  م���ع  م���اري���ا  دي  اأن���خ���ل  ال��ف��رن�����س��ي 
الأرجنتني لكرة القدم الذي ا�ستهل م�سواره 
املقامة يف الربازيل   2019 اأمريكا  يف كوبا 

كولومبيا  اأم���ام  بخ�سارة 
�سفر2-.

ال���ذي  الأداء  ي��ك��ن  مل 
يف  م����اري����ا  دي  ق����دم����ه 
�سمن  الأوىل  امل���ب���اراة 

م�������ن�������اف���������������س�������ات 

اقرتب  لع��ب  مب�ستوى  الثانية،  املجموعة 
الوطني،  املنتخب  املئة بقمي�س  من مباراته 
ما دفع املدرب ليونيل �سكالوين اىل اإخراجه 
وا�ستبداله  ال�سوطني  بني  ا�سرتاحة  خ��الل 

برودريغو دي بول.
الذي  ال�����س��يء  الأداء  ح��ج��م  ع��ل��ى  ول��ل��دلل��ة 
قدمه دي ماريا يف تلك املباراة، قرر �سكالوين 
يف اليوم التايل اأن يجعله يتمرن مع البدلء، 
فيما بقي بديله دي بول يف �سالة التمارين 
البدنية مع لعبي الت�سكيلة الأ�سا�سية التي 
�ستواجه البارغواي الأربعاء يف اجلولة 

الثانية.
“اأويل”  ���س��ح��ي��ف��ة  وك���ان���ت 
امل��ن��ت��ق��دي��ن لدي  اأ����س���د 
ال����ذي يبدو  م��اري��ا 
من  ع��������داده  اأن 
املباريات الدولية 
عند  ���س��ي��ت��وق��ف 
الربازيل  يف   98
ال�����ن�����ظ�����ر عن  ب����غ���������س 
اليها  �ست�سل  التي  املراحل 
الن�سختني  ب��ط��ل��ة  و���س��ي��ف��ة 
لعب  اأن  معتربة  املا�سيتني، 
بال  “مالك  ج�����رم�����ان  �����س����ان 
اىل  م��ن��ه��ا  اإ�����س����ارة  يف  اأجنحة” 
ويعني  اأن�����خ�����ل،  الأول  ا����س���م���ه 

املالك.
وراأت “اأويل” اأنه “اإذا كانت حياة 
ليونيل(  وق��ائ��ده  املنتخب  )جن��م 
ك��ن��اي��ة عن  مي�سي م��ع الأرج��ن��ت��ني 
فر�س �سائعة، فاإن حياة دي ماريا 

مبثابة عذاب!«.
دي  بها  خ��رج  التي  والح�ساءات 
ماريا من املباراة �سد كولومبيا 
الأداء  ت��وا���س��ع  ت��ع��ك�����س مت��ام��ا 
ال���ذي ق��دم��ه: مل ي�����س��دد على 
مل�س  م��ن��ا���س��ب��ة،  اأي  يف  امل��رم��ى 
الكرة 15 مرة فقط وقام ب� 

متريرات.  10
وب�������ع�������دم�������ا ك������������ان م���ن 
الأ�سا�سية  ال��ع��ن��ا���س��ر 
عليها  ي���ع���ول  ال���ت���ي 

�سكالوين لتاأمني الكرات من اجلهة الي�سرى 
مهاجم  اأو  مي�سي  الإ�سباين  بر�سلونة  لنجم 
�سريخيو  الإن���ك���ل���ي���زي  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��رت 
�سالفادور  م��اري��ا مب��ب��اراة  دي  م��ر  اأغ���وي���رو، 
�سحيفة  بح�سب  الكرام”  “مرور  باهيا  دي 
يهاجم” ومل  “مل  اأنه  راأت  “كالرين” التي 

“يكن مثمرا«.
�سكالوين  ب��دا  بال�سم،  يذكره  اأن  دون  وم��ن 
وك��اأن��ه ي��وج��ه �سهامه ل��دي م��اري��ا ح��ني راأى 
“ال�سوط الثاين كان يليق بالأرجنتني”،  اأن 
خالفا ل���الأول ال��ذي ���س��ارك فيه لع��ب �سان 
ي��ك��ت��ف��ي مب��ت��اب��ع��ة زمالئه  اأن  ق��ب��ل  ج���رم���ان 
الثاين الذي  ال�سوط  البدلء يف  من مقاعد 
�سهد رغم ذلك ت�سجيل كولومبيا هدفني يف 

الدقيقتني 71 و86.
من املوؤكد اأن دي ماريا ل يتحمل وحده عبء 
الأداء املخيب الذي قدمه مي�سي ورفاقه يف 
حماولة  ن��ح��و  الأرج��ن��ت��ني  م�����س��وار  م�ستهل 
 ،1993 منذ  الأوىل  للمرة  باللقب  ال��ف��وز 
لعب  م��ن  اأك���رث  ينتظر  ك��ان  اجلمهور  لكن 
و�سارك  عاما   31 العمر  من  يبلغ  خم�سرم 

يف كاأ�س العامل ثالث مرات.
الغرمية  اأرا�����س����ي  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب  اأن  وي���ب���دو 
ال��ذي خا�س  ال��ربازي��ل ل ينا�سب دي م��اري��ا 
“�سيلي�ساو”  اأر����س  على   2014 م��ون��دي��ال 
مدريد  ري��ال  ال�سابق  فريقه  مع  متوج  وه��و 
بعد  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال  دوري  بلقب  الإ���س��ب��اين 
م�سريته  يف  الأف���������س����ل  م����ن  ك������ان  م���و����س���م 

