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الإمارات تكثف م�ساعداتها الإن�سانية 
لل�سودان يف مواجهة الفي�سانات

•• اأبوظبي-وام:

والإن�سانية  الغاثية  جهودها  الإم���ارات  دول��ة  كثفت 
مل�ساعدة جمهورية ال�سودان ال�سقيقة يف ظل الظروف 
الطارئة التي ي�سهدها ب�سبب الفي�سانات التي �سربت 
اإىل  �سخ�ص،  م��ائ��ة  م��ن  اأك���ر  �سحيتها  وراح  ال��ب��اد 

جانب ت�سرر ما يفوق ن�سف مليون �سوداين.
�سريتها  ال��ت��ي  الإن�سانية  امل�����س��اع��دات  ق��واف��ل  وت��رك��ت 
اأث���را طيبا على ح��ي��اة مئات  ال�����س��ودان  اإىل  الإم����ارات 
التخفيف  يف  واأ�سهمت  املحليني  ال�سكان  من  الآلف 
من معاناتهم اليومية خا�سة بعد اأن جرفت ال�سيول 

ق�سما كبريا من منازلهم.
واأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
من  طن   100 حتمل  طائرة  باإر�سال  اهلل”،  “رعاه 
ال�سامية لاأمم  املفو�سية  الإغاثة من خم��ازن  م��واد 
املتحدة ل�سوؤون الاجئني يف املدينة العاملية للخدمات 

الإن�سانية يف دبي، مل�ساعدة �سحايا الفي�سانات.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
يف تغريدة على ح�ساب �سموه على “تويرت” ت�سامن 
الإم�������ارات م���ع ال�������س���ودان ال�����س��ق��ي��ق ل��ت��ج��اوز حمنته، 
اإث���ر ال�����س��ي��ول وال��ف��ي�����س��ان��ات ال��ت��ي اج��ت��اح��ت��ه، معربا 
ال�سحايا،  اأ���س��ر  اإىل  وامل��وا���س��اة  ال��ت��ع��ازي  خال�ص  ع��ن 
وال�سامة  للم�سابني  العاجل  بال�سفاء  والتمنيات 

لل�سعب ال�سوداين ال�سقيق من كل مكروه.
)التفا�سيل �ص3(

 �للقاح �آمن وفعال ونتج عنه ��ضتجابة قوية وتوليد �أج�ضام م�ضادة
الإمارات جتيز ال�ستخدام الطارئ للقاح 

كوفيد19- لأفراد خط الدفاع الأول

على تخ�سيب اليورانيوم يف موقع 
خف�ص  اإط������ار  يف  وذل�����ك  ف�������وردو، 
التفاق  اإزاء  للتزاماتها  ط��ه��ران 
ا�ستاأنفت  اإي����ران  وك��ان��ت  ال��ن��ووي. 
الثاين/نوفمرب  ت�����س��ري��ن  م��ط��ل��ع 
يف  ال��ي��وران��ي��وم  تخ�سيب  ن�ساطات 
ال��واق��ع حت��ت الأر����ص يف  م�سنعها 
ف��وردو يف خطوة جديدة من ردها 
على الن�سحاب الأمريكي الأحادي 
من الت��ف��اق ال��ن��ووي ال��ذي يهدف 
اإىل منع طهران من امتاك قنبلة 

ذرية.      

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�ص وزير ال�سحة 
ال�ستخدام  اأج����ازت  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  املجتمع  ووق��اي��ة 
الأكر  الفئات  اأم��ام  لإتاحته  كوفيد19-  للقاح  الطارئ 
الدفاع  خط  اأبطال  من  كوفيد19-  م�سابي  مع  تعامًا 
الأول بهدف توفري كافة و�سائل الأم��ان لهوؤلء الأبطال 
وحمايتهم من اأي اأخطار قد يتعر�سون لها ب�سبب طبيعة 

عملهم.
و�سدد على اأن هذا ال�ستخدام الطارئ للقاح يتوافق ب�سكل 
مبراجعة  ت�سمح  التي  والقوانني  اللوائح  مع  وكامل  تام 

اأ�سرع لإجراءات الرتخي�ص.
جاء ذلك خال الإحاطة الإعامية الدورية التي تنظمها 
حكومة الإمارات لتناول كافة امل�ستجدات املتعلقة بفريو�ص 
كورونا امل�ستجد، وطرق التعامل معه من قبل فرق العمل 
قامت  الإماراتية  القيادة  اأن  معاليه  اأك��د  حيث  املختلفة، 
باتخاذ جمموعة متكاملة من القرارات احلكيمة للتعامل 
مع جائحة فريو�ص كورونا امل�ستجد منذ بداية انت�سارها 
يف الدولة اإذ �سخرت كافة اجلهود لدعم منظومة القطاع 
ب��ك��ل م��ا حت��ت��اج��ه وح��ر���س��ت يف ذات  ال�سحي وت��زوي��ده��ا 
الوقت على تطويع التقدم العلمي املتحقق لإيجاد حلول 
فعالة ونهائية ما جعل من الإمارات �سباقة على امل�ستوى 
لقاح  تطوير  اإىل  الهادفة  والدرا�سات  البحوث  يف  العاملي 
اأن  معاليه  واأ�ساف  كوفيد19-.  وفعال �سد مر�ص  اآمن 

و�سع  كبرياً  ارتباكاً  اأح��دث  العامل  انت�سار اجلائحة حول 
متثلت  حيث  �سعب  وحت��د  اختبار  يف  ال�سحية  الأنظمة 
ال�سعوبة الأكرب يف اتخاذ القرارات امل�سريية القادرة على 
متكني منظومة الرعاية ال�سحية من التعامل مع الواقع 
والح���ت���واء على  ال�سيطرة  ق��درت��ه��ا يف  وت��ع��زي��ز  اجل��دي��د 
الفريو�ص وتقليل اخل�سائر واحلفاظ على الأرواح، م�سيداً 
ال�سائب  ورهانها  الإماراتية  للقيادة  امل�ستقبلية  بالروؤية 

على قدرة العلم على جتاوز هذا الو�سع ال�ستثنائي.
)التفا�سيل �ص2(

�أديب يجري مزيدً� من �مل�ضاور�ت مع عون ب�ضاأن �حلكومة

مقتل 4 جنود لبنانيني واإرهابي مبداهمة قرب طرابل�س
•• بريوت-وكاالت

املكلف  رئ��ي�����ص احل��ك��وم��ة  و���س��ع 
الإثنني  اأم�����ص  اأدي����ب  م�سطفى 
عون  مي�سال  اللبناين  الرئي�ص 
يف اأجواء امل�ساورات التي يجريها 
اأن  دون  م��ن  احل��ك��وم��ة،  لت�سكيل 
يعر�ص اأي ت�سكيلة، بينما تو�سك 
الرئي�ص  ح����دده����ا  ال���ت���ي  امل���ه���ل���ة 
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ال��ف��رن�����س��ي 
ل��ل��ط��ب��ق��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م���ن اأج���ل 

اإجناز التاأليف، على النتهاء.
وي���اأت���ي ذل���ك ب��ع��د ان��ت��ق��اد قوتني 
اأ�سا�سيتني على الأقل  �سيا�سيتني 
مل�سار التاأليف، هما التيار الوطني 
با�سيل،  ج����ربان  ب��رئ��ا���س��ة  احل���ر 
�سهر رئي�ص اجلمهورية، وحركة 
اأمل برئا�سة رئي�ص الربملان نبيه 
حلزب  حليفان  والطرفان  ب��ري. 
الأك����ر  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ق���وة  اهلل، 

نفوذاً حالياً يف لبنان.
زيارته  م��اك��رون يف ختام  واأع��ل��ن 
ال�سهر  م���ط���ل���ع  ب���������ريوت  اإىل 
احل������ايل وغ�������داة ت��ك��ل��ي��ف اأدي�����ب 

يتعلق  اإرهابي مطلوب فيما  على 
ال�سهر  بالر�سا�ص  قتل  ب��واق��ع��ة 

املا�سي.
اأن الإرهابي ُقتل  واأ�ساف امل�سدر 
يف ال�ساعات التي اأعقبت مداهمة 

املنزل اأثناء حماولته الهرب.
املطلوب  الإرهابي  امل�سدر  وعرف 
باأنه خالد التاوي، وو�سفه باأنه 
داع�ص  ت��ن��ظ��ي��م  يف  ���س��اب��ق  ع�����س��و 
وقائد خلية م�سوؤولة عن مقتل 3 
ب�سمال  كفتون  اأ�سخا�ص يف قرية 

لبنان ال�سهر املا�سي.
دورية  اإن  ب��ي��ان  يف  اجلي�ص  وق���ال 
اللبناين  اجلي�ص  خم��اب��رات  م��ن 
يدوية  وقنبلة  بالنريان  هوجمت 
الواقع  امل���ن���زل  م��داه��م��ت��ه��ا  ل���دى 
قرب مدينة طرابل�ص يف منطقة 

جبل البداوي-املنية.
 3 اإن  ق������ال  ق�����د  اجل���ي�������ص  ك������ان 
ع�������س���ك���ري���ني ل���ب���ن���ان���ي���ني ُق���ت���ل���وا 
اآخ����ر بجروح  واأ���س��ي��ب ع�����س��ك��ري 
خطرية، غري اأن امل�سدر اأ�سار اإىل 
ت��ويف يف وقت  ال��راب��ع  اأن اجلندي 

لحق متاأثرا بجروحه.

القوى  التزام  احلكومة،  ت�سكيل 
ال�سيا�سية بتاأليف حكومة مبهمة 
حمددة تتوىل اإ�ساحات اأ�سا�سية 
مهلة  يف  ال�سعب،  ثقة  وا�ستعادة 

اأ�سبوعني.
اأدي��ب ال��ذي توافقت الكتل  وب��داأ 
على  ال���رئ���ي�������س���ي���ة  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 

لربلني  زي��ارة  يلغي  لف��روف 
نافالني  حول  اتهامات  ب�سبب 

•• مو�سكو-رويرتز:

قال الكرملني اإن الرئي�ص الرو�سي 
ات�سال  يف  الفرن�سي  ن��ظ��ريه  اأب��ل��غ 
باأنه من غري الائق  هاتفي ام�ص 
اأ����س���ا����ص  دون  ات����ه����ام����ات  ت���وج���ي���ه 
املعار�ص  ت�سميم  ب�����س��اأن  ل��رو���س��ي��ا 
الكرملني  ونقل  نافالني.  األيك�سي 
ع��ن ب��وت��ني ق��ول��ه اإن رو���س��ي��ا تريد 
الفحو�ص  نتائج  ت�سليم  اأملانيا  من 

الطبية اخلا�سة بنافالني.
الرو�سية  اأنرتفاك�ص  وذكرت وكالة 
لاأنباء اأن وزير اخلارجية الرو�سي 
الغرب  ات���ه���م  لف������روف  ���س��ريج��ي 
ت�سميم  يف  ال���س��ت��ب��اه  ب��ا���س��ت��غ��ال 
نافالني  األيك�سي  الكرملني  منتقد 
اإ�سافية  عقوبات  لفر�ص  كذريعة 

على باده.
وقالت وزارة اخلارجية الرو�سية يف 
�سريجي  اخلارجية  وزي��ر  اإن  بيان 
لفروف األغى زيارة مقررة لربلني 

اليوم الثاثاء.

يف  التاأليف  م�����س��اورات  ت�سميته، 
الثاين من �سبتمرب )اأيلول(، من 
دون اأن يف�سح بعد عن م�سمونها 

اأو مدى تقّدمها.
ال���رئ���ا����س���ة  م���������س����در يف  وق���������ال 
بر�ص  فران�ص  لوكالة  اللبنانية 
ت�سكيلة  اأي  يعر�ص  مل  اأدي��ب  اإن 

•• بروك�سيل-وكاالت

املتو�سط،  البحر  �سرق  املتوا�سلة  ال��ت��وت��رات  وق��ع  على 
جراء التحركات الرتكية وعمليات تنقيبها عن الغاز يف 
والقرب�سية،  اليونانية  وال��ردود  عليها،  متنازع  مناطق 
اإىل وقف  اأم�ص الثنني دعوته  الأوروب���ي  جدد الحت��اد 

الأعمال الأحادية اجلانب يف املتو�سط.
واأعلن املتحدث با�سم الحتاد بيرت �ستانو، بح�سب ما اأفاد 
املتو�سط  اأزم��ة �سرق  باأن  العربية يف بروك�سيل،  مرا�سل 
تعقد  اأن  ع��ل��ى  الحت����اد،  خ��ارج��ي��ة  وزراء  ع��ل��ى  �سيطرح 
قمة حول امللف يوم اخلمي�ص املقبل. وكان الحتاد لوح 
�سابقا بفر�ص عقوبات على اأنقرة، اإذا مل توقف اأعمالها 

على الأرجح على عون، و�سيعاود 
اكتملت  م��ت��ى  ال��ل��ق��اء  ال��ط��رف��ان 

حلقة الت�ساور.
ع�سكري  م�سدر  ق��ال  ذل���ك،  اإىل 
لبناين، اأم�ص الثنني، اإن 4 جنود 
داهموا  ع��ن��دم��ا  ق��ت��ل��وا  لبنانيني 
ل��ب��ن��ان للقب�ص  ���س��م��ال  م��ن��زل يف 

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة مينح �سفري فرن�سا 
و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي-وام:

منح �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
اهلل �سعادة لودوفيك بوي �سفري اجلمهورية الفرن�سية و�سام ال�ستقال 
لدى  ل��ب��اده  �سفريا  عمله  ف��رتة  انتهاء  مبنا�سبة  الأوىل  الطبقة  م��ن 

الدولة.
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  قرقا�ص  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور  معايل  وقلد 
يف  الثنني  اأم�ص  عقد  لقاء  خال  الو�سام  الفرن�سي  ال�سفري  اخلارجية 

ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.      )التفا�سيل �ص2(

جنود لبنانيون يحملون نعو�ص رفقائهم الذين قتلوا خال مداهمة منزل للقب�ص على اإرهابي مطلوب  )ا ف ب(

حاكمة مقاطعة جريوند الفرن�سية تك�سف عن تدابري جديدة ملكافحة كورونا.

اأمني عام الوكالة رفائيل غرو�سي خال موؤمتره ال�سحفي يف فيينا  )رويرتز(

�سداقة بني اإميانويل ماكرون وفيليب دي فيلييه

مقتل 10 اإيرانيني بق�سف اإ�سرائيلي يف �سوريا

اأوروبا تدعو لوقف الأعمال الأحادية لرتكيا �سرق املتو�سط

•• دم�سق-وكاالت

اأفادت م�سادر املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، اأم�ص 
6 انفجارات قوية �ُسمعت �سباحاً  باأن دوي  الثنني، 
يف مدينة البوكمال بريف دير الزور، ناجمة عن قيام 
مواقع  با�ستهداف  اإ�سرائيلية  اأن��ه��ا  يرجح  ط��ائ��رات 
الثاثات  منطقة  يف  املتمركزة  الإيرانية  امليلي�سيات 
ال�سورية  ق���رب احل�����دود  ال��ب��وك��م��ال  ج��ن��وب م��دي��ن��ة 
اأدى  ال�سرقي، وه��و ما  ال��زور  دي��ر  ري��ف  العراقية يف 
من  لإي���ران  املوالية  امليلي�سيات  م��ن   10 مقتل  اإىل 

جن�سيات غري �سورية.
اإ�سعاف هرعت من  اأن �سيارات  كما ك�سفت املعلومات 
مدينة البوكمال نحو مواقع ال�سربات اجلوية، كما 
واآليات  ذخ��رية  م�ستودعات  بتدمري  الق�سف  ت�سبب 

لتلك امليلي�سيات.

اأيلول  �سبتمرب   3 ن�سر يف  ال�سوري قد  املر�سد  وكان 
ا�ستهدف  اإ�سرائيلي،  اأن��ه  يرجح  ط��ريان  اأن  اجل��اري، 
التابعة لها، يف  الإيرانية وامليلي�سيات  مواقع للقوات 
دير  بريف  البوكمال  بادية  �سمن  الثاثات  منطقة 
الزور ال�سرقي، ما اأدى ل�سقوط قتلى وجرحى، حيث 
امليلي�سيات  تلك  من   9 مقتل  ال�سوري  املر�سد  وث��ق 

وجرح اآخرين.
اأ���س��ارت امل�����س��ادر اإىل ا���س��ت��ه��داف ج��وي م��ن قبل  كما 
طريان حربي يرجح اأنه اإ�سرائيلي، ا�ستهدف قبل اأيام 
اأي�ساً، موقعاً تابعاً ل� “ميلي�سيا حزب اهلل العراقي”، 
ي��ق��ع ع��ل��ى ب��ع��د 5 ك��ل��م ع��ن ق��ل��ع��ة ال��رح��ب��ة باأطراف 
الأمر  ال�سرقي،  ال���زور  دي��ر  ري��ف  يف  امليادين  مدينة 
امليلي�سيا، وعدد  7 عنا�سر من  اإىل مقتل  اأدى  الذي 
يف  بع�سهم  جرحى  لوجود  لارتفاع  مر�سح  القتلى 
حالت خطرة، بالإ�سافة لوجود معلومات عن قتلى 
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�ص 16

�ص 19

م�شاعد�ت �إن�شانية لـ 10 �آالف �شخ�ص 
من �ملتاأثرين من �لفي�شانات يف �ل�شود�ن

�أخبار �الإمار�ت

روي كوهن، »حمامي �ل�شيطان« 
و�شانع تر�مب...!