ال�سخ�سية.
ماريا من  دي  كان  الربازيلي،  املونديال  ويف 
اأ�سا�سيا  اأف�سل لعبي الأرجنتني ولعب دورا 
بت�سجيله  النهائي  رب��ع  اىل  ب���الده  ت��اأه��ل  يف 
هدف الفوز على �سوي�سرا يف اأواخ��ر ال�سوط 
الإ����س���ايف ال��ث��اين ب��ع��د مت��ري��رة م��ن مي�سي، 
اأ�سيب يف ربع النهائي ومل يتمكن من  لكنه 
موا�سلة م�سواره مع بالده التي و�سلت اىل 
اأن  قبل   1990 منذ  الأوىل  للمرة  النهائي 
اللقب  م��ن  م��اري��و غوت�سه  الأمل���اين  يحرمها 

الأول منذ 1986 والثالث يف تاريخها.
اأرجنتينية يف حينها  اإعالم  و�سائل  وحتدثت 
عن اأن ريال مدريد دخل على اخلط وطلب 
املباراة  اإ����س���راك دي م��اري��ا يف  ع���دم  ب��ر���س��ال��ة 

النهائية لكي ل تتفاقم اإ�سابته، وكان اخلرب 
بعد،  ما  يف  نف�سه  الالعب  اأك��ده  اإذ  �سحيحا 
دون  مزقها  لكنه  الر�سالة  تلقى  اأن��ه  كا�سفا 
عن  غيابه  ق��رار  اأن  على  م�سددا  يقراأها،  اأن 
األيخاندرو  املنتخب  النهائي جاء من مدرب 

�سابيا ولي�س من ناديه.
موؤخرا  اأجراها  مقابلة  يف  ماريا  دي  وك�سف 
الأرجنتينية  نا�سيون”  “ل  �سحيفة  م���ع 
األعبها  مل  ال��ت��ي  النهائية  امل��ب��اراة  “تلك  اأن 
يف ال��ربازي��ل، م��ا زال��ت ت��ط��اردين. ل��و توجنا 
اأب��ط��ال، ملا حت��دث اأح��د عن الأم���ر. لكن مبا 
اأننا خ�سرنا )�سفر1-(، كان التلميح اىل اأين 

ت�سببت بذلك«.
انتقل  الربازيل،  يف  ال�سائعة  الفر�سة  وبعد 
ري���ال م��دري��د اىل مان�س�سرت  دي م��اري��ا م��ن 
يونايتد الإنكليزي حيث ازداد الو�سع �سوءا، 
اإذ عانى الأمرين يف “اأولد ترافورد” لدرجة 
واملحللني  ال�سحافيني  قبل  م��ن  �سنف  اأن��ه 
الكرويني باأنه اأ�سواأ �سفقة يف الدوري املمتاز 

خالل ذلك املو�سم.
“ال�سياطني  فريق  مع  ماريا  دي  ي�سمد  مل 
احلمر” لأكرث من مو�سم واح��د، وانتقل يف 
�سيف 2015 اىل باري�س �سان جرمان حيث 
مينعه  اأن  دون  لكن  متفاوتة  م�ستويات  قدم 
املنتخب  ي��ك��ون م��ت��واج��دا م��ع  اأن  ذل���ك م��ن 
الوطني بغ�س النظر عن هوية املدرب، وكان 
�سمن ت�سكيلة مونديال رو�سيا 2018 حيث 
اأع��ط��ى الأم���ل ل��ب��الده يف م��ب��اراة ال���دور ثمن 
ال��ن��ه��ائ��ي ���س��د ف��رن�����س��ا ح��ني ع����ادل النتيجة 
يف  امل��واج��ه��ة  ح�سمت  الأخ����رية  لكن   ،1-1
الفوز  نحو  طريقها  ووا�سلت   3-4 النهاية 

باللقب للمرة الثانية يف تاريخها.
وهذا املو�سم، اخترب دي ماريا خيبة مماثلة 
اإذ ذهب  ال��ن��ادي  امل��رة على �سعيد  ه��ذه  لكن 
ال�سابق  الذي بذله يف معقل فريقه  املجهود 
خلف  ك��ان  اأن  بعد  ه��درا  يونايتد  مان�س�سرت 
هديف الفوز -2�سفر يف ذهاب ثمن النهائي، 
ملعبه  اإي��اب��ا يف  �سان جرمان  بخ�سارة  وذل��ك 
مدينة  اإب��ن  ويتلقى  امل�سابقة  ل��ي��ودع   3-1
اأخ��رى يف م�سرية مل تتعاف  روزاري��و �سربة 
نهائي  خ�سارة  �سدمة  منذ  املنا�سب  بال�سكل 

كاأ�س العامل على الأرا�سي الربازيلية.

دي ماريا »مالك بال اأجنحة«  يف كوبا اأمريكا 

اليافع جواو  الربتغايل  الهجومي  الو�سط  �سينتقل لعب 
مقابل  ال�سباين  مدريد  اأتلتيكو  اىل  بنفيكا  من  فيليك�س 
ال��ث��الث��اء �سحف  اأف����ادت  م��ا  بح�سب  ي���ورو،  مليون   120

برتغالية.
وبح�سب معلومات لل�سحف الريا�سية “اآبول” و”ريكورد” 
و”اأو جوغو”، وافق الالعب البالغ 19 عاما على �سروط 
فريق العا�سمة ال�سبانية الذي اقرتح عليه عقدا خلم�س 

�سنوات وراتبا �سنويا يبلغ 6 ماليني يورو.
وبحال تاأكد اخلرب، �سي�سبح فيليك�س اأغلى لعب برتغايل 
يف التاريخ ويدخل بني اأغلى خم�س �سفقات يف تاريخ اللعبة، 
اذ يحمل الرقم القيا�سي الربازيلي نيمار مع 222 مليون 