عربي ودويل

نيمار �لغا�شب من �لعن�رصية ي�شعل 
و�شائل �لتو��شل �الجتماعي 

�لفجر �لريا�شي
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•• نيويورك-وكاالت

ال��دول��ي��ة للطاقة  ال��وك��ال��ة  اأك����دت 
الذرية اأم�ص الثنني اأنها ما زالت 
حت��ق��ق يف امل�����واد والأن�����س��ط��ة غري 
امل��ع��ل��ن��ة لإي������ران. وق����ال اأم����ني عام 
الوكالة، رفائيل غرو�سي، يف بداية 
اجتماع جمل�ص املحافظي يف فيينا 
ام�����ص: »ال��وك��ال��ة م��ا زال����ت حتقق 
غري  ال��ن��ووي��ة  والأن�سطة  امل���واد  يف 

املعلنة يف اإيران«.
للتحقق  الوكالة  اأن عمل  اأك��د  كما 
من عدم حتويل املواد النووية التي 
اتفاق  مبوجب  اإي��ران  عنها  اأعلنت 

ال�سمانات اخلا�ص بها، متوا�سل.
زل��ن��ا نحلل  »م���ا  ق����ال:  ذل����ك،  اإىل 
العينات التي اأخذها مفت�سونا من 
ال��ل��ذي��ن اتفقنا مع  امل��وق��ع��ني  اأح���د 
زيارتهما.  على  اأ�سابيع  قبل  اإي��ران 
للموقع  »ال���و����س���ول  اأن  واأ�����س����اف 
ال��ث��اين امل��ح��دد ���س��ي��ح��دث يف وقت 

لحق من هذا ال�سهر«.
بداية  يف  اأعلنت  الوكالة  اأن  يذكر 
الإي��راين من  اأن املخزون  �سبتمرب 
ب يتجاوز حاليا  اليورانيوم املخ�سّ
املن�سو�ص عليه  م��ّرات احلد  ع�سر 

الذي  ال���ن���ووي   2015 ات��ف��اق  يف 
اأبرمته اجلمهورية الإ�سامية مع 

القوى الكربى.
اأت����ى ذل����ك، ب��ع��دم��ا اأع��ل��ن��ت اإي����ران 
املا�سي  ال�سهر  ب��ي��ان  يف  وال��وك��ال��ة 
التو�سل اإىل اتفاق يق�سي بال�سماح 
بدخول  الأمم��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ملفت�سي 

موقعني نووين م�سبوهني.
منظمة  رئي�ص  اأعلن  الأول  واأم�ص 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة الإي��ران��ي��ة علي 
 1044 ه��ن��اك  اأن  ���س��احل��ي  اأك���رب 
حاليا  يعمل  م��رك��زي��ا  ط���رد  ج��ه��از 

الطاقة الذرية: ما زلنا نحقق يف اأن�سطة اإيران غري املعلنة

�ملرونة �اليديولوجية من �أور�قها �لر�بحة

افرتا�سيا، فازت املاكرونية م�سبقا بانتخابات 2022!
•• الفجر -غايل برو�ستييه –ترجمة خرية ال�سيباين

اإن النزعة املاكرونية الأ�سلية هي اأوًل، وكما نعلم، نقطة التقاء النخب 
ال�سيا�سية التي حكمت فرن�سا طيلة ثاثني اأو اأربعني عاًما. وميكن اأن 
ال�سابقون، وجو�سبان، وبار،  اتباع �سرياك  املاكرونية:  جند كل �سيء يف 
قبل  م��ن  حممية  النظام  اأ�س�ص  ف��اإن  ل��ذل��ك،  اإل���خ.  وجوبيه،  وفابيو�ص، 
اإل��ي��ه جي�ص من  وال���ذي �سي�ساف  املهيب،  الإم���رباط���وري  ه��ذا احل��ر���ص 
التنفيذية،  لل�سلطة  متاًما  وخمل�سني  مبتدئني  الغالب  يف  الربملانيني 
وعلى عك�ص “املتمردين” امل�سيطنني الذين بعد ف�سلهم يف اأن يكون لهم 

بريق، اكتفوا يف الأخري من القرتاب من مكانة الأ�سطورة ال�سيا�سية.
)التفا�سيل �ص15(

ال�سحة العاملية: ال�سهران 
املقبالن الأق�سى يف وجه كورونا

•• عوا�سم-وكاالت

اأن  الث��ن��ني  اأم�����ص  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  اأع��ل��ن��ت منظمة  م��ق��ل��ق،  يف حت��ذي��ر 
ال�سهرين املقبلني �سيكونان الأق�سى يف احلرب �سد فريو�ص كورونا.

اأوروب��ا، هانز كلوغي ،  وقال املدير الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية يف 
لوكالة فران�ص بر�ص اإن املنظمة تتوقع ارتفاعا يف عدد الوفيات بكوفيد-
اأكتوبر وت�سرين الثاين نوفمرب اللذين  اأوروبا يف ت�سرين الأول  19 يف 

�سيكونان الأق�سى يف مواجهة الوباء.                   )التفا�سيل �ص14(

ال�ستفزازية. يف حني ا�ستبعدت تركيا قيام اأوروبا بتلك 
اأوغلو  جاوي�ص  مولود  خارجتها،  وزي��ر  وق��ال  اخلطوة. 
الثنني اإن تركيا ل تتوقع اأن يفر�ص الحتاد الأوروبي 
عقوبات عليها ب�سبب نزاعها مع اليونان، وذلك بعد يوم 

من �سحبها �سفينة تنقيب من املياه املتنازع عليها.
اأنقرة لإج��راء حمادثات دون  ا�ستعداد  اأك��د جم��ددا  كما 
�سروط م�سبقة، لكنه اأ�ساف اأن �سفينة التنقيب الرتكية 
اأوروت�ص رئي�ص �ست�ستاأنف عملياتها قريبا بعد اأن ر�ست 

قبالة ال�ساحل اجلنوبي لرتكيا اأم�ص الأحد.
اأن الحت��اد الأوروب���ي كان عرب عن دعمه الكامل  يذكر 
لليونان وقرب�ص يف هذا النزاع، وقال اإنه يجهز لعقوبات 

حمتملة يف حال عدم بدء احلوار.

الإمارات تدين ا�ستهداف احلوثيني 
ال�سعودية  يف  املدنية  للمن�ساآت 
البالي�ستية بال�سواريخ  واليمن 

•• اأبوظبي-وام: 

اأدان�����ت دول����ة الإم�������ارات ب�����س��دة اإط���اق 
املدعومة  الإرهابية  احلوثي  ملي�سيات 
من اإيران ال�سواريخ والطائرات امل�سرية 
باجت�����اه الأعي�������ان املدني������ة والقت�سادية 
واملدن  ال�����س��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة  يف 
على  الهجوم  يف  وا�ستمرارها  اليمنية، 
من  اأك��ر  حتت�سن  التي  م���اأرب  مدينة 
والهاربني  ال���ن���ازح���ني  م���ن  م��ل��ي��ون��ني 
املدنيني من مناطق �سيطرة امللي�سيات، 
وم����ا ���س��ي��رتت��ب ع��ل��ى ذل����ك م���ن تفاقم 

الو�سع الإن�ساين يف اليمن.
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأع���رب���ت 
ال������دويل يف ب���ي���ان ل��ه��ا ع���ن ق��ل��ق��ه��ا من 
جلهود  امل�����س��ت��م��ر  احل���وث���ي���ني  رف���������ص 
لاأمم  العام  لاأمني  اخلا�ص  املبعوث 
غريفيث،  م��ارت��ن  ال��ي��م��ن  اإىل  امل��ت��ح��دة 
وم��ق��رتح��ه ب�����س��اأن اإي���ق���اف اإط�����اق نار 
الإج����راءات  ل�ستئناف  اليمن  يف  دائ���م 
الإن�����س��ان��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة وال�����س��روع يف 
حل  اإىل  للتو�سل  ال�سيا�سية  العملية 
���س��ي��ا���س��ي، ب��ه��دف اإط���ال���ة اأم����د الأزم����ة 
واملجتمع  الأمم���ي���ة  اجل���ه���ود  وت��ع��ق��ي��د 

الدويل لإنهاء الأزمة اليمنية.
)التفا�سيل �ص2(

وزير ال�سحة ووقاية املجتمع

 )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة مينح �سفري فرن�سا و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي-وام:

اهلل" �سعادة  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  منح 
الأوىل مبنا�سبة  الطبقة  الفرن�سية و�سام ال�ستقال من  لودوفيك بوي �سفري اجلمهورية 
انتهاء فرتة عمله �سفريا لباده لدى الدولة. وقلد معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ص 
وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية ال�سفري الفرن�سي الو�سام خال لقاء عقد اأم�ص  الثنني  يف 

ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
واأكد معاليه حر�ص دولة الإمارات على تعزيز العاقات مع اجلمهورية الفرن�سية يف �ستى 
قدما  الثنائي  بالتعاون  والدفع  العاقة  هذه  تطوير  يف  ال�سفري  م�ساهمة  مثمنا  املجالت، 
�سكره  لل�سوؤون اخلارجية  ال��دول��ة  وزي��ر  اأب��دى معايل  كما  ال��دول��ة.  �سنوات عمله يف  خ��ال 

لل�سفري الفرن�سي على ما بذله من جهود، معربا عن اأمنياته له بالتوفيق والنجاح.

�سفري الدولة يرحب مببادرة اأيام مو�سكو يف الإمارات 
•• مو�سكو-وام:

رحب �سعادة الدكتور حممد اأحمد اجلابر �سفري الدولة لدى رو�سيا الحتادية مببادرة حكومة مو�سكو 
ب�ساأن مقرتح عقد فعالية "اأيام مو�سكو يف الإمارات"، يف اإطار تعزيز العاقات الثنائية، م�سريا اإىل اأنه 
�سيتم التوا�سل والتن�سيق يف هذا ال�سدد مع اجلهات املخت�سة يف الدولة ب�ساأن الفعالية، ل�سمان جناحها 

مبا يعك�ص العاقات ال�سرتاتيجية بني دولة الإمارات ورو�سيا الحتادية.
واأعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى رو�سيا الحتادية، وحر�سه على تعزيز العاقات الثنائية 

بني البلدين وتفعيلها يف �ستى املجالت، مبا ي�سهم يف دعم اأوا�سر ال�سداقة بني البلدين.
جاء ذلك خال اللقاء الذي جرى مع معايل �سريغي �سريميني وزير احلكومة املحلي ورئي�ص دائرة 
العاقات القت�سادية والدولية اخلارجية ملدينة مو�سكو ومت خاله بحث تعزيز التوا�سل و العاقات 
الثنائية. وقدم معايل �سريغي �سريميني التهنئة ل�سعادة ال�سفري مبنا�سبة تعيينه �سفريا لدولة الإمارات 

يف رو�سيا الحتادية، معرباً عن تطلعه اإىل املزيد من التعاون يف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك.

الإمارات تدين ب�سدة ا�ستهداف احلوثيني للمن�ساآت املدنية 
يف ال�سعودية واليمن بال�سواريخ البالي�ستية

كهرباء ومياه دبي حتتفل باليوم العاملي للقانون

•• اأبوظبي-وام: 

اأدانت دولة الإمارات ب�سدة اإطاق ملي�سيات احلوثي الإرهابية 
امل��دع��وم��ة م��ن اإي����ران ال�����س��واري��خ وال��ط��ائ��رات امل�����س��رية باجتاه 
الأعيان املدنية والقت�سادية يف اململكة العربية ال�سعودية، واملدن 
اليمنية، وا�ستمرارها يف الهجوم على مدينة ماأرب التي حتت�سن 
اأكر من مليونني من النازحني والهاربني املدنيني من مناطق 
الو�سع  تفاقم  من  ذلك  على  �سيرتتب  وما  امللي�سيات،  �سيطرة 

الإن�ساين يف اليمن.

واأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها عن قلقها 
لاأمني  اخلا�ص  املبعوث  جلهود  امل�ستمر  احلوثيني  رف�ص  من 
ومقرتحه  غريفيث،  م��ارت��ن  اليمن  اإىل  املتحدة  ل���اأمم  ال��ع��ام 
الإجراءات  اليمن ل�ستئناف  يف  دائ��م  ن��ار  اإط��اق  اإي��ق��اف  ب�ساأن 
الإن�سانية والقت�سادية وال�سروع يف العملية ال�سيا�سية للتو�سل 
اجلهود  وتعقيد  الأزم����ة  اأم���د  اإط��ال��ة  ب��ه��دف  �سيا�سي،  ح��ل  اإىل 

الأممية واملجتمع الدويل لإنهاء الأزمة اليمنية.
واأ�سار البيان اإىل اأن ا�ستمرار هذه الهجمات والتهديدات يو�سح 
الن��ق��اب احلوثي،  م��ن  املنطقة  ي��واج��ه  ال���ذي  اخل��ط��ر  طبيعة 

تقوي�ص  اإىل  امللي�سيات  �سعي هذه  على  دليًا جديداً  واعتربته 
الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.

اململكة  بها  تقوم  التي  اجل��ه��ود  الإم����ارات جم��ددا  دول��ة  وثمنت 
العربية ال�سعودية لتنفيذ اتفاق الريا�ص، واأعربت عن اأملها يف 
اإنهاء الأزمة اليمنية،  اأن يتم ت�سريع تنفيذه، والدفع مب�سارات 
وعلى راأ�سها م�سار ال�سام الذي ترعاه الأمم املتحدة ومبعوثها 
اإىل اليمن، جمددة التزامها بالوقوف اإىل جانب ال�سعب اليمني 
اإطار  ودعم طموحاته امل�سروعة يف التنمية والأمن وال�سام يف 

�سيا�ستها الداعمة لكل ما يحقق م�سلحة �سعوب املنطقة.

•• دبي-وام:

احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي ب�اليوم العاملي 
للقانون 2020 عرب جمموعة من الفعاليات 
الوعي  ون�سر  القانونية  املعرفة  تعزيز  بهدف 
وال��ر���س��ائ��ل ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ني م��وظ��ف��ي الهيئة. 
الهيئة  يف  القانونية  ال�����س��وؤون  اإدارة  ونظمت 
ن���دوات وحم��ا���س��رات ت��وع��وي��ة ح��ول ع��دد من 
الن�سرات  و�ساركت  القانون  يف  الهامة  املحاور 
ال��ت��وع��وي��ة وال���س��ت��ب��ي��ان��ات وامل�����س��اب��ق��ات عرب 
قال  املنا�سبة  ه��ذه  ويف  الإل���ك���رتوين.  ال��ربي��د 
املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  معايل 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:  الرئي�ص 
�سبتمرب  الثالث ع�سر من  العامل يف  "يحتفي 
للقانون" ويف  ال��ع��امل��ي  ب�"اليوم  ع���ام  ك��ل  م��ن 
اأحد  القانون  يعترب  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
ال��رك��ائ��ز الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ي��ه��ا قيم 

الهيئة واأهدافها وذلك من خال تبني حماور 
ا�سرتاتيجية تتمركز حول العدالة وال�سفافية 

جانبه  م��ن  ال��ر���س��ي��دة.  املوؤ�س�سية  واحل��وك��م��ة 
امل�ست�سارين  كبري  ب���ادي  احل�سن  يو�سف  اأك���د 

يف  القانون  اأهمية  على  الهيئة  يف  القانونيني 
اللتزام  خال  من  كافة  الهيئة  عمليات  اأداء 
ب��ت��ح��ق��ي��ق امل�����س��روع��ي��ة و����س���ي���ادة ال���ق���ان���ون مبا 
اإر�ساء بيئة عمل خاقة  اإيجابياً على  ينعك�ص 
ومتجان�سة . و�سارك يف الندوات واملحا�سرات 
القانونية  املجالت  يف  املتخ�س�سني  من  ع��دد 
احل�سن  يو�سف  وق��دم  الهيئة  بعمل  اخلا�سة 
الأحوال  "قانون  عنوان  بادي حما�سرة حتت 
ال�سخ�سية- اإ�ساءات حول حقوق الأ�سرة واملراأة 
العاملة"؛ فيما �سارك فهد بن عفريا م�ست�سار 
"القانون  ح����ول  حم��ا���س��رة  يف  اأول  ق���ان���وين 
يف ح��ي��اة الفرد" وت��ن��اول ح��ي��در اأف��ري��دي من 
مكتب اأفريدي واجنل لا�ست�سارات القانونية 
على   19 ك��وف��ي��د-  ج��ائ��ح��ة  "تاأثري  م��و���س��وع 
العقود"؛ كذلك حتدثت فاطمة اجلوكر نائب 
اإدارة  وم���ب���ادرات  م��ه��ام  ع��ن  ق��ان��وين  م�ست�سار 

ال�سوؤون القانونية.

زايد اخلريية تقدم مبادرة احلقيبة 
املدر�سية لنزلء املن�ساآت الإ�سالحية

•• اأبوظبي-وام:

زار وفد من اإدارة الربامج وامل�ساريع 
مبوؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
والإن�سانية  اخل���ريي���ة  ل���اأع���م���ال 
ب��رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م ح�سن 
عن  نيابة  الإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي، 
����س���ع���ادة ح��م��د ����س���امل ب���ن ك���ردو����ص 
مقر  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  العامري 
اإدارة املوؤ�س�سة العقابية والإ�ساحية 

بالوثبة.
والتقى الوفد خال الزيارة العميد 
نائب  ع��ي�����س��ى احل�����م�����ادي،  ف��ي�����س��ل 
العقابية  املوؤ�س�سات  مديرية  مدير 
عبداجلليل  وامل��ق��دم  وال���س��اح��ي��ة 
التن�سيق  ق�����س��م  رئ��ي�����ص  اإ���س��م��اع��ي��ل 
باملديرية حيث قدم الوفد م�ساهمة 
احلقيبة  ب���رن���ام���ج  يف  امل���وؤ����س�������س���ة 
مل�ساعدة  ال���ن���زلء  لأ����س���ر  امل��در���س��ي��ة 
الدرا�سي  بالعام  باللتحاق  اأبنائهم 
املبادرات  اإط����ار  يف  وذل����ك  اجل��دي��د 

الإن�سانية التي تقوم بها املوؤ�س�سة.
اإب����راه����ي����م ح�سن  ال���دك���ت���ور  واأك�������د 
النزلء  ت��ويل  املوؤ�س�سة  اأن  الزعابي 
ك����ل اه���ت���م���ام���ه���ا وخ���ا����س���ة لأف������راد 
رب  غياب  معاناة  لتخفيف  اأ�سرهم 
اإىل  م�سريا  وم�ساعدتهم،  الأ���س��رة، 
اأن هذه املبادرة تاأتي �سمن م�ساعي 
الدخل  حم��دودي  مل�ساعدة  املوؤ�س�سة 
وتزويد اأبنائهم باحلقيبة املدر�سية، 

حت�سيلهم  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ا 
املوؤ�س�سة  ق��دم��ت  وق����د  ال���درا����س���ي، 
وهي  النزلء،  لأ�سر  ق�سيمة   500
لاأهداف  حتقيقا  دعمها  ت��وا���س��ل 
دعائمها  اأر����س���ى  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
" . من  اآل نهيان " طيب اهلل ث��راه 
العميد في�سل عي�سى  اأع��رب  جانبه 
احلمادي عن بالغ ال�سكر والتقدير 
الإن�سانية  وثمن اجلهود  للموؤ�س�سة 
الفئات  مل��خ��ت��ل��ف  ب���ه���ا  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
الجتماعية يف الدولة، انطاقا من 
اإميانها العميق بر�سالتها التي توؤكد 

امل��خ��ل�����ص يف اجلوانب  دوره����ا  ع��ل��ى 
الإن�سانية املتعددة �سواء يف ال�سحة 
مواقع  و���س��ت��ى  والإغ���اث���ة  والتعليم 
اختاف  ع��ل��ى  الإن�������س���اين  ال��ع��م��ل 

براجمه ".
وقال " اإن هذا الن�ساط امل�سرتك مل 
يكن الأول من نوعه ولكن املوؤ�س�سة 
ترع�ى  ت�����زال  ول  رع����ت  واأن  ���س��ب��ق 
الكرمي  ال����ق����راآن  ح��ف��ظ  م�����س��اب��ق��ة 
بتذاكر  امل�ساهمة  وك��ذل��ك  ل��ل��ن��زلء 
ال�سفر ملن اأنهى مدة عقوبته اإ�سافة 
اخلريية  امل��ب��ادرات  من  العديد  اإىل 

والإن�سانية".