���س��ان جرمان  ب��اري�����س  اىل  ال���س��ب��اين  بر�سلونة  م��ن  ي���ورو 
مبابي،  كيليان  الفرن�سي  )ي��ل��ي��ه  �سنتني  ق��ب��ل  الفرن�سي 

الربازيلي فيليب كوتينيو والفرن�سي عثمان دميبيلي(.
وق����رر اأت��ل��ت��ي��ك��و ���س��م ف��ي��ل��ي��ك�����س ل��ت��ع��وي�����س رح��ي��ل هدافه 
اأكد رحيله عن �سفوف  اأنطوان غريزمان الذي  الفرن�سي 

الفريق، ويرجح انتقاله اىل بر�سلونة.
وعرف فيليك�س �سعودا قويا منذ بداياته الحرتافية مع 
 43 يف  ه��دف��ا   20 �سجل  املن�سرم.  امل��و���س��م  خ��الل  بنفيكا 
لقب  ب��الده  ب��اإح��راز  و�ساهم  امل�سابقات  خمتلف  يف  م��ب��اراة 
الن�سخة الأوىل من دوري الأمم الأوروبية ولقب الدوري 

املحلي مع بنفيكا.

اأتلتيكو يقرتب من �سم 
الواعد فيليك�س 

مفاو�سات بني بر�سلونة و�سان جرمان لإعادة نيمار 

قاد مهاجم اأنقره غوجو الرتكي ديفر اأورجيل منتخب بالده جامايكا 
الأوىل  اجلولة  يف  كينغ�ستون  يف   2-3 هندورا�س  على  �سعب  ف��وز  اىل 
لكرة  الذهبية  الكاأ�س  م�سابقة  �سمن  الثالثة  املجموعة  مناف�سات  من 
والو�سطى  ال�سمالية  )اأمريكا  الكونكاكاف  احت��اد  ينظمها  ال��ذي  القدم 

والكاريبي( حتى الثامن من متوز/يوليو.
و�سجل اأورجيل )29 عاما( الهدفني الأولني ملنتخب جاماياكا، وافتتح 
الت�سجيل من �سربة راأ�س بعد متريرة عر�سية من لعب لو�س اأجنلي�س 
برت-يل فا�سيل )15(، واأ�ساف الثاين بعدما اخرتق دفاعات هندورا�س 

وقام مبجهود فردي ومراوغة اأكرث من لعب )41(.
ويف ال�����س��وط ال��ث��اين، اأع����اد لع���ب ج��ريون��ا الإ���س��ب��اين اأن��ط��وين لوزانو 
الأمل لهندورا�س عندما قل�س الفارق م�ستفيدا من كرة األربث اإيلي�س 

.)54(
لكن فا�سيل نفذ كرة ركنية باملقا�س على راأ�س املدافع داميون لو الذي 
من  ال��ه��ن��دورا���س��ي��ني  مهمة  م�سعبا   ،)56( امل��رم��ى  يف  ب��ن��ج��اح  اأك��م��ل��ه��ا 

جديد.
ويف الوقت بدل ال�سائع، قل�ست هندورا�س الفارق مرة ثانية عندما رفع 
كا�ستيو  روبيليو  رام��ون  وتابعها  عالية  عر�سية  كرة  اإي��زاغ��ريي  اإميليو 

براأ�سه يف �سباك احلار�س اأندريه باليك )2+90(.
وت�سدرت جامايكا ترتيب املجموعة بفارق الأهداف اأمام ال�سلفادور التي 
فازت ب�سعوبة اأي�سا على كورا�ساو بهدف وحيد �سجله مهاجم بانكونك 
يونايتد التايالندي نيل�سون بونيا قبيل نهاية ال�سوط الأول على امللعب 

الوطني اإنديبندن�سي �ستاديوم نف�سه يف العا�سمة اجلامايكية.

اأورجيل يقود جامايكا اإىل فوز 
�سعب على هندورا�س 

اأع��ل��ن ب��ورو���س��ي��ا دورمت���ون���د ال����ذي ح��ل و���س��ي��ف��ا لبطل 
الدوري الأملاين لكرة القدم يف املو�سم املن�سرم، متديد 
عقد مدربه ال�سوي�سري لو�سيان فافر حتى نهاية مو�سم 

.2021-2020
وتوىل فافر )61 عاما( تدريب النادي الأملاين يف �سيف 
العام املا�سي، وقاده يف مو�سمه الأول اىل احللول و�سيفا 
لبايرن ميونيخ الذي توج للمو�سم ال�سابع تواليا، بفارق 
نقطتني فقط عن دورمتوند، علما باأن الفريق الأ�سود 
ت�سدره  بعد  اللقب  حتقيق  م��ن  قريبا  ك��ان  والأ���س��ف��ر 

ترتيب البوند�سليغا لفرتات عدة خالل املو�سم.
ونقل بيان للنادي عن مديره الريا�سي ميكايل ت�سورك 
لعبينا.  ر  وط��ورّ وا�سحة  هيكليات  لو�سيان  “خلق  قوله 

لقد حقق التوقعات بن�سبة 100 باملئة«.
ال�سابق  امل���درب  ف��اف��ر،  اأن ينتهي عقد  امل��ق��رر  وك��ان م��ن 
املقبل،  املو�سم  بنهاية  دورمت��ون��د  مع  الفرن�سي،  لني�س 

لكنه مدد حتى 30 حزيران/يونيو 2021.
واأكد املدرب من جهته تطلعه اىل “عمل بناء وناجح مع 

كل بورو�سيا دورمتوند” يف الفرتة املقبلة.

فافر ميدد عقده مع دورمتوند حتى 2021 



يطلبون 140 مليون دولر تعوي�سا 
بداأت يف مدينة �سيدين الأ�سرتالية حماكمة يطالب فيها مزارعو 
اأع�ساب بحرية اإندوني�سيون باأكرث من 200 مليون دولر اأ�سرتايل 
للتنقيب  التايالندية  بي.تي.تي  �سركة  من  دولر(  )137مليون 
واإنتاج النفط، لتغطية الأ�سرار التي يقولون اإنها حلقت بهم، بعد 

اأ�سواأ ت�سرب نفطي يف اأ�سرتاليا.
األ��ف من مزارعي   15 اأك��رث من  الق�سائية  ال��دع��وى  ومتثل ه��ذه 
الأع�ساب البحرية الذين يقولون اإنهم فقدوا م�سدر رزقهم خالل 
ال�سنوات التي اأعقبت ت�سرب النفط يف بحر تيمور لأكرث من 74 
اأغ�سط�س  النفطية يف  يوماً عقب وقوع انفجار يف من�سة مونتارا 
2009. وقال املحامي بن �سليد يف بيان " انق�ست علينا الآن ع�سر 
النفط  �سركة  زال��ت  وم��ا  البيئية  الكارثة  ه��ذه  وق��وع  منذ  �سنوات 
التاأثري  تنكران  الرثية  الرئي�سية  التايالندية  و�سركتها  امل�سوؤولة 
املدمر الذي �سببه ت�سربهما النفطي، الذي ظل ل�سهور بال انقطاع، 

ودون �سيطرة ملزارعي الأع�ساب البحرية الإندوني�سيني".
واملدعي الرئي�سي يف هذه الق�سية هو دانييل �ساندا الذي يقول اإن 
اإىل  اأدى  اآمن  ب�سكل  املن�سة  ت�سغيل  �سركة بي.تي.تي عن  تقاع�س 
اللتني  ن��داو وكوباجن  روت��ي  البحرية يف  الأع�ساب  تدمري �سناعة 

تبعدان اأكرث من 200 كيلومرت عن هذه املن�سة.

نورحممدوف يحبط طفال بر�سلونيا مقابل �سورة
اأجرب بطل الفنون القتالية املتنوعة )يو اإف �سي(، الرو�سي حبيب 
نورحممدوف، م�سجعا �سغريا لرب�سلونة، على حتية الغرمي ريال 

مدريد مقابل هدية حمددة.
وخالل مقابلته للم�سجعني ال�سغار والتقاط ال�سور معهم، توقف 
نورحممدوف عند طفل �سغري يرتدي قمي�سا عليه �سعار بر�سلونة 

الإ�سباين، لريف�س التقاط ال�سور معه بطريقة مازحة.
ل  رون��ال��دو  ")كري�ستيانو(  قائال:  نورحممدوف  الطفل  واأج��اب 
"ل  الرو�سي:  البطل  ليجيب  الآن"،  بعد  مدريد  ري��ال  مع  يلعب 
على  نورحممدوف  وا�سرتط  يهم اإن كان رونالدو موجودا اأو ل". 
جمهور  يقولها  التي  مدريد" ال�سهرية  "هال  عبارة  قول  الطفل 
له  خ�سع  ما  وه��و  معه،  �سورة  على  احل�سول  مقابل  "امللكي"، 
ما  بعد  العاملية  لل�سهرة  الرو�سي  النجم  وو�سل  ال�سغري.  الطفل 
هزم املقاتل الإيرلندي كونور مكغريغور بطريقة "مذلة" يف نزال 

الوزن اخلفيف ببطولة "يو اإف �سي" نهاية عام 2018.

قطع روؤو�س يف جمزرة ع�سابات
لقي 10 �سجناء م�سرعهم، يف اأعمال عنف بني عنا�سر من ع�سابات 

متناف�سة اندلعت يف اأحد �سجون باراغواي.
ووف��ق��ا ل����وزارة وزارة ال��داخ��ل��ي��ة يف ب���اراغ���واي ف��ق��د ل��ق��ي 10 من 
5 منهم بقطع الراأ�س و3 حرقا، خالل  ال�سجناء م�سرعهم، قتل 
مواجهات بني ع�سابات متناف�سة لتجار املخدرات يف �سجن �سمايل 
البالد. وقالت الوزارة اإن اأعمال العنف وقعت يف �سجن �سان بيدرو، 

على بعد 400 كيلومرت اإىل ال�سمال من العا�سمة اأ�سون�سيون.
كل  اأن  فيالمايور،  خ��وان  ب��اراغ��واي،  يف  الداخلية  وزي��ر  واأو���س��ح 
اأن  اإىل  م�سريا  امل��خ��درات،  تهريب  ع�سابات  اإىل  ينتمون  القتلى 

املواجهات بداأت بعد ظهر الأحد وا�ستمرت اأكرث من 3 �ساعات.
اإىل  ينتمون  �سجناء  بني  وقعت  املواجهات  اأن  ال���وزارة  واأو�سحت 
ع�سابة  وه���ي  برمير"،  ك��اب��ي��ت��ال  دا  ك��وم��ان��دو  "برمير  ع�����س��اب��ة 
ال��ربازي��ل، واآخ��ري��ن ينتمون  امل��خ��درات من �ساو باولو يف  لتهريب 
الربازيل  من  خم��درات  مهربي  من  املوؤلفة  روتيال"  "كالن  اإىل 

وباراغواي، وفقا ملا ذكرته وكالة فران�س بر�س.
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اأفعى تبتلع مت�ساحا بطريقة مذهلة
ل �سك اأن الربية ت�سهد اأمورا غريبة، فكثريا ما �سمعنا عن اأفعى �سخمة بلعت طفال اأو رمبا رجال وعن �سراع بني 