�لدر��ضات توؤكد �أن �للقاح �آمن وفعال ونتجت عنه ��ضتجابة قوية وتوليد �أج�ضام م�ضادة

الإمارات جتيز ال�ستخدام الطارئ للقاح كوفيد- 19 لأفراد خط الدفاع الأول
اإجراء 61،084 فح�سا ك�سفت ت�سجيل 777 اإ�سابة جديدة و 586 حالة �سفاء ول وفيات جديدة

•• اأبوظبي-وام:

املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزي��ر  العوي�ص  حممد  بن  عبدالرحمن  معايل  اأعلن 
اأمام  اأجازت ال�ستخدام الطارئ للقاح كوفيد19- لإتاحته  اأن دولة الإم��ارات 
الأول  الدفاع  اأبطال خط  الأكر تعامًا مع م�سابي كوفيد19- من  الفئات 
بهدف توفري كافة و�سائل الأمان لهوؤلء الأبطال وحمايتهم من اأي اأخطار قد 

يتعر�سون لها ب�سبب طبيعة عملهم.
وك��ام��ل مع  ت��ام  ب�سكل  يتوافق  للقاح  ال��ط��ارئ  ال�ستخدام  ه��ذا  اأن  على  و���س��دد 

اللوائح والقوانني التي ت�سمح مبراجعة اأ�سرع لإجراءات الرتخي�ص.
الإمارات  تنظمها حكومة  التي  الدورية  الإعامية  الإحاطة  ذلك خال  جاء 
لتناول كافة امل�ستجدات املتعلقة بفريو�ص كورونا امل�ستجد، وطرق التعامل معه 
قامت  الإماراتية  القيادة  اأن  معاليه  اأكد  املختلفة، حيث  العمل  فرق  قبل  من 
باتخاذ جمموعة متكاملة من القرارات احلكيمة للتعامل مع جائحة فريو�ص 
كورونا امل�ستجد منذ بداية انت�سارها يف الدولة اإذ �سخرت كافة اجلهود لدعم 
منظومة القطاع ال�سحي وتزويدها بكل ما حتتاجه وحر�ست يف ذات الوقت 
جعل  م��ا  ونهائية  فعالة  حلول  لإي��ج��اد  املتحقق  العلمي  التقدم  تطويع  على 
من الإم��ارات �سباقة على امل�ستوى العاملي يف البحوث والدرا�سات الهادفة اإىل 

تطوير لقاح اآمن وفعال �سد مر�ص كوفيد19-.
و�سع  كبرياً  ارتباكاً  اأح��دث  العامل  حول  اجلائحة  انت�سار  اأن  معاليه  واأ�ساف 
يف  الأك���رب  ال�سعوبة  متثلت  حيث  �سعب  وحت��د  اختبار  يف  ال�سحية  الأنظمة 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  منظومة  متكني  على  ال��ق��ادرة  امل�سريية  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 
والحتواء على  ال�سيطرة  وتعزيز قدرتها يف  الواقع اجلديد  التعامل مع  من 
الفريو�ص وتقليل اخل�سائر واحلفاظ على الأرواح، م�سيداً بالروؤية امل�ستقبلية 
الو�سع  العلم على جتاوز هذا  ال�سائب على قدرة  للقيادة الإماراتية ورهانها 

ال�ستثنائي.
اأن نتائج الدرا�سات خال املراحل النهائية من املرحلة الثالثة  واأكد العوي�ص 
اأج�سام  وتوليد  ق��وي��ة،  ا�ستجابة  عنه  ونتجت  وف��ع��ال  اآم��ن  اللقاح  اأن  اأظ��ه��رت 
التطعيم،  ب�سامة  املتعلقة  الدرا�سات  مراجعة  متت  حيث  للفريو�ص  م�سادة 

لإدارة  ف��ري��ق طبي  م��ن  ���س��ارم  اإ���س��راف  العملية جت��رى حت��ت  ه��ذه  اأن  منوهاً 
الدرا�سة وتقوم اجلهات ال�سحية باتباع كافة اإجراءات مراقبة اجلودة والأمان 

والفعالية للقاح.
اإىل  ه��ذه اخل��ط��وات ترمي  اأن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي��ر  واأو���س��ح معايل 
امل�ساهمة يف احلفاظ على حياة املايني من الب�سر وتوفري الرعاية ال�سحية 
للم�سابني. وخال الإحاطة ك�سف الدكتور عمر احلمادي، املتحدث الر�سمي 
لاإحاطة الإعامية حلكومة الإمارات، عن اأحدث امل�ستجدات املتعلقة باأرقام 
احلالت، فيما قدمت الدكتورة نوال الكعبي ، رئي�ص اللجنة الوطنية ال�سريرية 
ال�سريرية من  الثالثة للتجارب  الرئي�سي للمرحلة  الباحث  لفريو�ص كورونا، 
اللقاح  تطورات  حول  وافياً  ملخ�ساً  كوفيد19،  ملكافحة  الن�سط  غري  اللقاح 

املحتمل.
واأع��ل��ن احل��م��ادي اأن الإم���ارات ل ت��زال يف ���س��دارة ال��دول ح��ول العامل يف عدد 
الفحو�ص الإجمالية بالن�سبة لعدد ال�سكان، وذلك بتجاوز الفحو�ص حلاجز 8 
مايني فح�ص منذ بدء اجلائحة. كما اأعلن عن ت�سجيل 777 اإ�سابة جديدة 
مبر�ص كوفيد 19، وذلك بعد اإجراء 61،266 فح�سا جديدا، وبذلك ي�سل 

العدد الكلي حلالت الإ�سابة املوؤكدة اإىل 80،266 حالة.

530 حالة �سفاء يرتفع معها العدد الإجمايل  وك�سف احلمادي عن ت�سجيل 
حلالت التعايف اإىل 69،981 حالة، ومل يتم ت�سجيل اأي حالة وفاة خال 24 
مازالوا  الذين  املر�سى  يبلغ عدد  ال�سابقة  البيانات  على  وبناًء  املا�سية،  �ساعة 

يتلقون العاج 9،886 حالة.
حول  امل�ستجدات  من  العديد  عن  الكعبي  ن��وال  الدكتورة  ك�سفت  جانبها  من 
كوفيد- ملكافحة  الن�سط  غري  اللقاح  من  ال�سريرية  للتجارب  الثالثة  املرحلة 

اللقاح  اإىل  الو�سول  اإيجابية نحو  خطوات  تخطو  الإم��ارات  اأن  موؤكدة   ،19
الواعد.

مثل  املتطورة  امل��راف��ق  من  جمموعة  ت�سم  باتت  ال��دول��ة  اأن  الكعبي  واأ�سافت 
ال�سريرية  للتجارب  امليدانية  العيادات  اأكرب  الذي يعترب من  اأدنيك"  "مركز 
حيث �سارك يف هذه التجارب 31 األف متطوع من 125 جن�سية، م�سرية اأنه 
التطوع ما  ب��اب  اأ�سابيع من فتح   6 اأق��ل من  بعد  العدد  ه��ذا  اإىل  الو�سول  مت 
املبادرات  هذه  مثل  يف  امل�ساركة  على  وحر�سه  الإم��ارات��ي  املجتمع  وعي  يعك�ص 

الإن�سانية.
لقاح  اأي  ب�سيطة ومتوقعة مثل  اأعرا�ص جانبية  اأنه مت ر�سد  الكعبي  واأ�سارت 
اآخر كان اأكرها ال�سعور بالأمل يف منطقة احلقن، وال�سعور بالإعياء اأو ال�سداع 

اأعرا�ص جانبية خطرية حتتاج تدخا عاجيا  اأية  ت�سجل  الب�سيط، فيما مل 
فوريا.

و�سددت الكعبي على اأن النتائج الأولية حتى الوقت الراهن م�سجعة من ناحية 
وجود امل�سادات يف اجل�سم، وقد متت جتربة اللقاح على 1،000 متطوع يعانون 

من اأمرا�ص مزمنة ومل حتدث اأي م�ساعفات والدرا�سة مازالت م�ستمرة.
وقالت الكعبي اإنه �سيتم توفري اللقاح ب�سكل اختياري لاأفراد العاملني يف خط 
امل�سابني بفريو�ص كورونا،  الأول والذين يعتربون الأكر تعامًا مع  الدفاع 

كما �سيكون اللقاح متاحا لفئات حمددة ب�سكل اختياري اي�ساً.
واأكدت الكعبي اأن تقييم اللقاح مت ا�ستناداً اإىل معايري تاأهيل املوافقة لا�ستخدام 
اإع��ان من اجلهات  الطارئ والتي ت�سمل ع��دداً من العنا�سر الرئي�سية وهي، 
ال�سحية العاملية عن حالة طوارئ توؤدي اإىل مر�ص اأو حالة خطرية اأو تهدد 
احلياة كما هو احلال مع جائحة كوفيد19-، وتوفر الأدلة العلمية التي تثبت 
فعالية املنتج املخ�س�ص ملواجهة الطوارئ، و�سامة ا�ستخدامه وتفوق الفوائد 
بالإ�سافة  ل��ه،  واملحتملة  املعروفة  املخاطر  على  للمنتج  واملحتملة  املعروفة 

لطلب ال�سركة امل�سنعة اإجازة اللقاح.
الأخذ  م��ع  ال��ط��ارئ  ال���س��ت��خ��دام  التقييم برتخي�ص  اإج����راء  اأن���ه مت  واأ���س��اف��ت 
بالعتبار الفئات امل�ستهدفة وخ�سائ�ص املنتج وبيانات الدرا�سة ال�سريرية وما 
قبل ال�سريرية والدرا�سة ال�سكانية وجمموع الأدلة العلمية املتاحة ذات ال�سلة، 
م�سددة على اأن اجلهات ال�سحية اتبعت بالتن�سيق مع ال�سركة املنفذة العديد 
اإج��راءات مراقبة اجلودة والأمان والفعالية للقاح منها: ا�ستخدام طارئ  من 
الدولة، وحتديد  الت�سريعية يف  للمنتج �سمن نطاق حتدده اجلهات ال�سحية 
املراقبة  اىل  بالإ�سافة  التطعيم،  ونظام  واجل��رع��ة  امل�ستهدفة  الفئات  اأع���داد 
والفعالية  لل�سامة  داعمة  ال�سلبية وتوفري معلومات  والب��اغ عن الح��داث 

والت�سنيع.
ويف نهاية الإحاطة طالب الدكتور عمر احلمادي مبوا�سلة اللتزام بالإجراءات 
والدرا�سات  ال�سريرية  التجارب  ت�سهده  الذي  البارز  التطور  ظل  يف  الوقائية 
التي يقوم بها قطاع البحث العلمي وال�سحي يف الدولة واقرتاب خروج العقار 

اإىل النور وجناح التجارب.

اأمرا�س مزمنة ومل حتدث اأي م�ساعفات  من  يعانون  م�سارك   1000 على  اللقاح  جتربة  •  متت 
فح�س  ماليني   8 حاجز  الطبية  الفحو�سات  •  جتاوز 

الفئات الأكرث تعاماًل مع م�سابي كوفيد19- من اأبطال خط الدفاع الأول  اأمام  اختياري  ب�سكل  متاحًا  �سيكون  •  اللقاح 
قادر على جتاوز هذا الو�سع ال�ستثنائي العلم  اأن  اأدركت  الإماراتية  للقيادة  امل�ستقبلية  •  الروؤية 

يف التجارب ال�سريرية 31 األف متطوع من 125 جن�سية  �سارك  الكعبي:  •   نوال 
اجلانبية التي ر�سدت ب�سيطة ومتوقعة وت�سمل ال�سعور بالأمل يف منطقة احلقن وال�سعور بالإعياء اأو ال�سداع الب�سيط  • الأعرا�س 

بالتن�سيق مع ال�سركة املنفذة العديد من اإجراءات مراقبة اجلودة والأمان والفعالية للقاح  اتبعت  ال�سحية  • اجلهات 
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اأخبـار الإمـارات

••دبي-وام:

خدمة  بدبي  وامل��وا���س��ات  ال��ط��رق  هيئة  اأطلقت 
وال��ي��خ��وت للجمهور م��ن خمتلف  ال��ق��وارب  رف��ع 
���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع يف الإم������ارة وذل����ك م���ن خال 
لل�سيانة  ال��ق��ره��ود  ور����س���ة  اجل����اف يف  احل���و����ص 

التابعة للهيئة.
اأو�سح حممد اأبو بكر الها�سمي، مدير اإدارة النقل 
هيئة  ال��ع��ام��ة يف  امل��وا���س��ات  ال��ب��ح��ري مبوؤ�س�سة 
اجلاف  احلو�ص  خدمات  اأن  واملوا�سات  الطرق 
وتنزيل  رف��ع  ت�سمل  لل�سيانة  القرهود  ور�سة  يف 
خارجية  �ساحات  توفري  اىل  بالإ�سافة  القوارب، 
اأعمال ال�سيانة مزودة باإمدادات الطاقة  لأجراء 
ُم للقوارب واليخوت،  واملياه، وهذه اخلدمات ُتَقدَّ
التي ي�سل طولها حتى 20 مرتا، واأوقات العمل 
يف الور�سة هي: ال�سبت اإىل اخلمي�ص من ال�ساعة 
8:00 �سباحا – 5:00 م�ساء لأعمال ال�سيانة 
م�ساء   4:00  – �سباحا   9:00 ال�ساعة  وم��ن 

لأعمال رفع وتنزيل القوارب.
واأ���س��اف ان ه��ذه اخل��دم��ة موّجهة ل��اأف��راد من 
اأ�سحاب القوارب واليخوت وكذلك اإىل ال�سركات 

وتنوي  وي��خ��وت��ا  ق��وارب��ا  متتلك  ال��ت��ي  ال�سياحية 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  وا�ستدامتها  �سيانتها 
ملتعامليها.. منوها اأن الهيئة تقدم خدمة الرفع 
تقّدم  ول  فقط  اخلارجية  وال�ساحات  والتنزيل 
خدمة ال�سيانة وعلى اأ�سحاب القوارب واليخوت 
مما  يريدونها  التي  ال�سيانة  �سركة  ا�سطحاب 

يوفر مرونة يف تقدمي اخلدمة.
و اأ�سار الها�سمي اإىل املوقع ال�سرتاتيجي للور�سة 
البحرية يف القرهود يف منت�سف خور دبي الذي 
اأ���س��ح��اب القوارب  اإل��ي��ه��ا م���ن  ال��و���س��ول  ي�����س��ه��ل 
واليخوت �سواء من جهة القناة املائية اأو من جهة 

اخلور وال�ستفادة من اخلدمة باأ�سعار مناف�سة.

توحيد توقيت بدء كل عام در��ضي وبدء �الإجاز�ت لكافة �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�ضة يف �لدولة

الوزاري للتنمية يعتمد التقومي املدر�سي للمدار�س احلكومية واخلا�سة يف الدولة لالأعوام الثالثة القادمة ابتداء من 2021-2020

اليوم..انتهاء العمل ب�قرار الظهرية 
•• دبي-وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني عن انتهاء العمل بقرار حظر تاأدية الأعمال التي توؤدى حتت اأ�سعة ال�سم�ص 
ويف الماكن املك�سوفة اعتبارا من اليوم  الثاثاء 15 �سبتمرب اجلاري.

وكان القرار دخل حيز التنفيذ منذ 15 يونيو املا�سي حيث مت مبوجبه حظر تاأدية الأعمال حتت اأ�سعة ال�سم�ص ويف 
الماكن املك�سوفة من ال�ساعة الثانية ع�سرة والن�سف ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر وذلك للعام اخلام�ص ع�سر 
على التوايل بهدف تاأمني ظروف العمل املنا�سبة للعمال خ�سو�سا يف ظل ارتفاع درجات احلرارة يف اأوقات الظهرية 
خال اأ�سهر ال�سيف. و�سهدت فرتة تطبيق القرار حزمة من ال�سوابط والإجراءات ف�سا عن تنظيم العديد من 
الفعاليات التي نظمتها وزارة املوارد الب�سرية والتوطني بالتعاون مع �سركائها لتجنيب العمال التعر�ص ل�سربات 

ال�سم�ص والنهاك احلراري ووقايتهم من الإ�سابة بفريو�ص كورنا امل�ستجد.
وا�ستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها ا�ستمرار العمل من دون توقف لأ�سباب فنية �سريطة توفري ماء ال�سرب 
البارد مبا يتنا�سب مع عدد العمال و�سروط ال�سامة وال�سحة العامة وو�سائل ومواد الإرواء مثل الأماح والليمون 

وغريها مما هو معتمد لا�ستعمال من ال�سلطات املحلية يف الدولة.

ال�سارقة اخلريية تدعم مت�سرري ال�سيول يف ال�سودان
•• ال�سارقة-وام:

�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا 
ال�سارقة،  الأعلى حاكم  املجل�ص  القا�سمي ع�سو  بن حممد 
من  الإن�سانية  حملتها  اخل��ريي��ة  ال�سارقة  جمعية  اأطلقت 
�سارقة اخلري اإىل �سودان الوفاء لإغاثة مت�سرري ال�سيول 
والفي�سانات يف ال�سودان ال�سقيق. ودعت اجلمعية املتربعني 
واأ���س��ح��اب الأي������ادي ال��ب��ي�����س��اء اإىل ت��ق��دمي ال��دع��م ال���ازم 
اإىل  التربعات  وت�سيري  الإغ��اث��ة  م��واد  توفري  لتمكينها من 
بحياة  اأودت  التي  الفي�سانات  مت�سرري  م��ن  م�ستحقيها 
التجارية  وامل��ن�����س��اآت  امل��ن��ازل  ت��دم��ري  يف  وت�سببت  الكثريين 
بن  �سقر  ال�سيخ  وق��ال  �سودانية.  ولي��ة   16 يف  واخلدمية 

اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  القا�سمي  خالد  ب��ن  حممد 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذا  ت��اأت��ي  احلملة  اإن 
ال�سارقة واإميانا بالدور الإن�ساين الذي ت�سعى اجلمعية اإىل 
القيام به مل�ساندة الأ�سقاء يف كل ما يتعر�سون له من اأزمات". 
ولفت اإىل اأن حملة " من �سارقة اخلري اإىل �سودان الوفاء" 
جمهورية  يف  عاجل  ب�سكل  املت�سررين  م���وؤازرة  اإىل  تهدف 
�سربت  التي  والفي�سانات  ال�سيول  م��ن  ال�سقيق  ال�����س��ودان 
الباد وذلك حتت اإ�سراف �سفارة الدولة يف ال�سودان وعرب 
ه��ذه احلملة  اأن  اإىل  ون��وه   ." مكتب اجلمعية يف اخلرطوم 
تاأتي تعبريا عن م�ساعر الإخوة والإن�سانية التي تربط بني 
املجتمع الإماراتي و�سقيقه ال�سوداين وتاأكيدا على الرتابط 
الأخوي بني ال�سعبني، مو�سحا اأنه من املقرر اإر�سال حملة 

الثقيلة  والأغ��ط��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  ع��ل��ى  ت�ستمل  اإغ��اث��ي��ة 
 10 يقارب  ملا  �ستوفر م�ساعداتها  والتي  والأدوي��ة  واخليام 
الآف م�ستفيد كمرحلة اأوىل. واأ�سار ال�سيخ �سقر بن حممد 
القا�سمي اإىل اأهمية دعم احلملة من قبل املح�سنني لتمكني 
اجل��م��ع��ي��ة م��ن ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات وت��وف��ري ال��دع��م الازم 
الإغاثية  احلمات  ت�سيري  يف  اجلمعية  كعادة  للمت�سررين 
اإىل البلدان التي �سربتها ال�سيول والفي�سانات. واأو�سح اأن 
عرب  املتربعني  ودع��م  م�ساهمات  تلقي  يف  م�ستمرة  احلملة 
خمتلف قنوات التربع املتاحة من خال احل�سابات البنكية 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  امل��م��ث��ل��ة يف  الإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ت��ربع��ات 
التوا�سل  اأو  الئتمانية  والبطاقات  الق�سرية  والر�سائل 

املبا�سر مع اجلمعية عرب اخلط ال�ساخن 80014.