الوحو�س، لكن اأن ت�ساهدها بالعني املجردة فهذا اأمر نادر احلدوث.
فبينما كان مارتن مولر يخو�س يف قاربه الكاياك منطقة جبل اإيزا يف مقاطعة كوينزلند الأ�سرتالية، �ساهد اأفعى 
املياه  اأ�سرتاليا، وهي تبتلع مت�ساحا من متا�سيح  الأفاعي حجما يف  اأكرب  الزيتون" وهي ثاين  "اأفعى  من ف�سيلة 

العذبة باأكمله.
املتابعني،  في�سبوك  موقع  اإنك" يف  ري�سكيو  وايلدليف  "جيجي  ح�ساب  على  مولر  ن�سرها  التي  ال�سور  و�سدمت 

بح�سب ما ذكر موقع ميل اأونالين الربيطاين.
وزادت الإثارة عندما ن�سر ال�سور املثرية والغريبة على ح�سابه يف في�سبوك، حيث جلبت اأكرث من 10 اآلف رد من 
اأجل ت�سوير م�ساهد  نف�سه للخطر من  ب�ساأن تعري�س �سخ�س  املتابعني عن �سدمتهم  املتابعني. وعرب كثري من 

كهذه، فعلق اأحد املتابعني قائال "�سور مده�سة ومثرية.. كنت اأعتقد اأن التم�ساح �سينت�سر على الأفعى".
التي  الأفاعي  كاياك يف مكان توجد فيه مثل هذه  بقارب  مل��اذا يذهب �سخ�س عاقل  الوحيد..  "�سوؤايل  ثان  وق��ال 

ميكنها اأن تبتلع مت�ساحا باأكمله"؟
واأ�ساف ثالث �ساخرا "هذه بالتاأكيد �سمن قائمة الطرق الع�سرة التي ل اأرغب اأن اأموت بها".

هذه  من  باأفعايني  حتتفظ  اإنها  اأ�سرتاليا  ميل  لديلي  جونز  مي�سيل  واي��ل��دلي��ف،  جيجي  موقع  �ساحبة  وقالت 
الف�سيلة يف منزلها كحيوانات األيفة.

األربعاء    19   يونيو    2019  م   -   العـدد  12660  
Wednesday   19   June   2019  -  Issue No   12660

»لعبة النهاية« يهيمن على جوائز اإم.تي
اإند  )اأفنجرز:  النهاية"  لعبة  "املنتقمون:  اخلارقني  الأبطال  فيلم  خرج 
جيم( بن�سيب الأ�سد من جوائز )اإم.تي.يف( ال�سينمائية والتلفزيونية الليلة 
املا�سية. وفاز الفيلم الناجح الذي اأنتجته مارفل واأ�سبح ثاين اأكرث الأفالم 
اأف�سل فيلم واأف�سل  ال�سينمائية حتقيقا لالإيرادات على الإطالق بجائزة 
�سرير ل�سخ�سية ثانو�س التي قدمها املمثل جو�س برولني كما فاز بجائزة 
اأف�سل بطل ل�سخ�سية اأيرون مان التي اأداها املمثل روبرت داوين جونيور. 
وفاز م�سل�سل "�سراع العرو�س" )جيم اأوف ثرونز( الذي تدور اأحداثه يف 

اأجواء خيالية يف الع�سور الو�سطى بجائزة اأف�سل عمل تلفزيوين.
وكانت جائزة اأف�سل فيلم وثائقي من ن�سيب فيلم )�سرفايفينج اآر كيلي( 
الذي تظهر فيه �سبع ن�ساء اأمام الكامريا للحديث عما ت�سفنه ب�سنوات من 
العتداءات اجلن�سية والعاطفية التي تعر�سن لها على يد املغني ال�سهري 

اآر كيلي.
جائزة  على  تيل(  هاندميدز  )ذا  م�سل�سل  بطلة  مو�س  اإليزابيث  وح�سلت 
اأف�سل اأداء تلفزيوين وهي فئة اقت�سر املر�سحون فيها على الن�ساء. وتدور 
اأحداث امل�سل�سل اخليالية يف امل�ستقبل القريب حيث تفقد املراأة كل حقوقها 

مبا يف ذلك حقها يف العمل والقراءة.
وفازت املمثلة بري لر�سون يف فئة اأف�سل قتال عن اأدائها ل�سخ�سية كابنت 
مارفل. ويف فئة اأف�سل قبلة ذهبت اجلائزة للممثلني ال�سابني نواه �سنتينيو 

ولنا كوندور عن فيلم )تو اأول ذا بويز اآيف لوفد بيفور(.

فيديو العتقال العنيف.. اعتذار ر�سمي عن عنف ال�سرطة
اأري���زون���ا الأم��ريك��ي��ة، ب��ع��د ظهور  اع��ت��ذرت رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة فينيك�س ب��وري��ة 
ت�سجيالت فيديو تك�سف عن عملية اعتقال عنيفة قامت بها ال�سرطة لعائلة 
التي �سورت قبل  الفيديو  واأظهر ت�سجيالت  املدينة.  اأطفال �سغار يف  مع 
�سهر  عنا�سر ال�سرطة ياأمرون العائلة باخلروج من �سيارتهم، وي�سرخون 
يف وجوه اأفرادها وي�ستخدمون عبارات "غري لئقة"، ويهددونهم باإطالق 
النار عليهم. ثم تخرج امراأة من ال�سيارة مع طفلني �سغريين، وت�سلمهما 
ذلك  بعد  ليبدو  عليها،  القب�س  قبل  امل���راأب  يف  م��وج��ودا  ك��ان  �سخ�س  اإىل 