•• اأبوظبي - وام:

اعتمد املجل�ص الوزاري للتنمية برئا�سة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة التقومي املدر�سي للمدار�ص 
-2020 احلكومية واخلا�سة على م�ستوى الدولة لاأعوام الثاثة املقبلة 

اإطار تعزيز تكامل جهود منظومة التعليم يف الدولة. يف   ،2022
لأيام  الزمني  امل�سار  ح��ول  ودقيقة  وا�سحة  روؤي��ة  حتديد  اإىل  ال��ق��رار  يهدف 
الدرا�سة والتقومي املدر�سي، مبا يحقق التكامل بني الدور التعليمي للمدار�ص 
املمار�سات املطبقة عاملياً يف  اأف�سل  الأ�سر، وفق  والدور الرتبوي الذي تلعبه 

جمال اأيام التدري�ص.
عام  ك��ل  وب��داي��ة  التدري�ص  ب��اأي��ام  املتعلقة  التفا�سيل  كافة  ال��ق��رار  ح��دد  وق��د 
درا�سي �سواء للمدار�ص احلكومية اأو اخلا�سة التي تتبع منهاج وزارة الرتبية 
اأو التي تطبق مناهج اأخرى �سواء الأجنبية والآ�سيوية، اإىل جانب  والتعليم 

اأيام الإجازات واحلد الأدنى لأيام التمدر�ص يف املدار�ص اخلا�سة.
م�ستفي�سة  درا���س��ة  بعد  املقبلة،  ال��ث��اث  لل�سنوات  ال��درا���س��ي  التقومي  وج��اء 
واعتماد من جمل�ص التعليم واملوارد الب�سرية برئا�سة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ، وفق اأف�سل املمار�سات املتبعة 
لتحقيق  و�سوًل  التعليمي  القطاع  احتياجات  ولتلبية  التعليمية  العملية  يف 

تعليم فعال ومبا يحقق ا�ستقرار املجتمع.
املدار�ص  ال��درا���س��ي جلميع  ال��ع��ام  ب���دء  ع��ل��ى حت��دي��د  ال��ق��رار  ن�����ص  تف�سيًا، 

ح�سب التواريخ املحددة للمدار�ص احلكومية واخلا�سة التي تتبع منهاج وزارة 
الرتبية والتعليم، اأو اأ�سبوعني مت�سلني على اأن تبداأ مع املدار�ص احلكومية 
باإ�سافة  تلتزم  كما  والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  منهاج  تتبع  ال��ت��ي  واخل��ا���س��ة 
الأ�سبوع الثالث اإما اأن تكون جمتمعة اأو متفرقة خال العام الدرا�سي. من 
جانب اآخر، حدد التقومي الدرا�سي عدد اأيام التمدر�ص للمدار�ص احلكومية 
واملدار�ص اخلا�سة التي تتبع منهاج وزارة الرتبية والتعليم يف كل عام درا�سي 
يوما   186 2020-2021، ومبجموع  الدرا�سي  للعام  يوما   188 لتكون 
للعام الدرا�سي 2021-2022، وللعام الدرا�سي 2022-2023 باإجمايل 
188 يوما، اإىل جانب اإلزام جميع املدار�ص اخلا�سة التي ل تتبع منهاج وزارة 
الرتبية والتعليم باحلد الأدنى لعدد اأيام التمدر�ص واملحددة مبجموع 182 

يوما.
التي  �سواء  الدولة،  يف  املدار�ص  جلميع  ال�سيف  اإج��ازة  مدة  القرار  حدد  كما 
تتبع منهاج الوزارة اأو غري املتبعة له بحيث ل تزيد عن 8.2 اأ�سبوع يف العام 

الدرا�سي.
امل��خ��ت��ل��ف الهندي،  ال��ت��ق��ومي  امل��ن��اه��ج الآ���س��ي��وي��ة ذات  ال���ق���رار  ا���س��ت��ث��ن��ى  ك��م��ا 

الباك�ستاين، البنجادي�سي، الياباين من تطبيق بنود هذا القرار.
ويعزز القرار من حتقيق تكافوؤ الفر�ص بني الطلبة يف كافة املراحل الدرا�سية 
م�ستوى  وق��ي��ا���ص  التطوير  عملية  وم��وا���س��ل��ة  ال��دول��ة،  م��دار���ص  خمتلف  يف 
ويراعي  التعليمية  العملية  �سري  يف  ال���س��ت��ق��رار  وحتقيق  الطلبة  حت�سيل 

ظروف الأ�سر واملجتمع.

املتبعة  اأو  ال���وزارة  منهاج  تطبق  التي  �سواء  ال��دول��ة،  يف  واخلا�سة  احلكومية 
ملناهج اأخرى لتكون بنف�ص التوقيت يف كل عام درا�سي، حيث حدد القرار بداية 
العام الدرا�سي 2020-2021 بتاريخ 30 اأغ�سط�ص، وتاريخ 29 اأغ�سط�ص 
العام  لبدء  اأغ�سط�ص   28 وت��اري��خ   ،2022-2021 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  لبدء 

الدرا�سي 2023-2022.
واألزم املجل�ص الوزاري للتنمية �سمن قرار اعتماد التقومي الدرا�سي املوحد، 
جميع املدار�ص احلكومية واخلا�سة يف الدولة، بغ�ص النظر عن املنهاج املتبع 
بها، مبدة 3 اأ�سابيع لإجازة ال�ستاء يف كل عام درا�سي، حيث مت حتديد اإجازة 
ال�ستاء للعام الدرا�سي 2020-2021 لتكون خال الفرتة من 13 حتى 31 
دي�سمرب 2020، فيما ُحددت الفرتة نف�سها للعام الدرا�سي 2022-2021 
لتكون من 12 حتى 30 دي�سمرب 2021، وللعام الدرا�سي 2023-2022 
من 11 دي�سمرب 2022 وحتى 1 يناير 2023. وحدد القرار كذلك �سمن 
اأ�سابيع جلميع   3 الربيع، والتي تت�سمن  اإج��ازة  اأي��ام  الدرا�سي عدد  التقومي 
املدار�ص احلكومية واخلا�سة التي تتبع منهاج وزارة الرتبية والتعليم وذلك 
يوم   2021-2020 الدرا�سي  للعام  الإج��ازة  تبداأ  درا�سي، حيث  يف كل عام 
28 مار�ص ومتتد حتى 15 اإبريل 2021، وللعام الدرا�سي 2022-2021 
بتاريخ 27 مار�ص ومتتد حتى 14 اأبريل 2022، وللعام الدرا�سي 2022-

ومتتد حتى 13 اإبريل 2023. مار�ص   26 بتاريخ   2023
ومن جانب املدار�ص اخلا�سة التي تطبق املناهج الأجنبية، فحدد القرار اعتماد 
كل اإمارة املرونة يف اختيار مدة اإجازة الربيع، بحيث تكون 3 اأ�سابيع مت�سلة 

و�لربيع يف كل عام در��ضي لكافة �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�ضة �ل�ضتاء  الإجازة  �أ�ضابيع   3 • حتديد 
عدد �أيام �لتمدر�س كحد �أدنى جلميع �ملد�ر�س �خلا�ضة �لتي ال تتبع منهاج �لوز�رة  182 •

ال تزيد عن 8.2 �أ�ضبوع �لدولة  يف  �ملد�ر�س  جلميع  �ل�ضيف  • �إجازة 

الإد�رة عملية �النتقال للمبنى �جلديد للمحكمة �لعمالية وحمكمة �لتنفيذ
قطاع الدعم املوؤ�س�سي والت�سال يكرم الفريق الفني لإدارة 

الأمور اللوج�ستية واملوظفني امل�ساهمني تقديرا جلهودهم املبذولة

الإمارات تكثف م�ساعداتها الإن�سانية لل�سودان يف مواجهة الفي�سانات

اقت�سادية دبي تغلق م�سبحًا وتخالف 3 من�ساآت جتارية وتنبه 4 
اأخرى لعدم اللتزام بالتدابري الحرتازية للحد من كوفيد- 19

طرق دبي تطلق خدمة رفع القوارب واليخوت للجمهور

الإنقاذ ب�سرطة ال�سارقة ينفذ 4244 مهمة

•• دبي –الفجر:

املوؤ�س�سي والت�سال  الدعم  التنفيذي لقطاع  املدير  اأهلي  كرم عبد الرحيم 
التنفيذ  الكيتوب رئي�ص حمكمة  القا�سي عبد اهلل  بح�سور كا من �سعادة 
الفني  الفريق  العمالية  املحكمة  رئي�ص  اجل��اب��ري  جمال  القا�سي  و�سعادة 
النتقال  عملية  لإدارة  امل�ساهمني  وامل��وظ��ف��ني  اللوج�ستية  الأم���ور  لإدارة 
جلهودهم  تقديرا  التنفيذ  وحمكمة  العمالية  للمحكمة  اجلديد  للمبنى 
حدوث  دون  اجلديد  للمبنى  املوظفني  انتقال  عن  اأ�سفرت  والتي  املبذولة 
وخدمات  اأعمال  وا�ستمرارية  املقدمة  اخلدمات  من  خدمة  لأي  توقف  اأي 

الوحدات التنظيمية املتاأثرة بالنقل.
يف  والإداري����ة  املالية  ال�����س��وؤون  اإدارة  مدير  ال�سويدي  م��رمي  اأو�سحت  حيث 
حماكم دبي، جاء هذا التكرمي برعاية الإمارات للمزادات لتحفيز وت�سجيع 
الكفاءات ال�سابة للفريق الذي بذل جهودا م�سنية لتوفري بيئة عمل تواكب 
ال�سرتاتيجيني  ولل�سركاء  للموظفني  العاملية  واملتطلبات  املعايري  اأح��دث 
على حد �سواء. كما توجه ال�سيد عبد الرحيم ح�سني اأهلي املدير التنفيذي 
لقطاع الدعم املوؤ�س�سي والت�سال بخال�ص ال�سكر والتقدير لأع�ساء الفريق 
على ما قدموه من اأداء مميز واأعرب عن خال�ص �سكره وامتنانه لاإمارات 

للمزادات على هذا الدعم وهذه الرعاية الكرمية.

•• اأبوظبي-وام:

ك���ث���ف���ت دول�������ة الإم������������ارات ج���ه���وده���ا الغ���اث���ي���ة 
والإن�سانية مل�ساعدة جمهورية ال�سودان ال�سقيقة 
ب�سبب  ي�سهدها  التي  الطارئة  ال��ظ��روف  ظل  يف 
�سحيتها  وراح  ال��ب��اد  �سربت  التي  الفي�سانات 
اأكر من مائة �سخ�ص، اإىل جانب ت�سرر ما يفوق 

ن�سف مليون �سوداين.
وتركت قوافل امل�ساعدات الإن�سانية التي �سريتها 
اأث����را ط��ي��ب��ا ع��ل��ى حياة  الإم������ارات اإىل ال�����س��ودان 
يف  واأ�سهمت  املحليني  ال�سكان  من  الآلف  مئات 
اأن  بعد  اليومية خا�سة  معاناتهم  التخفيف من 

جرفت ال�سيول ق�سما كبريا من منازلهم.
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  واأم����ر 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
طائرة  باإر�سال  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
100 طن من م��واد الإغاثة من خمازن  حتمل 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل�����اأمم  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ف��و���س��ي��ة 
الاجئني يف املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية 

يف دبي، مل�ساعدة �سحايا الفي�سانات.
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  واأك��د �ساحب 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
للقوات امل�سلحة يف تغريدة على ح�ساب �سموه على 
"تويرت" ت�سامن الإمارات مع ال�سودان ال�سقيق 
التي  والفي�سانات  ال�سيول  اإث��ر  حمنته،  لتجاوز 
واملوا�ساة  التعازي  خال�ص  عن  معربا  اجتاحته، 
العاجل  بال�سفاء  والتمنيات  ال�سحايا،  اأ�سر  اإىل 
للم�سابني وال�سامة لل�سعب ال�سوداين ال�سقيق 

من كل مكروه.
وبتوجيهات �سموه، ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان 

احل���اك���م يف منطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل  اآل  زاي����د  ب���ن 
الإماراتي،  الأحمر  الهال  هيئة  رئي�ص  الظفرة 
�سريت الهيئة طائرة اإغاثة اإىل ال�سودان، لتوفري 
وال�سرورية،  العاجلة  الإن�����س��ان��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
يف  والفي�سانات  ال�سيول  من  املتاأثرين  مل�ساندة 

عدد من الوليات ال�سودانية.
الأحمر،  الهال  هيئة  من  وف��د  الطائرة  وراف��ق 
تت�سمن كميات  ال��ت��ي  الإغ��اث��ي��ة  امل����واد  لإي�����س��ال 
الغذائية  وامل���واد  الطبية  امل�ستلزمات  من  كبرية 
والإي�����وائ�����ي�����ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف اخل����ي����ام والأغ���ط���ي���ة 
وامل�سمعات، اإىل جانب املواد ال�سحية امل�ستخدمة 
يف اإ�سحاح البيئة، كما يقوم الوفد بعدد من املهام 
الإن�سانية خال تواجده يف ال�سودان، حيث يقف 
ميدانيا على الآثار املدمرة للفي�سانات وتاأثريها 
ال�����س��ودان��ي��ني يف حوايل  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  ع��ل��ى 
اأه��م الحتياجات  ولي��ة، ويتلم�ص عن قرب   16
ال�سودانية  ال�����س��اح��ة  حت��ت��اج��ه��ا  ال��ت��ي  الأخ������رى 
امل�������س���اع���دات متهيدا  م���ن  ال���ق���ادم���ة  امل���رح���ل���ة  يف 
لتوفريها �سمن برنامج الهيئة الإن�ساين ل�سالح 

املت�سررين.
واأر���س��ل��ت الإم������ارات ي���وم الأح����د امل��ا���س��ي طائرة 
م�����س��اع��دات ث��ان��ي��ة، ���س��م��ن ج�����س��ر ه��ي��ئ��ة الهال 
املتاأثرين من  الإماراتي اجلوي، لإغاثة  الأحمر 
الفي�سانات يف ال�سودان، حتمل كميات كبرية من 
الطبية  وامل���واد  العاجية  وامل�ستلزمات  الأدوي���ة 

والغذائية، والإيوائية.
ومب��ك��رم��ة م���ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حميد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن 
من  �سخ�ص  اآلف   10 ح��وايل  ي�ستفيد  عجمان، 
امل�ساعدات الإن�سانية التي تربع بها �سموه لدعم 

املتاأثرين من الفي�سانات يف ال�سودان.
تنفيذ  الإم��ارات��ي،  الأح��م��ر  الهال  هيئة  وتولت 
املوجه  الإغاثي  برناجمها  �سمن  �سموه  مكرمة 
ح���ال���ي���ا ل��ل��م��ت�����س��رري��ن يف ع�����دد م����ن ال����ولي����ات 
الكارثة،  ب��ت��داع��ي��ات  ت���اأث���را  الأ����س���د  ال�����س��ودان��ي��ة 
و�سرعت الهيئة يف توفري الحتياجات الإن�سانية 
التي تت�سمن املواد الغذائية والطبية والإيوائية 
الأ�سواق  م��ن  الأخ���رى  ال�سرورية  وامل�ستلزمات 
املحلية داخل ال�سودان، عرب وفدها املوجود حاليا 
الهيئة  عمليات  لقيادة  ال�سودانية  ال�ساحة  على 
الإغاثية. وقام الوفد بو�سع خطة لتوزيع مكرمة 
املتاأثرين يف  على  ال�سمو حاكم عجمان،  �ساحب 
عدد من الوليات الأكر ت�سررا، كما عمل الوفد 
املكرمة على  امل�ستفيدين من  تو�سيع مظلة  على 
جمعية  اأطلقت  جانبها  من  ال�سودانية.  ال�ساحة 
ال�سودان  لإغاثة  عاجلة  اإن�سانية  حملة  الرب  دار 
ودع���م���ه وت���وف���ري اح��ت��ي��اج��ات اأب��ن��ائ��ه يف ظ���ل ما 

يتعر�ص له حاليا من في�سانات و�سيول.
وت���ع���م���ل ح��م��ل��ة الإغ�����اث�����ة ع���ل���ى ت���وف���ري اخليم 
لاأهايل  الغذائية  وامل��واد  واملاب�ص  والبطانيات 
الطبية  وامل�����واد  الأدوي������ة  ج��ان��ب  اإىل  امل��ن��ك��وب��ني 
مثل  للفي�سانات  امل�ساحبة  الأم��را���ص  ملواجهة 
ميدانية  طبية  ف��رق  ار���س��ال  �سيتم  كما  امل��اري��ا، 
التقنيات  افرتا�سية عرب  واأخ��رى  الإم���ارات  من 
امل��ي��دان��ي��ة الدعم  ل��ل��ف��رق  ت��ق��دم  احل��دي��ث��ة بحيث 
طبي  م�����س��ت�����س��ف��ى  وجت��ه��ي��ز  بعد"  "عن  ال��ط��ب��ي 
اخلدمات  جميع  تقدم  متنقلة  وعيادات  ميداين 
الطبية الأولية وحتت ا�سراف و التن�سيق مع فرق 
اإماراتية طبية وبالتعاون مع املوؤ�س�سات ال�سحية 

والإن�سانية يف ال�سودان.

•• دبي-الفجر: 

الريا�سية،  املن�ساآت  اإحدى  داخل  اأم�ص، م�سبحاً  يوم  دبي،  اقت�سادية  اأغلقت 
التباعد  مل�سقات  و�سع  لعدم  وذل��ك  الريا�سي،  دب��ي  جمل�ص  مع  بالتعاون 
امل�ستهلك يف  التجارية وحماية  الرقابة  اجل�سدي، فيما خالف فريق قطاع 
اقت�سادية دبي 3 من�ساآت جتارية لعدم التزام املوظفني فيها بلب�ص الكمامات، 
اإىل جانب التنبيه على 4 من�ساآت اأخرى لعدم اللتزام بالتدابري والإجراءات 
الحرتازية املتبعة يف الإمارة بهدف احلد من تف�سي جائحة كوفيد19-،. 
 670 الح��رتازي��ة  والتدابري  لل�سروط  امل�ستوفية  املن�ساآت  ع��دد  بلغ  فيما 
من�ساأة. جاء ذلك خال �سل�سلة من اجلولت الرقابية نفذتها فرق التفتي�ص 
اقت�سادية  يف  امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  لقطاع  التابعة  امليداين 
الإمارة،  يف  التجارية  واملراكز  املفتوحة  الأ�سواق  من  ع��دداً  ا�ستهدفت  دب��ي، 
ل�سمان التزام اجلميع بالتدابري الحرتازية، واحلفاظ على املكت�سبات التي 
حققتها اإمارة دبي خال املرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبرية والعاملية 

القيادة  توجيهات  اإىل  ذل��ك  يف  الف�سل  وي��ع��ود  ال�سحية.  اجلائحة  ب�سبب 
الر�سيدة، التي اأ�سهمت يف حتقيق اإمارة دبي للعودة التدريجية و�سوًل اإىل 

ممار�سة الأن�سطة القت�سادية ب�سكل طبيعي واآمن.
التعاون وامل�ساهمة  اقت�سادية دبي مبختلف فئات املجتمع، �سرورة  واأهابت 
يف ا�ستمرارية دوران عجلة القت�ساد يف الإمارة ب�سكل اآمن وطبيعي، م�سرية 
اإىل اأنها على توا�سل دائم وم�ستمر مع خمتلف ال�سركاء يف القطاعني العام 
واخلا�ص، للوقوف على اأبرز امل�ستجدات، اإىل جانب تعزيز الوعي بالإر�سادات 
والربوتوكولت املعمول بها يف الفرتة الراهنة، مبا ي�سمن التزام اجلميع 
تعر�ص  اأن  �ساأنها  من  �سلبية  ممار�سات  اأي  ارت��ك��اب  اأو  التهاون  وع��دم  بها، 

املجتمع للخطر باأي �سكل من الأ�سكال.
و�سددت اقت�سادية دبي على اأن اجلهات املخت�سة يف الدائرة، لن تتهاون مع 
قبل جمهور  عنها من  الإب��اغ  اأو  ر�سدها  يتم  التي  والتجاوزات  املخالفات 
اأن الإج��راءات التاأديبية �ستكون رادعة،  امل�ستهلكني واملتعاملني، منوهة اإىل 

من منطلق اأن احلفاظ على �سحة املجتمع اأولوية ل ميكن التفريط بها.