�سابط �سرطة يركل �ساقي رجل يقوم بتقييد يديه يف �سيارة لل�سرطة.
"على  تويرت  على  ن�سر  بيان  يف  غاليغو  كلري  املدينة  بلدية  رئي�سة  وقالت 
غرار كثريين اآخرين، اأ�سعر بال�سمئزاز مما راأيته يف �سريط الفيديو الذي 

يك�سف تعامل �سرطة فينيك�س مع عائلة واأطفال �سغار".
واأ�سافت اأن ت�سرفات عنا�سر ال�سرطة هوؤلء "غري لئقة" و"غري مهنية 
على الإطالق"، موؤكدة اأنه "لي�س ثمة اأي موقف ميكن اأن يكون فيه مثل 

هذا ال�سلوك مقبول يف حده الأدنى".
ونقلت وكالة "فران�س بر�س" عن غاليغو قولها: "اأنا اآ�سفة ب�سدة لأن هذه 

العائلة عانت، واأقدم اعتذاري للمجتمع".

هواوي تواجه كارثة ال��� 
ذكية �سينية  % بخطة   60

�سركة  اأن  ب��ل��وم��ربغ  وك��ال��ة  اأك����دت 
ال�سينية  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ز  ه�������واوي 
ت�ستعد لرتاجع يرتاوح ما بني 40 
يف املئة و60 يف املئة من مبيعاتها 

الدولية من الهواتف الذكية.
اأ�سخا�س  ن��ق��ال ع��ن  ت��ق��ري��ر  وق���ال 
ع��ل��ى اإط�����الع ع��ل��ى ه���ذا الأم�����ر اإن 
ت�سمل  خ���ي���ارات  ت��ب��ح��ث  ال�����س��رك��ة 
وهو   "20 "اأونر  ال��ه��ات��ف  �سحب 
الهواتف  م��ن  م��ودي��الت��ه��ا  اأح����دث 

املحمولة يف اخلارج .
�ستبداأ  ال�سركة  اإن  التقرير  وذك��ر 
بيع هذا اجلهاز يف مناطق باأوروبا، 
من بينها بريطانيا وفرن�سا يف 21 

يونيو.
التنفيذيني  امل�����س��وؤول��ني  اإن  وق���ال 
بيع  عملية  �سيتابعون  ب��ال�����س��رك��ة 
يوقفون  وق����د  اجل���دي���د،  ال��ه��ات��ف 

�سحناته، اإذا راأوا اأن بيعه �سعيف.
وقال التقرير اإن مديري الت�سويق 
يتوقعون  ال�����س��رك��ة  يف  وامل��ب��ي��ع��ات 
ب�����س��ك��ل داخ���ل���ي ه��ب��وط��ا يف حجم 
املبيعات يرتاوح ما بني 40 مليون 
و60 م��ل��ي��ون ه��ات��ف حم��م��ول هذا 

العام.
اإن ه��واوي تهدف  وقالت بلومربغ 
اإىل  ي�سل  م��ا  على  ال�سيطرة  اإىل 
الذكية  ال���ه���وات���ف  ����س���وق  ن�����س��ف 
اأج���ل  م���ن   ،2019 يف  ال�����س��ني  يف 
تعوي�س تراجع املبيعات يف اخلارج 
ال�سركة على طلب من  ت��رد  . ومل 

ذلك. على  "رويرتز" للتعليق 

وفاة م�سممة الأزياء 
غلوريا فاندربيلت

ال��ع��امل��ي��ة  غلوريا  الأزي�����اء  م�سممة  ت��وف��ي��ت 
ال�سغرية  "الفتاة  ب����  امل��ل��ق��ب��ة  فاندربيلت  
الفقرية الغنية"، عن عمر يناهز 95 عاماً، 

بعد �سرع مع مر�س �سرطان املعدة.
قناة  مذيع  كوبر"،  اأن��در���س��ون  اإبنها  واأع��ل��ن 
نعي  ع���رب  وف���ات���ه���ا  الإخ����ب����اري����ة،    CNN
اأنها  ك�سف  حيث  ال��ق��ن��اة،  على  ُب���ثرّ  عاطفي 
بالأ�سدقاء  حماطة  وهي  املنزل،  يف  توفيت 

والعائلة.
وقال:"يا لها من حياة غري عادية، فهي اأم 
عظيمة وامراأة رائعة"، وكجزء من تكرميه، 
�سارك مبقطع فيديو لوالدته وهي ت�سحك 
ح باأنها مل  على �سريرها يف امل�ست�سفى، و�سررّ
تبق فرتة طويلة بعد اأن علمت باأنها م�سابة 
ب�سرطان املعدة الذي انت�سر يف جميع اأنحاء 

ج�سدها باأقل من �سهر.