•• ال�سارقة -وام:

ك�سف ق�سم الإنقاذ باإدارة املرور والدوريات بالقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة 
 2020 احل���ايل  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  متنوعة  مهمة   "4244" تنفيذ  ع��ن 
ا�ستملت على عمليات اإنقاذ بري وبحري وعمليات ذات طابع اإن�ساين واأخرى 

ت�سمل تاأمني الفعاليات واملنا�سبات الر�سمية التي اأقيمت بالإمارة.
ال�سارقة  ب�سرطة  الإن��ق��اذ  ف��رع  ال��دوخ��ي مدير  في�سل جا�سم  املقدم  واأ���س��ار 

اإىل اأن من بني املهام "292" �سمن عمليات الإنقاذ الربي و"21"  �سمن 
طارئة  غ��ري  مر�سية  حل��الت  "3007" نقل  و  البحري  الإن��ق��اذ  عمليات 
�سمن مبادرة فريق عمل النقل العام املراعي لل�سن لفئة طريحي الفرا�ص . 
كما اأو�سح اأن الق�سم  تعامل مع /850/ حالة اإن�سانية توزعت بني التعامل 
 "74" تاأمني  يف  امل�ساركة  بجانب  واجلنائية  الطبيعية  ال��وف��اة  ح��الت  مع 
فعالية ومنا�سبة ر�سمية اأقيمت باإمارة ال�سارقة يف الفرتة التي �سبقت الزمة 

الراهنة .
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اأخبـار الإمـارات
بتوجيه ومتابعة مبا�ضرة من من�ضور بن ز�يد 

خليفة لالأعمال الإن�سانية توفر م�سكنا موؤقتا للعائلة املت�سررة من �سقوط �سقف منزلها مبنطقة ال�سيح يف راأ�س اخليمة
•• دبي-الفجر:

ا�ستجابة للتوجيهات واملتابعة املبا�سرة من �سمّو ال�سيخ من�سور بن زايد 
وفرت  الرئا�سة،  ���س��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان،  اآل 
�سقط  التي  للعائلة  موؤقت  م�سكن  الإن�سانية،  لاأعمال  خليفة  موؤ�س�سة 

�سقف منزلها مبنطقة ال�سيح يف اإمارة راأ�ص اخليمة.
من جانبه وجه معايل املهند�ص �سهيل بن حممد املزروعي وزير الطاقة 
والبنية التحتية، املعنيني يف الوزارة على توفري م�سكن دائم لاأ�سرة باأ�سرع 

وقت ممكن، جاء ذلك بعد اأن توا�سل معاليه مع العائلة لاطمئنان على 
�سحتهم.

التوا�سل  م��واق��ع  ُن�سر يف  ك��ب��رياً مب��ا  اه��ت��م��ام��اً  اأب���دى  ق��د  وك���ان معاليه 
الجتماعي التي اأظهرت بع�ص ال�سور ل�سقوط �سقف املنزل، وكلف املعنني 
الفنية  الأ�سباب  ملعاينة  املهند�سني  من  فريق  لت�سكيل  الفوري  بالتحرك 

التي اأدت اىل �سقوط ال�سقف.
التاأكد  بهدف  واملنطقة،  املواطنني  احتياجات  على  الوقوف  جانب  اإىل   
على  ت�سكل خطراً  بها قد  اأي��ة م�ساكل  وع��دم وج��ود  امل�ساكن  من �سامة 

قاطنيها، حيث حترك املعنيون بالوزارة فور معرفتهم باحلادث وتوا�سلوا 
لتخاذ  املعنية  الأ�سرة  عن  معلومات  على  للح�سول  املعنية  اجلهات  مع 

الإجراءات الازمة.
ملا  الر�سيدة  القيادة  لدى  ق�سوى  اأولوية  يحتل  الإ�سكان  اأن قطاع  يذكر 
له من دور موؤثر على جودة احلياة وحتقيق ال�ستقرار الأ�سري والأمان 
التوجهات  ال��وزارة تعمل وفق هذه  اأن  الإماراتي، كما  للمجتمع  املعي�سي 
من خال توفري م�ساكن ع�سرية متكاملة املرافق واخلدمات تتاءم مع 

احتياجات املواطنني، وتوفر احلياة الكرمية وال�ستقرار الجتماعي.

بهدف زيادة �الإنتاجية وتلبية متطلبات �ملتعاملني بتقنيات ذكية متقدمة 

بلدية مدينة اأبوظبي تختار »هواوي« �سريكًا يف رحلة التحول الرقمي لتقدمي خدمات اأكرث كفاءة وموثوقية 
•• اأبوظبي -الفجر:

اختارت بلدية مدينة اأبوظبي �سركة "هواوي"، املزود العاملي الرائد للبنية 
الذكية،  والأج��ه��زة   )ICT( والت�����س��الت  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية 
مع  يتما�سى  مبا  البلدية،  يف  الرقمي  التحول  رحلة  على  لاإ�سراف  �سريكاً 
روؤية القيادة الر�سيدة نحو تب�سيط اخلدمات واخلربات، من خال اأحدث 

التقنيات التي تهدف اإىل اقت�ساد م�ستدام وتناف�سي عاملياً.
ومن خال �سراكتها مع "هواوي"، قامت بلدية مدينة اأبوظبي بن�سر تكوين 
احتياجات  لتلبية  م�ستدام  ب�سكل  امل�سممة  املتطورة،  احللول  من  خم�س�ص 
التي  الرئي�سية  املنتجات  ت�سمل  حيث  وم�ستقبًا،  حالياً  الرقمية  املجتمع 
 Huawei All Flash اأبوظبي،  تقود التحول الرقمي لبلدية مدينة 
Storage، ومركز بيانات Tier 4 – ذي احللول الأكر موثوقية التي 
هذه  و�ستعمل  احل��رج��ة،  املهام  ذات  ال�سركات  خلدمات  "هواوي"  �سممتها 
احللول معاً على بناء نظام بيئي قوي لتخزين جميع البيانات وحمايتها، مع 

تعزيز التجربة ال�ساملة ملوظفي بلدية مدينة اأبوظبي ومتعامليها.
ال��ذك��ي��ة والتقنيات  ع��ل��ى تطبيق احل��ل��ول  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وت��ع��م��ل 
اأبوظبي، ومتكن  �ست�ساهم يف اخلطط ال�سرتاتيجية لإم��ارة  التي  املتقدمة 
للخدمات  ال�سريع  والو�سول  التعاون  الرقمي لاإمارة، من خال  التحول 

واملعلومات.
"هواوي"  اإ�سافة مركز بيانات  اأبوظبي -عقب  و�سوف تتمكن بلدية مدينة 

اإىل نظامها البيئي الرقمي- من زيادة الإنتاجية وخدمة املتعاملني ب�سكل 
ا���س��ت��م��راري��ة الأع���م���ال مب��زي��د م��ن املوثوقية  ال���ذي ي�سمن  اأف�����س��ل، الأم����ر 
والكفاءة، حيث يوفر مركز بيانات Tier 4 من Huawei توفرياً عالياً 
وت�سميم  ومركزية  مريحة  �سيانة  مع  عالية،  كفاءة  العمل  ومينح  للجهد 

معياري يخت�سر الوقت بن�سبة 50 باملائة.
بالإنابة  التقني  التخطيط  اإدارة  مدير  احلمادي،  ال�سمد  عبد  اأحمد  وقال 
بقطاع خدمات الدعم وامل�ساندة يف بلدية مدينة اأبوظبي: لقد غريت رحلتنا 
بناء  اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  كبري،  حد  اإىل  "هواوي" عملياتنا  مع  الرقمية 

املزيد من املرونة والراحة يف جميع قطاعات وخدمات البلدية. 
واأ�ساف احلمادي: ن�سرت�سد يف التحول الرقمي بروؤية قيادة دولة الإمارات 
العربية املتحدة لتعزيز خدمة جمتمعنا من خال التكنولوجيا، وذلك عرب 
اأثبتت  اتباع اأحدث احللول يف خدمة العماء التي ل ت�سوبها �سائبة، حيث 
معهم  العمل  موا�سلة  وي�سعدنا  للبلدية،  املثايل  ال�سريك  اأنها  "هواوي" 

ب�سكل دائم.
من جانبه قال لي�سي، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة "هواوي" الإمارات العربية 
اأن التحول الرقمي يجلب فوائد هائلة، من حيث خف�ص  املتحدة: يف حني 
التكاليف وزيادة املرونة وزيادة الإنتاجية، فاإن التحول الرقمي لي�ص بالأمر 
ال�سهل، حيث هناك جمموعة كاملة من العنا�سر التي حتتاج املوؤ�س�سات اإىل 
اأن تكون قادرة على اإدارتها بطريقة اأكر مركزية، �سواء كانت تدمج جميع 
اأنواع التكنولوجيا اجلديدة، اأو تدمج جباًل من البيانات يف جميع الأ�سكال، 

اأو تكيف عمليات وهياكل الأعمال ال�ساملة من اأجل التغيريات التي جتلبها.
مدينة  بلدية  م��ع  الأم���د  طويلة  �سراكتنا  يف  ن�ستمر  اأن  ي�سرفنا  واأ���س��اف: 
املت�سل  جمتمعنا  يف  موؤ�س�سة  لأي  الأ���س��ول  اأثمن  هي  فالبيانات  اأبوظبي، 
ب�سكل متزايد، ومن خال ال�ستفادة من حلول التخزين ومراكز البيانات 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  �ستوا�سل  املبتكرة،  ال�سناعة  تطوير  ودع���م  لدينا 
حماية بياناتها، مع تب�سيط العمليات الداخلية اأي�ساً، وبالتايل تعزيز جتربة 
يف  وامل�ساهمة  العماء  جت��ارب  ورف��ع  الت�سال،  نقاط  جميع  عرب  اخلدمة 
عام  فمنذ   ،2020 اأبوظبي  روؤي��ة  لأه��داف  الرقمي  التحول  رحلة  حتقيق 
2017، �ساعدت "هواوي" يف رحلة التحول الرقمي امل�ستمرة لبلدية مدينة 
اأبوظبي، و�ستوا�سل م�ساعدتها يف العثور على القيمة يف بياناتها وا�ستخدام 

تخزين اأكر ا�ستقراراً وموثوقية.
النظام  يف  �سركائها  مع  جنب  اإىل  جنباً  تقدم  "هواوي"  اأن  بالذكر  جدير 
واملوؤ�س�سات  احلكومات  ت�ساعد  مبتكرة،  وحلول  ومنتجات  تقنيات  البيئي 
من  ال�ستخدام،  و�سهلة  وم��رن��ة  واآم��ن��ة  مفتوحة  رقمية  من�سات  بناء  على 
حيث  ال�سريع،  والبتكار  التجاري  والتعاون  البيانات  تكامل  متكني  خال 
متهد من�سات "هواوي" الرقمية الطريق للتحول الرقمي الناجح، فبحلول 
نهاية عام 2019، اختارت اأكر من 700 مدينة و228 �سركة "هواوي" 

ك�سريك للتحول الرقمي.
ومع ت�سارع التحول الرقمي، مدعوماً بالتقنيات النا�سئة مثل 5G والذكاء 
الجتاه  يوؤدي هذا  "هواوي" اأن  تتوقع  ال�سحابية،  واحلو�سبة  ال�سطناعي 

قريباً اإىل دفع القت�ساد الرقمي لدولة الإمارات العربية املتحدة اإىل مرحلة 
ال�سحابية  احلو�سبة  �ست�سهد  اخل�سو�ص،  وج��ه  وعلى  التطور،  من  جديدة 
التقليدية  البيانات  مراكز  وحت��ول  البيانات،  مراكز  داخ��ل  اأو�سع  تطبيقات 

ب�سرعة اإىل مراكز بيانات �سحابية عرب القت�سادات الكربى.
من  و92٪  احلو�سبة  حمل  من   90٪ تنفيذ  �سيتم   ،2025 ع��ام  وبحلول 
التخزين داخل مراكز البيانات يف مراكز البيانات ال�سحابية، حيث من املقرر 

اأن ت�سبح ال�سحابة العامل الرئي�سي لدفع القت�ساد الرقمي.

بولند� �ل�ضريك �الأكرب للإمار�ت 

 غرفة جتارة راأ�س اخليمة تقيم حفل وداع ل�سفري بولندا 

لطلب �لثانوية جمانا 

موؤ�س�سة �سعود بن �سقر تطلق تطوير مهارات احلا�سوب الآيل 

مراكز التنمية الأ�سرية بال�سارقة تختتم م�سروع اإدارة التغيري

•• راأ�س اخليمة - الفجر:  

 ، اأ�ستوريا  وال���درف  بفندق  الول  اأم�ص  اخليمة  راأ���ص  جت��ارة  غرفة  اأق��ام��ت 
حفا لتوديع ل�سعادة روبرت رو�ستيك �سفري جمهورية بولندا لدى الدولة 
، لتوديعه كمبادرة �سكر وتقدير على اجنازاته ، خال الفرتة التي خدمها 
يف ال��دول��ة، وذل��ك لنتهاء ف��رتة عمله ل��دى الم���ارات ، حيث تعد المارات 
وال�سرق  العربي  العامل  يف  لبولندا  اقت�سادي  �سريك  واأك��رب  اأه��م  العربية 

الو�سط. 
وقال �سعادة حممد م�سبح النعيمي  يف كلمة له ، اإنها منا�سبة نحتفي بها ، 
لنوؤكد من خالها على عمق الروابط بني دولة المارات وجمهورية بولندا 
، حيث �سهد التبادل التجاري على وجه اخل�سو�ص بني راأ�ص اخليمة وبولندا 
منوا بن�سبة بلغت %196 ما بني )2017 اإىل 2019(، م�سيداً باجلهود 
التجارة   واأف��ق كبري يف  بفكر  يتمتع  اإذ   ، ال�سفري  �سعادة  بذلها  التي  البارزة 
، وخا�سة  البلدين  وال�سداقة بني  التعاون  اأ�سهم يف تطوير عاقات  ، مما 

 ، القت�سادية  العاقات  اأوا�سر  تعزيز  ، حيث حر�ص على  راأ���ص اخليمة  يف 
وم�ساريع   ، اخليمة  راأ���ص  مع  بال�سراكة  �سخم  اقت�سادي  م�سروع  واإط��اق 
امل�ساريع الكربى التي  اأول واهم  ، و�ستكون هذه ال�سراكة  تنموية م�سرتكة 
ال�سنوات  خال  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  يف  بولندية  �سركة  تنفذها 
الخرية.   من جانبه، اأعرب �سعادة روبرت رو�ستيك عن بالغ �سكره وتقديره 
، لرئي�ص غرفة جتارة راأ�ص اخليمة والقائمني عليها ، على ما لقيه من دعم 
وتعاون معهم �ساهم يف اإجناح مهام عمله ، متمنًيا لدولة الم��ارات واإمارة 

راأ�ص اخليمة دوام التقدم والرخاء.
  ويف نهاية احلفل قدم �سعادة رئي�ص الغرفة ، ل�سعادة ال�سفري هدايا تذكارية 
 ، امل�ستقبلي  والنجاح يف مهام عمله  التوفيق  له كل  ، متمنًيا  املنا�سبة  بهذه 
اللجنة  ا�سماعيل ع�سو جمل�ص الدارة رئي�ص  التوديع  يو�سف  ح�سر حفل 
�سالح  وعارفة   ، ال�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سقر  بن  �سعود  ملوؤ�س�سة   ، العليا 
الغرفة  ع��ام  مدير  ال�سبب  ح�سن  حممد   ، الدارة  جمل�ص  ع�سو  الفاحي 

بالوكالة ، وعدد من م�سوؤويل وقيادات الغرفة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اأعلنت موؤ�س�سة ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي لبحوث ال�سيا�سة العامة اليوم 
عن اإطاق برنامج جديد لربجمة احلا�سوب خم�س�ص للطلبة الإماراتيني 
الذين  ع�سر  ال��ث��اين  اإىل  التا�سع  م��ن  ال�سفوف  يف  اخليمة  راأ����ص  اإم���ارة  يف 
يرغبون يف تطوير مهاراتهم الرقمية يف هذا املجال. وتندرج هذه اخلطوة 
�سمن برنامج الإعداد اجلامعي يف املوؤ�س�سة، حيث تبداأ الدورة املجانية التي 
ت�ستمر ملدة �سنة كاملة يف 3 اأكتوبر، و�ستجمع ما بني الف�سول الدرا�سية عن 
اأكادميية راأ�ص اخليمة، وتراعى فيها  بعد واأخرى يح�سرها الطاب ب�سكل  
جميع قواعد احلفاظ على ال�سحة وال�سامة وقوانني التباعد الجتماعي. 
وقد و�سعت اإدارة املوؤ�س�سة خطة متكاملة لهذا الغر�ص يتم مبوجبها اختيار 
تعلم  لهم  تتيح  التي  احل�سرية  الفر�سة  هذه  للم�ساركة يف  ع�سرين طالباً 
جمموعة من املهارات الأكر طلباً يف �سوق العمل. واأكد القائمون على هذه 

التدريبي بخاف  للربنامج  م�سبقة حمددة  �سروط  توجد  ل  باأنه  املبادرة 
الرغبة يف التعلم، والتطور، واحلما�ص لتغيري العامل.

يجب على الطلبة اإكمال منوذج ال�ستمارة اللكرتوين يف موعد اأق�ساه 18 
التعليمات اخلا�سة بهذا املو�سوع من خال  �سبتمرب، والطاع على كافة 
املوقع الإلكرتوين ملوؤ�س�سة ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي لبحوث ال�سيا�سة 
على  الربنامج  خ��ال  تناولها  �سيتم  التي  املوا�سيع  و�سرتكز  ه��ذا  العامة. 
الأبعاد.  الطباعة ثاثية  اإىل  بالإ�سافة  بايثون،  الأ�سياء، وبرجمة  اإنرتنت 
ومن خال الأن�سطة العملية، �سيكت�سب الطلبة خربة يف ا�ستخدام وحدات 
النماذج  وطباعة  وت�سميم  الكمبيوتر،  برامج  وترميز  الدقيقة،  التحكم 
ثاثية الأبعاد. يت�سمن الربنامج اأي�ساً تطوير مهارات التفكري احل�سابي، 
الأخرى  املزايا  من  والعديد  الثقة،  وتعزيز  والتفكري،  التعامل  يف  واملرونة 
ل  الذين  اأولئك  ذل��ك  يف  مبا  الطلبة  جلميع  احلا�سوب  بربجمة  املرتبطة 

يخططون لالتحاق بتقنية املعلومات. 

•• ال�سارقة-وام:

الأعلى  املجل�ص  موؤ�س�سات  اإح���دى  الأ���س��ري��ة  التنمية  م��راك��ز  اإدارة  اختتمت 
اإدارة التغيري الذي ت�سمن اإعادة هند�سة  ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة م�سروع 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وفق  الرئي�سية  لإداراتها  الإداري��ة  العمليات  كافة 
حمققة اإجن��ازات نوعية على م�ستوى اإدخال حتديثات جوهرية يف معايري 

التكلفة واجلودة وال�سرعة يف اإجناز اخلدمات املقدمة لأفراد املجتمع.
و جنحت اإدارة مراكز التنمية الأ�سرية من خال م�سروع اإدارة التغيري الذي 
نفذه "فريق غيث" من اإعادة الت�سميم اجلذري للعمليات الإدارية كما مت 
العمل على اإعادة التنظيم والبناء لاإجراءات الإدارية وحتديث طرق العمل 
وحتديد العاقات الداخلية واخلارجية التي من خالها يتم اإيجاد وتقدمي 
ا�ستطاع  حيث  والتكلفة  واجلهد  الوقت  اإدارة  معايري  وفق  لاأ�سر  اخلدمة 
واإدارة  الأ�سرة  برامج  واإدارة  الأ�سري  الإر���س��اد  لإدارة  م�سارات  بناء  الفريق 
باإدارة  املرتبطة  وامل�����س��ارات  الأ���س��رة  مبجال  املرتبطة  والبحوث  ال��درا���س��ات 

الإعام والت�سال املوؤ�س�سي.
كما ت�سمن م�سروع اإدارة التغيري اإطاق مبادرة "ت�سميم القيمة املقدمة" 
املهنية  ال��ق��درات  وتعزيز  املوظفني  ل��دى  ال��وع��ي  م�ستوى  رف��ع  اىل  هدفت 
لهم لتلبية احتياجات العماء ورغباتهم بالإ�سافة اإىل تقدمي 12 تقرير 

 2020 ي��ول��ي��و  �سهر  خ���ال  ال��داخ��ل��ي��ة  البيئة  بتحليل  مرتبطة  ل�����اإدارة 
خال  عليها  العمل  لب��د  والتي  العمل  لبيئة  اجلديدة  التحديات  وي�سمل 

املرحلة القادمة 2021.
الأ�سرية  التنمية  م��راك��ز  اإدارة  رئي�ص  ال�سام�سي  مو�سي  �سعادة  واأ���س��ارت 
باإعادة  متثلت  التي  التغيري  مل�سروع  التنفيذية  اخلطوات  اأن  اإىل  بال�سارقة 
هند�سة كافة العمليات الرئي�سية الإدارية ملراكز التنمية الأ�سرية عززت من 
م�ستوى اخلدمات املقدمة لأفراد املجتمع حيث تبنى امل�سروع اأف�سل املعايري 
ا�ستثمار  خ��ال  م��ن  وذل��ك  وال�سرعة  واجل���ودة  التكلفة  حيث  م��ن  العاملية 
تقنيات التوا�سل وتكنولوجيا املعلومات لتقدمي اخلدمات املبتكرة والربامج 
يف  وت�سهم  التقليدية  املمار�سات  تتعدى  متطورة  واأ�ساليب  جديدة  بطرق 
حتقيق ر�سا املتعاملني والو�سول اإىل اأكرب �سريحة من امل�ستفيدين على حد 
�سواء ما يعزز من قدرة الإدارة على حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية املتمثلة 

يف تعزيز القيم والثقافة الداعمة للبناء الأ�سري املتما�سك وامل�ستقر.
اعتماد  اأنه مت  اإىل  التغيري  اإدارة  املرزوقي مدير م�سروع  من جهتها ح�سة 
اأف�سل املعايري العاملية يف عملية اإعادة هند�سة كافة العمليات الإدارية لإداراة 
مراكز التنمية الأ�سرية بهدف تعزيز قدراتها وجاهزيتها ومرونتها يف و�سع 
من  ومتكينها  الطارئة  واحل���الت  املتغريات  ملواجهة  ال�ستباقية  احل��ل��ول 

ال�ستمرار يف تقدمي اأف�سل اخلدمات.

�سرطة راأ�س اخليمة تتعاون مع رويال الطبي
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ال��ل��واء علي 
عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد 
عام �سرطة راأ�ص اخليمة وتاأكيده 
املوظفني  اإ����س���ع���اد  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
با�ستمرار وتوفري جميع الو�سائل 
التي ت�ساعدهم على تقدمي الدعم 
الذي من خاله يحقق الأهداف 
التي  النف�سية  وال��راح��ة  امل��رج��وة 
جتعلهم يف بيئة ايجابية حمفزة .
اأحمد الطري  العميد جمال   وقع 
م���دي���ر ع�����ام امل��������وارد واخل����دم����ات 
اخليمة،  راأ����ص  ب�سرطة  امل�����س��ان��دة 
و�سراكة مع مركز  تعاون  اتفاقية 
. �سي ( روي��ال الطّبي،  اإ م   . اإن   (
ب��ح�����س��ور ����س���ع���ادة ال��ع��ق��ي��د ُرك����ن 
مدير  �سلمان  بن  اأحمد  اهلل  عبد 
العامة  والعاقات  الإع���ام  اإدارة 
وال�سيد  اخل��ي��م��ة،  راأ�����ص  ب�����س��رط��ة 
امل��دي��ر املركزي  ت��وم��ا���ص ج��وزي��ف 

مبركز
 ) اإن . اإ م . �سي ( روي��ال الطّبي، 
املجيد مدير  ريا�ص عبد  وال�سيد 
ال��ت�����س��وي��ق ب��امل��رك��ز، وذل���ك بهدف 
لتوفري  والتعاون  ال�سراكة  تعزيز 
الطّبية  اخل��دم��ات  واأج���ود  اأف�سل 
العامة  القيادة  ملنت�سبي  الراقية 

ل�سرطة راأ�ص اخليمة واأ�سرهم.
ح���ي���ث اأك�������د م����دي����ر ع������ام امل�������وارد 
حر�ص  امل�������س���ان���دة،  واخل�����دم�����ات 
راأ���ص اخليمة على تطبيق  �سرطة 
الداخلية  وزارة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
مع  ال�سراكة  تعزيز  اإىل  الرامية 
بهدف  اخل����ارج����ي����ني،  ال�������س���رك���اء 

ت����ط����وي����ر ال����ع����م����ل ع������رب ت���ق���دمي 
اأف�����س��ل اخل���دم���ات ال��راق��ي��ة التي 
واأ�سرهم  ال�سرطة  ُت�سعد منت�سبي 
وذوي���ه���م، وذل���ك م��ن خ���ال عقد 
خ�سومات  توفر  التي  التفاقيات 
والعاجية  ال��ط��ب��ي��ة  اخل����دم����ات 
و�سحة  ����س���ام���ة  ت�����س��م��ن  ال���ت���ي 
الب�سري وبالتايل ت�سهم يف  امل��ورد 
وال�سرور  البهجة  واإدخ��ال  اإ�سعاده 

اإىل نف�سه.
ال��ع��م��ي��د ج��م��ال الطري،  واأو����س���ح 
ال�سعادة  روح  بث  على  حر�ساً  اأن��ه 
ومعاين  قيم  وغر�ص  والإيجابية، 
املوظفني  ن���ف���و����ص  يف  ال�������س���ع���ادة 
مفاهيم  ت��ع��زي��ز  ع���رب  واأ����س���ره���م 

بيئة  يف  الوظيفي  التناغم  وقيم 
العمل، قد مت عقد هذه التفاقية 
مع مركز ) اإن . اإ م . �سي ( رويال 
ال���ط���ّب���ي،  ل��ت�����س��م��ل ب��ذل��ك توفري 
مكتب ا�ستقبال ) كاونرت ( خا�ص 
�سرطة  منت�سبي  م��ن  باملراجعني 
راأ�ص اخليمة، يف مركز ) اإن . اإ م . 
�سي ( رويال الطّبي، مع منح كافة 
ح�سب  �سحية  بطاقات  املنت�سبني 

ث����اث ف���ئ���ات ه���ي ) ال��ذه��ب��ي��ة – 
الباتينية – املا�سية (  وخ�سومات 
ترتاوح ما بني 30% اإىل %40 
الطّبية  اخل��دم��ات  لكافة  �ساملة 
الذي  الأم��ر  املركز،  يقدمها  التي 
املوظفني  ب��دوره يف حتفيز  ي�سهم 
ن��ح��و زي����ادة الإن��ت��اج��ي��ة، وتقدمي 
على  املوؤ�س�سية  اخل��دم��ات  اأف�سل 

م�ستوى عايل من التميز.

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 
�الإعلن عن �عتز�م �ال�ضتمر�ر خارج �ملنطقة �حلرة ل�ضلطة دبي للتطوير

نومادز �يجن�ضي  منطقة حرة-ذ.م.م
)رقم �لت�ضجيل 91832 (

»�ل�ضركة«
هذا هو اإخطار لأغرا�ص املادة 98 من اأنظمة ال�سركات اخلا�سة لعام 2016.

للتطويرك�سركة  دبي  ل�سلطة  املنطقة احلرة  بال�ستمرار خارج  ال�سركة   تعتزم 

خارجية يف مركز دبي لل�سلع املتعددة ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدوده يف املنطقة 

احلرة ومع مكتبها امل�سجل يف برج تيفانى ، جممع غ ، مكتب رقم 1401، ابراج 

بحريات اجلمريا يف اأو بعد 45 اأيام من اأول تاريخ ن�سر هذا ال�سعار.

اإع��������الن 

اإعالن فقدان �سهادة اأ�سهم
فقد ال�سادة �سهادات اأ�سهم من ال�سركة العاملية القاب�سة )اأ�سماك(

- موزه عتيق عبيد �سهادة رقم 1723970 بعدد 5،000 �سهم
�سهم - فاطمه خليفه حممد �ساهني املرر �سهادة رقم 1723972 بعدد 5،000 

�سهم  5،000 بعدد  - علي خليفه حممد �ساهني املرر �سهادة رقم 1723974 
- عمر خليفه حممد �ساهني املرر �سهادة رقم 1723975 بعدد 5،000 �سهم

وعلى من يجدها الت�سال بال�سيد/ اأحمد الطنيجي 
رقم التوا�سل 026128609
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – الفجر: 

ال��ط��ب��ي يف مركز  ال���ف���ري���ق  اأج������رى 
اأمرا�ص اجلهاز اله�سمي و جراحتها 
يف امل�ست�سفى ال�سعودي الأملاين  دبي 
م��ع��ق��دة، طفيفة  ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة 
التوغل ملري�ص يبلغ من العمر 40 
ا�ستئ�سال  اإج���راء  ع��اًم��ا. مت خالها 
نتيجة  ب��امل��ن��ظ��ار  ال��ك��ل��ي  ال���ق���ول���ون 
احلاد.  التقرحي  ال��ق��ول��ون  ال��ت��ه��اب 
التهاب  من  عانى  قد  املري�ص  وك��ان 
ال��ق��ول��ون التقرحي احل��اد ال��ذي مل 
ي�ستجب لأي دواء مرتافق مع تربز 

دموي حاد.
 ت������دار ب�����س��ك��ل م�������س���رتك م����ن قبل 
الدكتور  اله�سمي  اجل��ه��از  ط��ب��ي��ب 
اأريندام  ال��دك��ت��ور  واجل����راح  ه��اك��وب 
غو�ص، تقرر من قبل منتدى متعدد 
اأن  يجب  امل��ري�����ص  اأن  التخ�س�سات 

يخ�سع لعملية جراحية.
درا�سة  ب��ع��د  ال��ط��ب��ي  ال���ف���ري���ق  ق����رر 
احل�����ال�����ة م�����ن ق���ب���ل جم���ل�������ص طبي 
م���ن �سرورة  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م��ت��ع��دد 
للمري�ص  اجل��راح��ي  العمل  اإج����راء 

بعد  خا�سة  و  القولون  ا�ستئ�سال  و 
خ�سارته كمية كبرية من الدم نتيجة 
ال��ن��زي��ف، و ه��و م��ا رف��ع م��ن خطورة 
غو�ص  اأري���ن���دام  د.  بح�سب  العملية 
اله�سمي  اجلهاز  اأمرا�ص  ا�ست�ساري 
اآفاكيان  ه���اك���وب  د.  و  ج��راح��ت��ه��ا  و 
اله�سمي،  اجلهاز  اأمرا�ص  اأخ�سائي 
ك��م��ا زاد م���ن ���س��ع��وب��ة ال��ع��م��ل��ي��ة هو 

زم��رة دم املري�ص ال��ن��ادرة و التي مل 
مي��ك��ن م���ن ال�����س��ه��ل احل�����س��ول على 
عينات مماثلة، حيث بذل بنك الدم 
يف امل�ست�سفى جهودا كبرية للح�سول 
ع��ل��ى عينة ال���دم امل��ط��اب��ق��ة ح��ي��ث مت 
عدم  ن��ت��ي��ج��ة  ع��ي��ن��ة   100 رف�������ص 

التوافق.
و ي�����س��ي��ف ال���دك���ت���ور غ���و����ص اأن�����ه مت 

كاملة  ج���راح���ي���ة  ع��م��ل��ي��ة  اإج���������راء 
الأمعاء  اإزال����ة  خالها  مت  باملنظار 
ثاثة  بوا�سطة  للمري�ص  الغليظة 
ث���ق���وب ���س��غ��رية يف ال��ب��ط��ن ت����راوح 
5-10مم. ل�سمان  حجمها ما بني 
عدم النزيف، ليتعافى املري�ص ب�سكل 
بعد  امل�ست�سفى  ويخرج من  ملحوظ 

اأ�سبوع من العملية.

م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأث���ن���ت ال���دك���ت���ورة رمي 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  عثمان 
م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال�������س���ع���ودي الأمل������اين 
الإم�������ارات ع��ل��ى ج��ه��ود الأط����ب����اء يف 
م���وا����س���ل���ة م���ه���م���ة امل���ج���م���وع���ة من 
قالت  و  املر�سى.  اإن��ق��اذ حياة  خ��ال 
دبي  الأملاين  ال�سعودي  امل�ست�سفى  اأن 
قليلة  اجل��راح��ي��ة  بالعمليات  ي��ق��وم 
مبا  التخ�س�سات  مبختلف  التوغل 
اله�سمي،  اجل���ه���از  اأم����را�����ص  ف��ي��ه��ا 
الن�سائية،  الأع���������س����اب،  وج����راح����ة 
اجلراحة  البولية،  امل�سالك  جراحة 
وغريها،  ال�سرطان  جراحة  العامة، 
اأف�سل  نتائج  اإىل  ت���وؤدي  اأن��ه��ا  حيث 
بالأمل  ال�سعور  انخفا�ص  حيث  من 
ال�����س��غ��رية وقلة  ال�����س��ق��وق  ب�����س��ب��ب 
اأق�����س��ر وقت  ال��ن��زي��ف وت��اأخ��ذ  كمية 
امل�ست�سفى  اأن  م�سرية  الإن��ع��ا���ص،  يف 
رائداً  اأ�سبح  دب��ي  الأمل��اين  ال�سعودي 
احلد  ذات  اجل��راح��ي��ة   العمليات  يف 
الأدن������ى م���ن ال��ت��دخ��ل اجل���راح���ي و 
و فريق  التحتية  للبنية  م��رده  ذل��ك 
املهارات  ذوي  الأط��ب��اء  م��ن  متفاين 

العالية.

•• دبي-وام:

حملة  ال�����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  اأط���ل���ق���ت 
ال�سودان  لإغ���اث���ة  ع��اج��ل��ة  اإن�����س��ان��ي��ة 
اأبنائه  اح��ت��ي��اج��ات  وت���وف���ري  ودع���م���ه 
يف ظ���ل م���ا ي��ت��ع��ر���ص ل���ه ح��ال��ي��ا من 
غ��ط��ت مناطق  و����س���ي���ول  ف��ي�����س��ان��ات 
اإطار  يف  ال�سقيق  ال��ب��ل��د  م��ن  وا���س��ع��ة 
ور�سالتها  الإم�������ارات  دول����ة  ���س��ي��ا���س��ة 
على  القائمة  احل�سارية  الإن�سانية 
مد يد العون اإىل املجتمعات املنكوبة 
برامج  ع��رب  ال��ع��امل  ح��ول  واملت�سررة 
تخفف  واإن�سانية  اإغ��اث��ي��ة  وم�ساريع 

من معاناتها.
املدير  امل��ه��ريي  �سهيل  حم��م��د  وق���ال 
احلملة  اإن  ال���رب«  »دار  ل���  التنفيذي 
الأ�سر  وم�ساعدة  اإغ��اث��ة  اإىل  ت��ه��دف 
املت�سررة جراء ال�سيول والفي�سانات 
التي هدمت املنازل واأغرقت الأرا�سي 
املوا�سي  ن��ف��وق  اإىل  واأدت  ال��زراع��ي��ة 

الكثري  وق�����وت  رزق  م�����س��در  وه���م���ا 
منهم وتدمري قرية »اأم رهو« باأكملها 
مبنطقة �سيدون يف نهر عطربة حيث 
واملرافق  واملوؤ�س�سات  امل�ساكن  هدمت 
ال��ع��ام��ة و اخل��دم��ي��ة و���س��ردت جميع 

الأ�سر والأهايل من قاطنيها.
احلملة  ه����ذه  اأن  امل���ه���ريي  واو����س���ح 
ت���رج���م���ة ح���رف���ي���ة ل�����س��ي��ا���س��ة دول����ة 
ال��ع��م��ل اخلريي  الم������ارات يف ح��ق��ل 
قيادة  روؤي��ة  مع  وتن�سجم  والإن�ساين 
الإم���ارات  ور���س��ال��ة  الر�سيدة  ال��دول��ة 
اأجمع  ل��ل��ع��امل  امل��وج��ه��ة  احل�����س��اري��ة 
البذل  ل��ث��ق��اف��ة  ت��ر���س��ي��خ��ا  وت�����س��ك��ل 
الأ�سقاء  م���ع  وال��ت�����س��ام��ن  وال��ع��ط��اء 
وملفاهيم  ك��ان��وا  اأي��ن��م��ا  والأ����س���دق���اء 
العمل التطوعي واخلريي والإن�ساين 
الإم���ارات جيا  اأب��ن��اء  يتوارثها  التي 
اأ�سلوبا  و  متميزا  نهجا  و  جيل  بعد 
العمل  اأوج��������ه  ت���ع���زي���ز  يف  م���ت���ف���ردا 
اخل�����ريي والإن�������س���اين ح��ي��ث حققت 

دولة المارات نقلة نوعية يف حت�سني 
جمالت العون الإغاثي الإن�ساين.