ا�سرتى فيال العمر .. ثم اكت�سف املفاجاأة ال�ساعقة
اإلكرتوين،  لبيع فيال يف مزاد  اإعالنا  اأمريكي  قراأ رجل 
و�ساهد ال�سور املرفقة، فتقدم فورا لل�سراء معتقدا اأنها 
بعد  رائ���ع  ب��ه، وبثمن  ع��ق��ار يحلم  ل�����س��راء  ع��م��ره  فر�سة 
وذكرت  ال�سرائب.  دف��ع  عن  التخلف  اإث��ر  للبيع  عر�سه 
�سبكة "فوك�س نيوز" اأن كريفيل هولن�س جنح يف حتقيق 
حلمه ودفع مبلغ 9100 دولر يف مزاد اإلكرتوين ل�سراء 
ولية  جنوبي  ب����روارد  مقاطعة  يف  فيال  اأن��ه��ا  اعتقد  م��ا 
فلوريدا. لكن تبني اأن الأمر يقت�سر على �سريط ع�سبي 
30 مرتا، يف�سل بني منزلني متال�سقني،  �سيق طوله 
وميتد من �سندوق الربيد اإىل فناء املنزلني، ل يتجاوز 
باإلغاء  امل��ق��اط��ع��ة  ه��ول��ن�����س  وط���ال���ب  دولرا.   50 ث��م��ن��ه 
ال�سفقة واإعادة الأموال له، غري اأن امل�سوؤولني عن عملية 
باإعادة  يلزمهم  ل  ال��ولي��ة  يف  ال��ق��ان��ون  اإن  ق��ال��وا  البيع 
ا�سطاد  اأن  يعتقد  هولن�س  وك��ان  امل�سرتي.  اإىل  الأم���وال 
األف   177 اإىل  ي�سل  احلقيقي  ثمنه  اإن  اإذ  ثمينا،  عقارا 
ال�سرائب،  �سداد  املالكة تخلفت عن  ال�سركة  دولر، لكن 
اأجل  العلني مما دفعه للتقدم من  املنزل للمزاد  فعر�س 
"ال�سحية" يف حديث ل�سحيفة حملية  �سرائه. واأ�ساف 
م�سيفا اأنهم )اأ�سحاب املزاد( مل يو�سحوا  خداع"،  "اإنه 
يف الإع�����الن امل��ن�����س��ور ع��رب الإن���رتن���ت اأن ال��ع��ق��ار جمرد 
واأ�سار  ذل��ك.  على  ت�ساعدهم  اأدوات  ام��ت��الك  رغ��م  خ��ط، 
اإىل اأن ال�سورة املرفقة باملزاد كانت تظهر الفيال وكاأنها 
اإىل  ينتبه  مل  امل�سرتي  اأن  واملوؤكد  بيعه.  املطلوب  العقار 
باملقاطعة  ال�سريبة  العقاري يف موقع  املثمن  اأن �سفحة 

عر�ست فقط العقار املمثل يف �سريط الأع�ساب.

نا�سا تعرث على �سعار  �ستار تريك.. على املريخ
اأعلنت وكالة الف�ساء الأمريكية اكت�سافا غري ماألوف، اإذ 
�سهري  اأمريكي  خيال  م�سل�سل  �سعار  ي�سبه  �سيئا  ر�سدت 
على �سطح كوكب املريخ. وقالت الوكالة يف تغريدة عرب 
الكوكب  م��دار  يف  ت��دور  لها  تابعة  مركبة  اإن  "تويرت" 
�سعار  ي�سبه  الكوكب،  �سطح  على  ج�سما  ر�سدت  الأحمر 
م�سل�سل " �ستار تريك" اأو طريق النجوم الذي بداأ اإنتاجه 
يف �ستينيات القرن املا�سي. والر�سم الذي ر�سدته "�سانا" 
جاء على �سكل "�سيفرون"، الذي ي�سبه حرف V يف اللغة 
الإجنليزية. وذكرت الوكالة اأنها عرثت على هذا ال�سكل 
يف منطقة هيال�س باننيتيا الواقعة جنوب �سرقي املريخ، 
ورجحت الوكالة اأنه ت�سكل نتيجة عوامل الرياح واحلمم 
"نا�سا" اأنه منذ  الربكانية والكثبان الرملية. واأو�سحت 
الرملية  الكثبان  م��ن  الكثري  هناك  كانت  طويلة  ف��رتة 
تتحرك يف املنطقة، ويف مرحلة ما، حدث انفجار وتدفقت 
هذه  وت�سلبت  الرملية،  الكثبان  حول  الربكانية  احلمم 
الكثبان مثل جزر عالقة،  اأ�سبحت هذه  احلمم. ولحقا 
لتاأتي الرياح وتهب عليها وتذريها، لتبقى الأ�سكال فارغة 

حماطة باحلمم الربكانية مثل اآثار الأقدام.

كر�سي مرحا�س يك�سف اأمرا�سك القلبية
اأن  يعاين الكثري من النا�س من الأمرا�س القلبية، دون 
ي��درك��وا ذل���ك، وه��و الأم���ر ال���ذي دف��ع معهد تكنولوجي 
اجلال�سني  اإخ��ب��ار  على  مرحا�س" ق��ادر  "كر�سي  لبتكار 
الأمرا�س،  النوع من  يعانون من هذا  كانوا  اإذا  ما  عليه 

اأو الف�سل القلبي. اإميا غرينويل خالل ح�سورها عر�س فيلم The Rook للنجوم مبتحف جيتي يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. ا ف ب

كيف حتمي �سا�سة 
هاتفك من اخلدو�س؟ 
�سا�سة الهاتف الذكي اأكرث الأجزاء 
ع���ر����س���ة ل���ل���خ���دو����س وامل���خ���اط���ر، 
وميكن لرقاقة واقية على ال�سا�سة 
الرقاقات  ه����ذه  م��ن��ع��ه��ا،وت��ظ��ه��ر 
ومواد  عديدة  بت�سميمات  الواقية 
متنوعة ودرجات �سالبة متباينة.