اأه���م الح��ت��ي��اج��ات التي  اأن  واأ����س���اف 
توفريها  على  الإغ��اث��ة  حملة  تعمل 
اخليم  ه�����ي  امل���ن���ك���وب���ني  ل������اأه������ايل 
وال����ب����ط����ان����ي����ات وامل����اب���������ص وامل��������واد 
وامل����واد الطبية  ال��غ��ذائ��ي��ة والأدوي������ة 
املن�سودة ملواجهة الأمرا�ص امل�ساحبة 

للحيلولة  امل��اري��ا  مثل  للفي�سانات 
ال�سودان  يف  الأو�����س����اع  ت��ف��اق��م  دون 
ال�����س��ق��ي��ق ك���م���ا ���س��ي��ت��م ار�����س����ال فرق 
طبية ميدانية من الم��ارات واأخرى 
احلديثة  التقنيات  ع��رب  اف��رتا���س��ي��ة 
الدعم  امليدانية  للفرق  تقدم  بحيث 
الطبي »عن بعد« وجتهيز م�ست�سفى 
طبي ميداين وعيادات متنقلة تقدم 
الأولية  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات  ج��م��ي��ع 
فرق  م��ع  التن�سيق  و  ا���س��راف  وحت��ت 
اإم�����ارات�����ي�����ة ط���ب���ي���ة وب����ال����ت����ع����اون مع 
يف  والإن�����س��ان��ي��ة  ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات 
ال�سودان اإ�سافة اإىل توزيع الأدوية و 
املت�سررين  على  الطبية  امل�ستلزمات 
يف خمتلف مناطق الأكر ت�سررا من 
واللتزام  احل��ر���ص  م��ع  الفي�سانات 
الإج������راءات  ك��اف��ة  بتطبيق  ال��ك��ام��ل 
ال�سحية  وال���وق���ائ���ي���ة  الح����رتازي����ة 
ان��ت�����س��ار فريو�ص  مل��ن��ع  وال���س��ت��ب��اق��ي��ة 

كورونا.

ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية  امل���دي���ر  ون��ا���س��د 
امل���وؤ����س�������س���ات  خم���ت���ل���ف  ال��������رب«  »دار 
املبادرة  اإىل  واجلهات واأفراد املجتمع 
والتربع  احلملة  دع��م  يف  وامل�ساهمة 
دعما  ال�����س��ودان  يف  اأ���س��ق��ائ��ن��ا  ل�سالح 
املعاناة عرب  لهم وتخفيفا من وط��اأة 
للحملة  املخ�س�سة  ال��ت��ربع  ق��ن��وات 
الإ�سامي  دب���ي  ب��ن��ك  ح�����س��اب  وه���ي 
 /001520500334201 /
وح�ساب م�سرف اأبو ظبي الإ�سامي/ 
خدمة  جانب  اإىل   /10068294
لقيمة  الق�سرية  الن�سية  الر�سائل 
الرقم  ع���ل���ى  ودع������م حم������ددة  ت�����ربع 
2289 بقيمة 10 دراهم و 6025 
لقيمة 20 درهم و 2252 للتربع ب� 
50 درهم و 6027 مقابل التربع ب� 
100 درهم و6026 لدعم املبادرة ب� 
200 درهم وعرب موقع اللكرتوين 
اأو  التابع للجمعية  الذكي  والتطبيق 

الت�سال على الرقم 80079.

•• الفجرية - وام:

املكثفة  التفتي�سية  اجل��ولت  اأ�سفرت 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ب��ل��دي��ة دب���ا متمتثلة 
باإدارة اخلدمات العامة والبيئة �سعبة 
 70.178 م�����س��ادرة   ع��ن  التفتي�ص 
والبان  ال��ن�����س��وار  م���ادت���ي  م���ن  ك��ج��م 
الثاثة  ال������س�����ره  خ������ال  الأح�����م�����ر 
اتخاذ  العام اجل��اري ،ومت  الوىل من 
الإجراءات القانونية بحق املخالفني، 

ل�سمان عدم تكرار املخالفة.
�سامل  ح�سن  املهند�ص  �سعادة  واأو���س��ح 
ال��ي��م��اح��ي م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دب���ا اأن 
م���ادت���ي ال��ن�����س��وار وال���ب���ان م���ن امل����واد 
البع�ص،  ي��ت��ن��اول��ه��ا  ح��ي��ث  امل��ح��ظ��ورة 
ب��رتوي��ج��ه��ا بغر�ص  ي��ق��وم  وب��ع�����س��ه��م 
هذه  اأ����س���رار  اأن  اإىل  لف���ت���اً  ب��ي��ع��ه��ا.. 
املتعاطني فقط  امل��ادة ل تقت�سر على 

بل ت�سوه الطرقات واملباين و تنعك�ص 
�سلبا على املظهر احل�ساري للمدينة 
اأن البلدية م�ستمرة يف تنفيذ  . واأك��د 
اأ�سكال  ك����اف����ة  مل���واج���ه���ة  احل����م����ات 
التجاوزات والأن�سطة الغري القانونية 
، التزاما بحر�ص البلدية على �سحة 
و����س���ام���ة امل��ج��ت��م��ع وان���ط���اق���ا من 

اأف�سل  حياة  م�ستوى  ل�سمان  روؤيتها 
ل�سكان مدينة دبا و ل�سمان ا�ستدامة 

البيئة .
واأث����ن����ى ����س���ع���ادت���ه ع���ل���ى ج���ه���ود فرق 
التفتي�ص يف �سحب هذه املنتجات من 
خطراً  ت�سكل  لأن��ه��ا  املحلية  الأ���س��واق 

على ال�سحة العامة .

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  مبكرمة 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�سو  ب����ن را�����س����د  ح��م��ي��د 
عجمان،  ح����اك����م  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ص 
ي�ستفيد حوايل 10 اآلف �سخ�ص من 
بها  ت��ربع  التي  الإن�سانية  امل�ساعدات 
�سموه لدعم املتاأثرين من الفي�سانات 

يف ال�سودان.
وت�����ول�����ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����ال الأح�����م�����ر 
الإماراتي، تنفيذ مكرمة �سموه �سمن 
امل���وج���ه حاليا  الإغ����اث����ي  ب��رن��اجم��ه��ا 
الوليات  م��ن  ع���دد  يف  للمت�سررين 
بتداعيات  ت���اأث���را  الأ����س���د  ال�����س��ودان��ي��ة 
توفري  يف  الهيئة  و���س��رع��ت  ال��ك��ارث��ة، 
تت�سمن  التي  الإن�سانية  الحتياجات 
والإيوائية  والطبية  الغذائية  امل���واد 
من  الأخرى  ال�سرورية  وامل�ستلزمات 
ال�سودان، عرب  داخل  املحلية  الأ�سواق 
ال�ساحة  على  حاليا  امل��وج��ود  وف��ده��ا 

الهيئة  ع��م��ل��ي��ات  ل��ق��ي��ادة  ال�����س��ودان��ي��ة 
الإغاثية.

لتوزيع  ب��و���س��ع خ��ط��ة  ال���وف���د  وق�����ام 

مكرمة �ساحب ال�سمو حاكم عجمان، 
الوليات  م��ن  ع��دد  يف  املتاأثرين  على 
الوفد على  الأك��ر ت�سررا، كما عمل 

تو�سيع مظلة امل�ستفيدين من املكرمة 
على ال�ساحة ال�سودانية.

واأ�ساد الدكتور حممد عتيق الفاحي، 

ال��ه��ال الأحمر  ال��ع��ام لهيئة  الأم���ني 
ال�سمو  �ساحب  مبكرمة  الإم���ارات���ي، 
حاكم عجمان، وقال اإنها تاأتي امتدادا 

املجالت  يف  امل�ستمرة  �سموه  مل��ب��ادرات 
جهود  وت��ع��زز  والتنموية،  الإن�سانية 
الإمارات الراهنة للحد من تداعيات 

الأ�سقاء  كاهل  عن  الفي�سانات  كارثة 
يف ال�سودان، كما ت�ساهم يف دعم برامج 
وعملياته  الإن�سانية  الأحمر  الهال 

الإغاثية للمتاأثرين.
واأكد اأن �ساحب ال�سمو حاكم عجمان، 
لهيئة  والداعمني  املانحني  اأك��رب  من 
الهال الأحمر الإماراتي، وامل�ساندين 
على  والتنموية  الإن�سانية  جلهودها 
م�ستوى العامل، م�سريا يف هذا ال�سدد 
�سموه عرب  م��ب��ادرات  العديد من  اإىل 
وال��ت��ي �ساهمت يف  الأح���م���ر،  ال��ه��ال 
خمتلف  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ب����رام����ج  ت���ع���زي���ز 

ال�ساحات.
من  امل���ك���رم���ة  اإن  ال���ف���اح���ي  وق�������ال 
املكت�سبات  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  �ساأنها 
من  واملت�سررين  لل�سحايا  الإن�سانية 
اإىل  م�سريا  ال�سودان،  يف  الفي�سانات 
رقعة  لزيادة  خطة  و�سعت  الهيئة  اأن 
على  وم�ساعدتهم  منها،  امل�ستفيدين 
يواجهونها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  جت���اوز 
ح��ال��ي��ا، م��ن خ��ال ت��وف��ري امل��زي��د من 
واملعي�سية  ال��غ��ذائ��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

والدوائية والإيوائية والبيئية.

مبكرمة من حاكم عجمان .. م�ساعدات اإن�سانية ل� 10 اآلف �سخ�س من املتاأثرين من الفي�سانات يف ال�سودان

•• ال�سارقة-الفجر:

�ساركت جمعية مر�سدات الإمارات موؤخراً، يف الجتماع 
لدول  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  دول  م��ر���س��دات  للجنة   25 ال��� 
التدريب  للجنة   21 ال����  والج��ت��م��اع  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 
ال���ذي عقد ع��ن بعد  مل��ر���س��دات دول اخلليج،  وال��ربام��ج 
عن  ممثلني  بح�سور  امل��رئ��ي،  لات�سال  ب��رن��ام��ج  ع��رب 
الإمارات  دول��ة  مثل  التعاون، حيث  دول جمل�ص  جميع 
يف الجتماعني كل من عائ�سة ال�سريدي، ع�سو جمل�ص 
اجلنيبي،  وب��دري��ة  الإم�����ارات،  م��ر���س��دات  جمعية  اإدارة 

رئي�سة مفو�سية مر�سدات اأبو ظبي.
الدول  قبل  م��ن  املبذولة  اجل��ه��ود  الجتماعان  وت��ن��اول 
الأع�ساء يف تفعيل اخلطة العامة لأن�سطة وبرامج جلنة 
مر�سدات اخلليج، حيث مت ا�ستعرا�ص التقرير ال�سنوي 
التدريب  وجلنة  التعاون  جمل�ص  دول  مر�سدات  للجنة 

والربامج لعام 2019-2020 والت�سديق عليه.
كما ناق�ص املجتمعون التقرير املايل للجنة وما نفذ من 
لأن�سطة  العامة  واخل��ط��ة   ،24 ال���  الجتماع  تو�سيات 
اإىل   ،2022 ال��ع��ام  لغاية  املتبقية  وال��ربام��ج  اللجنة 

يف  ن��ف��ذت  ال��ت��ي  املخيمات  بع�ص  اأن�سطة  ع��ر���ص  ج��ان��ب 
الدول الأع�ساء.

جمعية  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  ال�سريدي،  عائ�سة  وقالت 
مر�سدات الإمارات: »ميثل اجتماع جلنة مر�سدات دول 
لتبادل  فر�سة  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ص 
اخل���ربات وامل��ع��ارف يف احل��رك��ة الإر���س��ادي��ة مب��ا ينعك�ص 
اخلليج  دول منطقة  امل��ر���س��دات يف  ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
العربي، اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على النه�سة الكبرية 
التي ت�سهدها حركة املر�سدات يف دولة الإمارات بف�سل 
اهتمام وتوجيهات قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، 
رئي�سة  القا�سمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
فتيات  رعاية  اإىل  الرامية  الإم���ارات،  مر�سدات  جمعية 
وتزويدهن  وخرباتهن  مبهاراتهن  والرتقاء  امل�ستقبل 
باملعارف الازمة ليكن قادرات على امل�ساهمة الفاعلة يف 

تنمية جمتمعهن«.
وح�سلت جمعية مر�سدات المارات على �سهادة تفعيل 
م��ن جلنة   17 ال���  الأمم��ي��ة  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف 
العربية  التعاون لدول اخلليج  املر�سدات بدول جمل�ص 

خال اجتماع جلنة مر�سدات دول جمل�ص التعاون.

•• ال�سارقة -الفجر:

طرحت جامعة ال�سارقة براجما لدرجة »ماج�ستري علوم الف�ساء 
والفلك« والذي مت اعتماده موؤخرا من وزارة الرتبية والتعليم، 
لعلوم  ال�سارقة  اأكادميية  مع  بالتعاون  اجلامعة  تطرحه  حيث 

وتكنولوجيا الف�ساء والفلك.
واأكد �سعادة الأ�ستاذ الدكتور حميد جمول النعيمي، مدير جامعة 
الق�سوى  الأهمية  الربنامج جاءت من  فكرة طرح  اأن  ال�سارقة، 

وتكنولوجيا  علوم  ميادين  اإىل  الدخول  اإىل  الدولة  اأولتها  التي 
من  الأول  يعترب  الربنامج  واأن  وا�ستك�سافها،  والفلك  الف�ساء 
نوعه يف الدولة، وحتتاجه اأ�سواق العمل لديها ملواكبة علومه مع 

ال�سرتاتيجية الوطنية للف�ساء 2030. 
ن��ظ��را ل�ست�سافة  ال��ربن��ام��ج  ق���وة  اإىل  م��دي��ر اجل��ام��ع��ة  واأ����س���ار 
اأكادميية ال�سارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ساء والفلك له مما يتيح 
للباحثني الطاع والتدريب على التطبيقات العملية لأبحاثهم 
العلمية اأثناء درا�ستهم والتي �سوف توؤهلهم بقوة مليادين العمل.

ي�سهده  ال��ذي  الهائل  التقدم  ب��اأن  قائا  اجلامعة  واأ�ساف مدير 
كبرية  اأهمية  اأعطى  والفلك  الف�ساء  ا�ستك�ساف  اآف��اق  يف  العامل 
الربنامج  اإع���داد  على  ال�سارقة  جامعة  عملت  لذلك  للربنامج، 
اأكادمييا ب�سورة مدرو�سة بدقة �سديدة تهدف اإىل تعزيز وتطوير 
ع��ن طريق  ع��ل��وم��ه  للباحثني يف  وامل��ه��ن��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ع��رف��ة 
والفيزيائي  الفلكي  ال��ع��امَل  لفهم  الكافية  باملعرفة  ت��زوي��ده��م 
وكذلك مفاهيم علوم الف�ساء، وت�سور الهيكل العام للكون، اإىل 
جانب تزويدهم باأ�سا�سيات املعرفة الفلكية املتقدمة يف تكنولوجيا 

تواجه  التي  امل�ستقبلية  التحديات  معاجلة  و�ُسُبل  الف�ساء  علوم 
الإن�����س��ان يف ه��ذا امل��ج��ال، ف�سا ع��ن ت��زوي��د ال��دار���س��ني باخلربة 
بها  املتعلقة  امل�ساريع  وتطوير  الف�ساء  علوم  اأبحاث  يف  العملية 
وكيفية واإدارتها، بالإ�سافة اإىل اإعداد الدار�سني وتهيئتهم وحثهم 
على النخراط يف البحوث العلمية امل�ستقلة والتعاونية القائمة 
اإ�سراف  حت��ت  ال�سناعية  والقطاعات  واحل��ك��وم��ة  اجلامعة  ب��ني 
يف  الأكادميية  الهيئة  اأع�ساء  من  والباحثني  العلماء  من  نخبة 

جامعة ال�سارقة.

ح�ضلت على �ضهادة تفعيل �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة

جمعية مر�سدات الإمارات« ت�سارك يف اجتماعات 
جلنة مر�سدات جمل�س التعاون ال� 25 

بلديه دبا الفجرية ت�سادر كميات من 
مادتي البان والن�سوار 

جامعة ال�سارقة تطرح برنامج ماج�ستري علوم الف�ساء والفلك 

ال�سعودي الأملاين: ا�ستئ�سال كلي للقولون باحلد الأدنى من التدخل اجلراحي

دار الرب تطلق حملة لإغاثة املت�سررين من في�سانات ال�سودان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ����رة  اأق���ام���ت 
اإيه  »�ستارت  م��ع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي، 
يف  الأع���م���ال  م�����س��رع��ات  من�سة  دي« 
ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي، حفًا 
اف���رتا����س���ي���اً ل��ت��وزي��ع اجل���وائ���ز على 
من  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 
والتي  التقنية،  ال�����س��ب��اب  مناف�سات 
»اأبوظبي  ب��رن��ام��ج  اإط����ار  يف  اأُق��ي��م��ت 

ُتلِهم«.
اأنتينه  اجل���وائ���ز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل  اأدار 
اأعمال  ري���ادة  م�سروع  مدير  زيلكي، 
الفعالية  ت�����س��ّم��ن��ت  ح��ي��ث  ال�����س��ب��اب، 
�سمر  من  كل  األقاها  رئي�سية  كلمات 
بالإنابة  التنفيذي  املدير  املن�سوري، 
ل��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف دائ����رة 
ماجد  واملهند�ص  وامل��ع��رف��ة،  التعليم 
ال�سام�سي، مدير اإدارة تطوير اأعمال 
التعليم  دائ���رة  ل��دى  ال��ع��ايل  التعليم 
م�سروع  ومدير  اأبوظبي  يف  واملعرفة 
رامي�ص  والربوف�سور  اأبوظبي،   42
ع��م��ي��د جامعة  ن���ائ���ب  ج���اج���ان���اث���ان، 
البتكار  ل�سوؤون  اأبوظبي  نيويورك 
وريادة الأعمال، كما �سهدت الفعالية 
اأب��رز الأع�ساء  ح�سور جمموعة من 
الأعمال  ري���ادة  امل��وؤث��ري��ن يف جمتمع 
تابعوا  ال���ذي���ن  الإم��������ارات،  دول����ة  يف 
للم�ساريع  ال��ت��ق��دمي��ي��ة  ال���ع���رو����ص 

الفائزة.
ا�ستقطبت مناف�سات ال�سباب التقنية 
173 م�ساركاً تراوحت اأعمارهم بني 
اأنحاء  خمتلف  من  عاماً   29-18

دولة الإمارات، حيث ان�سموا ملع�سكر 
ليومني  ا�ستمر  اف��رتا���س��ي  ت��دري��ب��ي 
ح�������س���ل���وا خ����ال����ه ع���ل���ى ال���ت���دري���ب 
اأ�ساليب  جم�������الت  يف  وال���ت���وج���ي���ه 
الفرتا�سية  وال�������س���ب���ل  ال���ت���ف���ك���ري، 
وال�ستدامة،  ال��ع��م��اء،  ل�ستقطاب 
والبناء  ال��ع��رو���ص،  تقدمي  وم��ه��ارات 
ل��ل��ن��م��اذج الأول����ي����ة. وبعد  ال�����س��ري��ع 
انتهاء املع�سكر، ان�سم امل�ساركون اإىل 
برنامج تعليمي قائم على التحديات 
ا�ستمر لأربعة اأ�سابيع، زّود امل�ساركني 
الازم لتطوير  والتدريب  بالتوجيه 
الأعمال  وري������ادة  الب��ت��ك��ار  م���ه���ارات 
للم�ستقبل،  وال�����س��روري��ة  الأ�سا�سية 
املتناف�سة  ل��ل��ف��رق  اأت����اح  ال���ذي  الأم����ر 
وقد  البداية.  من  اأعمالهم  تاأ�سي�ص 
املوؤهلني  امل�ساركني  الربنامج  �ساعد 

ملعاجلة  تقنية  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
التحديات العاملية املُلحة �سمن اأربعة 
والقت�ساد،  التعليم،  ه��ي:  جم��الت 
وبعد  التحتية.  والبنية  وامل��ج��ت��م��ع، 
اإجراء عملية تقييم متعددة املراحل، 
م�ساريع  خم�سة  على  الخ��ت��ي��ار  وق��ع 
ق���ّدم���ت حلوًل  ن��وع��ه��ا  ف���ري���دة م���ن 
مثابرة،  ف�����رٍق  اإب�������داع  م���ن  م��ب��ت��ك��رة 
والتحّول  للتطوير  قابليتها  اأثبتت 
اإىل �سركات نا�سئة وموؤثرة. وح�سلت 
واإ�سادة  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  امل�����س��اري��ع  ه���ذه 
قادة الأعمال يف دولة الإمارات خال 
فعالية توزيع اجلوائز، بالإ�سافة اإىل 
ح�سول الفائزين على جوائز نقدية 
درهم  اآلف   8 اإىل  قيمتها  و���س��ل��ت 

اإماراتي.
الفائزة  اخلم�سة  امل�ساريع  وطرحت 

ع������دداً م���ن احل���ل���ول امل��ت��م��ي��زة التي 
القائمة  امل�سكات  ملعاجلة  ممت  �سُ
ع���ل���ى ال�����س��ع��ي��د امل���ح���ل���ي وال�������دويل. 
اإجن��از هذه  اأن��ه مت  بالذكر  واجلدير 
ق�سرية  زمنية  مهلة  خال  امل�ساريع 
على  ال��ف��رق  خ��ال��ه��ا  عملت  ن�سبياً، 
مفهوم  وت�سميم  الأف��ك��ار  ا�ستك�ساف 

�سركاتها النا�سئة من ال�سفر.
وح�سد جائزة املرتبة الأوىل م�سروع 
 )PinPoint( بوينت‘  ’بني 
لتحديات  ي��ق��ّدم ح���ًا ع��م��ل��ي��اً  ال���ذي 
بال�ستفادة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د 
م���ن من����وذج ال��ت��ع��ّل��م ال��ع��م��ي��ق لاآلة 
التي  ال���ف���ي���دي���و  م���ق���اط���ع  مل���ع���اجل���ة 
بهدف  امل��راق��ب��ة،  ك��ام��ريات  ت�سجلها 
ت��ق��دمي ب��ي��ان��ات م��ب��ا���س��رة ح���ول عدد 
امل�ساحات  يف  املتواجدين  الأ�سخا�ص 

ال��ع��ام��ة، م��ث��ل امل��ت��اج��ر، ف�����س��ًا عن 
توفري معلومات مف�سلة حول اأعداد 
الأف�������راد امل���ت���واج���دي���ن يف امل��ت��ج��ر يف 
حتليل  خا�سية  وتتيح  فعلي.  ب�سكٍل 
البيانات املعمقة للجهات املعنية دعم 
واإدارة  والإع����ان  الت�سويق  ق����رارات 

حركة اجلمهور.
اأما املرتبة الثانية فكانت من ن�سيب 
 ،)Odysy( اأودي���������س����ي  م�������س���روع 
على  الطلبة  م�ساعدة  اإىل  ال��ه��ادف 
ات��خ��اذ ق����رارات ق��ائ��م��ة ع��ل��ى املعرفة 
م�سروع  حل  فيما  م�ستقبلهم،  ح��ول 
 )SmallWorld( سمول وورلد�
يف املرتبة الثالثة، وهو م�سروع يقدم 
امل�ساركة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ب��ت��ك��رة  م��ن�����س��ة 
الإن�سانية طويلة الأمد لدى طاب 
املرتبة  وك���ان���ت  ال��ث��ان��وي��ة.  امل��رح��ل��ة 
رحلة  م�����س��روع  ن�سيب  م��ن  ال��راب��ع��ة 
اإع������ادة  اإىل  ال����ه����ادف   )Rehla(
���س��ي��اغ��ة ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�سد 
الثغرات يف جمال التعليم ال�ستك�سايف 
ح���ول ال���ع���امل ب�����س��غ��ط��ة زر واح����دة؛ 
 ،)Baytuki( بيُتِك  م�سروع  اأم���ا 
اخلام�سة،  امل���رت���ب���ة  ع���ل���ى  احل����ائ����ز 
مم لتمكني  فيطرح مفهوماً ثورياً �سُ
وتثقيف املراأة يف جمال ال�ستثمارات 
رقمية  اأداة  من  بال�ستفادة  العقارية 

متخ�س�سة.
وبهذه املنا�سبة، قالت �سمر املن�سوري، 
ب���الإن���اب���ة لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
التعليم  دائ���رة  ل��دى  ال��ع��ايل  التعليم 
اأب��وظ��ب��ي: »مت��ث��ل ريادة  وامل��ع��رف��ة يف 
توجهنا  يف  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  الأع��م��ال 

املعرفة،  على  القائم  القت�ساد  نحو 
دجمها  ع��ن��د  اأك���رب  اأه��م��ي��ة  وتكت�سب 
الهادفة  التكنولوجية  احل��ل��ول  م��ع 
والتحديات  امل�سكات  معاجلة  اإىل 
ريادة  ج��ه��ود  دع��م  وب��ه��دف  الفعلية. 
»�ستارت  من�سة  مع  تعاوّنا  الأع��م��ال، 
ال�سباب  مناف�سات  لإط��اق  دي«  اإي��ه 
»اأبوظبي  برنامج  التقنية كجزء من 
اأكر من  ُتلِهم«، وهي خطوة قّربتنا 
تعزيز  يف  واأ�سهمت  ال�سباب  �سريحة 

ثقتنا باإمكاناتهم املتميزة«. 
ال�سام�سي،  م��اج��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
التعليم  اأع��م��ال  تطوير  اإدارة  مدير 
واملعرفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ����رة  يف  ال��ع��ايل 
ومدير م�سروع 42 اأبوظبي خماطباً 
اأفكاركم  ع��ل��ى  »اأه��ن��ئ��ك��م  ال��ف��ائ��زي��ن: 
هذه  حل�سد  اأّهلتكم  ال��ت��ي  ال��ام��ع��ة 
اأثبتت  ب��ك��ل ج�����دارة. ف��ق��د  اجل���وائ���ز 
وقدراتكم  املرنة  تفكريكم  منهجية 
اأفكار  وتطوير  ابتكار  على  املتميزة 
اإىل واقع ملمو�ص.  رائدة حولتموها 
كما اأظهرمت قدرات عالية على تعّلم 
ال�سركات  م��ف��ه��وم  ت��ط��وي��ر  ك��ي��ف��ي��ة 
ف���ّذة يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة، وم��وه��ب��ة طبيعية 
الإبداعي  والتفكري  الأع��م��ال  ري���ادة 

وحل امل�سكات، وقدمتم لنا م�ساريع 
كبرية،  اإم���ك���ان���ات  ت��ع��ك�����ص  ط��م��وح��ة 
العمل  موا�سلة  على  بقدرتكم  ونثق 
�سركات  اإىل  امل�ساريع  ه��ذه  لتحويل 
اإع���ادة  يف  �ست�ساعد  ن��اج��ح��ة،  نا�سئة 
والقت�ساد  التعليم  جمالت  �سياغة 
والبنية التحتية واملجتمع، ليام�ص 
حياة  الإي�����ج�����اب�����ي  ال���ت���غ���ي���ري  ه�������ذا 

الكثريين«.
رامي�ص  الربوف�سور  ق��ال  جانبه  من 
ع��م��ي��د جامعة  ن���ائ���ب  ج���اج���ان���اث���ان، 
البتكار  ل�سوؤون  اأبوظبي  نيويورك 
تقرير  »ي�����س��ري  الأع�����م�����ال:  وري�������ادة 
عن  ال�سادر   2020 العاملي  ال�سباب 
 600 توفري  وج��وب  املتحدة  الأمم 
م���ل���ي���ون ف���ر����س���ة ع���م���ل ع���ل���ى مدى 
احتياجات  لتلبية  املقبلة  عاماً   15
جائحة  واأ�سهمت  ال�سباب.  توظيف 
على  ال�سوء  ت�سليط  يف  كوفيد19- 
هذا اجلانب بو�سفه �سرورًة ملّحة. 
الإح�ساءات  ت��ظ��ه��ر  ذل����ك،  مب��ق��اب��ل 
مواقع  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  امل�����س��اري��ع  اأن 
التوا�سل الجتماعي حققت الفائدة 
�سخ�ص يف  871 مليون  م��ن  لأك��ر 
الو�سطى،  واآ�سيا  اأوروب��ا  ت�سع دوٍل يف 

حيث قّدمت خدمات ومنتجات بلغت 
فيما  ي����ورو،  م��ل��ي��ارات  ���س��ت��ة  قيمتها 
وّفرت فر�ص عمٍل جمزية اأمام اأكر 
الفئات التي تعاين يف احل�سول على 
فر�ص التوظيف. واأ�سهمت مناف�سات 
ال�سباب التقنية يف تدريب امل�ساركني 
اخلا�سة  اأعمالهم  اإط��اق  �سبل  على 
ب���دل ق�����س��اء ال���وق���ت يف ال��ب��ح��ث عن 
الأن�سطة  ه��ذه  مثل  وتن�سجم  عمل. 
مع روؤية اإمارة اأبوظبي لبناء منظومة 
عمل مدعومة بالتقنية ت�سهم يف بناء 
جمتمٍع م�ستدام على املدى الطويل. 
ومع اختتام الربنامج اليوم، ل ي�سعنا 
املذهلة  اإبداعاتهم  على  الثناء  �سوى 
املجتمع  خلدمة  التقنية  توظيف  يف 
وتناف�سي  م�����س��ت��دام  م�ستقبٍل  وب��ن��اء 

و�سامل للجميع«.
من  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  جن����اح  وب���ع���د 
تخطط  التقنية،  ال�سباب  مناف�سات 
اأبوظبي  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة 
ل���اإع���ان ق��ري��ب��اً ع���ن ���س��ل�����س��ل��ة من 
التحديات، والتي �ستوا�سل دفع روؤية 
اإىل بناء  ال��ه��ادف��ة  ال���دائ���رة  ور���س��ال��ة 
ريادة  ثقافة  وتعزيز  ال�سابة  املواهب 

الأعمال عرب عملياتها التعليمية.

دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي تكّرم 
الفائزين يف مناف�سات ال�سباب التقنية

•• اأبوظبي-وام: 

ال��ع��رب��ي لاأر�ساد  ال��ي��وم  ب��ذك��رى  ل��اأر���س��اد  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  يحتفي 
اجلوية، والذي يقام هذا العام حتت �سعار املناخ و�سامة املجتمع.

العربي  العمل  يف  ف��ارق��ة  عامة   2020 �سبتمرب   15 ي��وم  يعترب  و 
امل�سرتك يف جمال الأر�ساد اجلوية، وي�سادف هذا العام مرور ن�سف 
على  العربية  ال���دول  ع��ن جمل�ص جامعة  ال�����س��ادر  ال��ق��رار  على  ق��رن 
امل�ستوى الوزاري باإن�ساء اللجنة العربية الدائمة لاأر�ساد اجلوية يف 
اخلام�ص ع�سر من �سبتمرب 1970، بهدف توحيد اجلهود والأهداف 
يف هذا املجال العلمي احليوي الذي يجمع مرافق الأر�ساد اجلوية يف 

كافة الدول العربية والتي بداأت ن�ساطها يف معظم الدول العربية منذ 
اأكر من مائة عام.

مدير  املندو�ص،  اأحمد  اهلل  عبد  الدكتور  �سعادة  اأك��د  املنا�سبة،  وبهذه 
اجلوية  لاأر�ساد  الآ�سيوي  الحت��اد  رئي�ص  لاأر�ساد  الوطني  املركز 
بالأر�ساد  املعنية  اجلهات  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  اأهمية  على 
الفاعلة يف احلد من  العربية وم�ساهمتها  ال��دول  اجلوية يف خمتلف 

تداعيات تغري املناخ، و�سمان �سامة املجتمعات.
العربي لاأر�ساد اجلوية فر�سة مهمة  باليوم  الحتفاء  »يعد  وق��ال: 
لت�سّليط ال�سوء على الدور املحوري الذي ت�سطلع به هيئات ومراكز 
بينها  امل�سرتك  التن�سيق  واأهمية  العربي،  العامل  يف  اجلوية  الأر�ساد 

الدائمة  العربية  باللجنة  ممثلًة  العربية  اجل��ام��ع��ة  ت��وف��ره  وال���ذي 
لاأر�ساد اجلوية والتي ت�سكل مظلًة جامعًة ملناق�سة العديد من البنود 
اأية معوقات وم�ساكل تواجه مرافق الأر�ساد  واملقرتحات التي تعالج 
اجلوية العربية خ�سو�ساً يف ظل ما يواجهه العامل اليوم جراء تف�سي 

وباء كورونا«.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن دولة الإمارات باتت من خال اجلهود احلثيثة 
التي يبذلها املركز الوطني لاأر�ساد رافداً ملختلف اجلهات واملوؤ�س�سات 
اأف�سل  ي�سم  وم��رك��زاً  الطق�ص،  بعلوم  املعنية  وال��دول��ي��ة  الإقليمية 
التي  والأب���ح���اث  العلمي  البحث  ودع���م  التقنيات  واأح����دث  اخل���ربات 
املناخ  وحت�سني  والإن��ذار  والتحليل  والتنبوؤات  الر�سد  عمليات  تغطي 

وعلوم ال�ستمطار، مو�سحاً حر�ص املركز الدائم على م�ساركة خرباته 
ومعرفته مع كافة مرافق الأر�ساد يف الدول العربية.

ي�سار اإىل اأن املركز الوطني لاأر�ساد يف دولة الإمارات ع�سو يف املنظمة 
التن�سيق  وف��ري��ق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  وجمل�سها  اجل��وي��ة  ل��اأر���س��اد  ال��ع��امل��ي��ة 
احلكومي الدويل للتحذير من ت�سونامي يف املحيط الهندي و جلنة 
واملكتب  للمنظمة،  التابعني  ال��ه��ن��دي  للمحيط  امل��داري��ة  الأع��ا���س��ري 
اجلوية  الأر���س��اد  ب�سوؤون  املعنيني  ال��ع��رب  ال���وزراء  ملجل�ص  التنفيذي 
الدول  لاأر�ساد اجلوية يف جامعة  الدائمة  العربية  واللجنة  واملناخ، 
العربية، ورئا�سة الحتاد الأ�سيوي لاأر�ساد اجلوية - الإقليم الثاين/

اآ�سيا/ من 2017 اإىل 2021.

الوطني لالأر�ساد يحتفي باليوم العربي لالأر�ساد اجلوية

ور�س عمل و�جتماعات عن بعد �ضمن �ل�ضر�كة �ال�ضرت�تيجية يف �لتحديث �حلكومي 

الإمارات تعزز قدرات الكوادر احلكومية يف م�سر والأردن واأوزبك�ستان
•• دبي-الفجر: 

ت��دري��ب افرتا�سية ع��ن بعد  ب��رام��ج وور����ص  الإم����ارات  نظمت حكومة دول��ة 
ملوظفني حكوميني يف جمهورية م�سر العربية، واململكة الأردنية الها�سمية، 
وجمهورية اأوزبك�ستان، لتعزيز اإمكاناتهم يف جمال ت�سميم خدمات حكومية 
الناجحة يف  الإم��ارات  بال�ستفادة من جتربة  بعد،  للمتعاملني عن  مبتكرة 

التعامل مع جائحة فريو�ص كورونا امل�ستجد "كوفيد – 19".
ياأتي ذلك يف اإطار اتفاقيات ال�سراكة ال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي 
بني حكومة دولة الإمارات والدول الثاث، الهادفة لتحديث وتطوير العمل 
اخلربات  تبادل  وتعزيز  احلكومية،  وال��ق��ي��ادات  ال��ك��وادر  وتاأهيل  احلكومي 
ال��ن��اج��ح��ة واب��ت��ك��ار من���اذج ع��م��ل ج��دي��دة تتما�سى م��ع الظروف  وال��ت��ج��ارب 
واملتغريات ل�سمان ا�ستمرارية العمل وتقدمي اخلدمات احلكومية خ�سو�ساً 
من  بال�ستفادة  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  فريو�ص  فر�سها  التي  التطورات  ظل  يف 

جتربة الإمارات ما ي�سهم يف خدمة املجتمعات و�سناعة م�ستقبل اأف�سل. 

�الإمار�ت وم�ضر .. تبادل خرب�ت يف تطبيق �لعمل عن بعد 
و�سمن اتفاقية ال�سراكة يف التحديث احلكومي بني دولة الإمارات وجمهورية 
م�سر العربية مت عقد ور�سة عمل افرتا�سية �سارك فيها ممثلون عن الهيئة 
الحتادية للموارد الب�سرية احلكومية يف دولة الإمارات، وعدد من اجلهات 
ا�ستعرا�ص  خالها  مت  العربية،  م�سر  جمهورية  يف  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
جتربة الإمارات الرائدة يف العمل عن بعد خال جائحة كورونا التي اأثبتت 
جناحاً متميزاً، وتطرقت اإىل اأبرز الإجراءات ال�ستباقية واملبادرات التي مت 
بكفاءة  احلكومية  اخلدمات  وتقدمي  الأعمال  ا�ستمرارية  ل�سمان  تطبيقها 
وي�سر و�سهولة.  و�سملت الإجراءات التي تبنتها الهيئة تطوير دليل العمل عن 
بعد يف احلكومة الحتادية والإر�سادات الإجرائية يف الظروف الطارئة، الذي 
مت اإعداده بالتعاون مع وزارة �سوؤون جمل�ص الوزراء، والدليل ال�سرت�سادي 
ب�ساأن بيئة العمل املكتبية والعمل من مقار العمل يف ظل الظروف الطارئة. 
احلكومة  ملوظفي  الهيئة  قدمتها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  اإىل  ال��ور���س��ة  وتطرقت 
اإدارة  ونظام  املتعاملني،  اإ�سعاد  نظام  عرب  اإلكرتونياً  واملتعاملني  الحتادية 
معلومات املوارد الب�سرية يف احلكومة الحتادية "بياناتي"، والتطبيق الذكي 

للهيئة، ومركز الت�سال املوحد، وامل�ساعد الفرتا�سي "حمد".

�الأردن ... �البتكار يف �لعمل �حلكومي 
عقد  احلكومي، مت  التحديث  يف  الأردنية  الإماراتية  ال�سراكة  �سعيد  وعلى 
بح�سور  احلكومي"  العمل  يف  "البتكار  بعنوان  افرتا�سية  حوارية  جل�سة 
اأب��رز من��اذج البتكار يف  نخبة من املتحدثني يف دول��ة الإم���ارات ل�ستعرا�ص 
الرتقاء  جهود  يدعم  مبا  الناجحة،  التجارب  وم�ساركة  احلكومي  القطاع 
باآليات ومناذج العمل احلكومي وابتكار اآليات جديدة وتطبيقات ذكية ت�سهم 

يف تبني اأف�سل املمار�سات يف اخلدمات.

و�سلطت اجلل�سة ال�سوء على دور مركز حممد بن را�سد لابتكار احلكومي 
واإيجاد حلول  املتغريات  ملواكبة  يف دعم اجلهات احلكومية وتعزيز قدراتها 
فعالة، والتعريف بنموذج عمله، وا�ستعرا�ص التحديات التي تواجه البتكار 
ق��ادرة على تر