وي��ن�����س��ح اخل��ب��ري ال��ت��ق��ن��ي الأمل���اين 
�سا�سة  ب���ح���م���اي���ة  دي���غ���رن  ي���ان���ي���ك 
املوديالت  خا�سًة  ال��ذك��ي،  الهاتف 
الفاخرة، برقاقة اإ�سافية، للحماية 
اأو املفاتيح،  من العمالت املعدنية، 

اأو الأ�سياء احلادة الأخرى.
واأو����س���ح دي��غ��رن اأن����ه رغ���م جتهيز 
ال��ذك��ي��ة بزجاج  ال��ه��وات��ف  م��ع��ظ��م 
ال�سا�سة  رق��اق��ة  ف��اإن  للغاية،  ق��وي 
الإ������س�����اف�����ي�����ة مت����ن����ع اخل�����دو������س 
تلحق  ق�����د  ال�����ت�����ي  والأ����������س���������رار، 
الرقاقة  ه��ذه  وت��ت��وف��ر  بال�سا�سة. 
مع  لكن  البال�ستيك،  من  الواقية 
الأ�سرار  �سد  احلماية  م��ن  قليل 
الب�سيطة، ف�سال عن �سعوبات قد 
تتوفر  كما  ال��رتك��ي��ب،  عند  تظهر 
هذه الرقاقات الواقية من الزجاج، 
اجلهاز  على  ب�سهولة  تثبت  والتي 
كما  لل�سدمات،  اأعلى  مقاومة  مع 
لها  ت�سبب  ل  احل���ادة  الأ���س��ي��اء  اأن 
هذا  وبجانب  ب�سيطة،  خدو�س  اإل 
زجاجاً  ال�سركات  بع�س  تقدم  كله 
وفق   9H اإىل  ����س���الب���ت���ه  ت�������س���ل 
لل�سالبة،�سالبة  م��و���س  مقيا�س 
اأو�سح  جانبه،  وم��ن   .10H املا�س 
اخلبري التقني الأملاين بال�سيو�س 
رقاقات  ه���ن���اك  اأن  ك��اك��وف��و���س��ك��ي 
ومتتاز  ر���س��ه��ا.  ي��ت��م  �سائلة  واق��ي��ة 
هذه الرقاقات بعدم احلاجة لق�س 
اأي��ة جيوب  تكوين  وع��دم  الرقاقة، 

هواء حتت الرقاقة.

ملاذا ينمو �سعر اللحية بلون خمتلف عن الراأ�س؟
ال��ع��دي��د من  اإق��ب��ال  ال�����س��ن��وات الأخ����رية  ازداد يف 
عدد  تف�سيل  م��ع  اللحية،  اإط���الق  على  ال��رج��ال 

متزايد من الن�ساء للرجال امللتحني. 
ن�سبة  زي����ادة  اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ا  الأرق������ام يف  وت�����س��ري 
ال���رج���ال ال���ذي���ن ي��ط��ل��ق��ون حل��اه��م م���ن 11 اإىل 
نف�سه،  ال��وق��ت  ويف  و2016،   2011 ب��ني   %  16
اللواتي  الربيطانيات  الن�ساء  ن�سبة  انخف�ست 
 %  46 اإىل   66 م��ن  ب��ال حل��ي��ة  ال��رج��ل  يف�سلن 

خالل الفرتة املذكورة.
اإل اأن هذا الجتاه ميكن اأن يحمل �سدمة لبع�س 
الرجال، الذين يفكرون يف اإطالق حلاهم للمرة 
الأوىل، حيث يكت�سف العديد منهم اأن لون اللحية 

خمتلف عن لون �سعر الراأ�س.
والأكرث غرابة اأن لون اللحى لدى البع�س مييل 
اأن  اإىل البني املائل اإىل احلمرة، على الرغم من 
�سعر الراأ�س يكون بلون اآخر، ول يوجد اأي �سخ�س 

يف العائلة لديه �سعر بهذا اللون.
اإىل  بحاجة  ف��اأن��ت  اأح��م��ر،  �سعر  على  وللح�سول 
ن�����س��خ��ت��ني م���ن اجل����ني ال�����ذي ي��ن��ت��ج ه����ذا اللون، 
اإح��داه��م��ا ت��اأت��ي م��ن الأب والأخ����رى م��ن الأم، يف 
اإىل  اأن احل�سول على حلية حمراء، يحتاج  حني 

ن�سخة واحدة فقط من هذا اجلني.
ونتيجة لذلك، اإذا كان لدى رجل ما ن�سخة واحدة 
من  الأحمر  ال�سعر  لون  عن  امل�سوؤول  اجلني  من 
اأو الأم، �سيكون لديه حلية باللون الأحمر،  الأب 

حتى لو كان �سعر راأ�سه بلون خمتلف.
التعبري  دون  اجلينات  مترير  اأي�ساً  ميكن  ولكن 
عنها على اأي من اجلانبني، فقط لإعادة ظهورها 
يف ع���دد م��ن الأج���ي���ال ال��الح��ق��ة، وه���ذا يعني اأن 
اجلني الأحمر قد يكون موجوداً يف عائلة، ويظهر 
فقط عندما يقرر اأحد اأفرادها اأن يطلق حليته، 

بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية. 

جينيفر لوبيز جتمع زوجها 
ال�سابق وخطيبها احلايل

املغني  ال�سابق  زوجها  معايدت  على  لوبيز   العاملية  جينيفر  النجمة  حر�ست 
اخلا�سة  �سفحتها  ع��رب  ون�����س��رت  الب،  ع��ي��د  ملنا�سبة  اأنتوين   ال��ع��امل��ي  م���ارك 
من  جمعتهما  التي  ال�سور  من  ع��دداً  الإجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأح��د  على 
اإحتفالهما باملنا�سبة وذلك بح�سور اأبنائهما وخطيبها احلايل لعب البي�سبول 

املعتزل ال�سهري األيك�س رودريغيز.
وعلرّقت لوبيز على ال�سور حيث عايدته م�سريًة اإىل اأن اأبنائهما يحبانه كثرياً.

ومن ناحية اأخرى، كانت لوبيز ك�سفت موؤخراً عن موعد زفافها من رودريغز 
وقالت:  "قريبا قريبا لكن ال�سنة املقبلة ".


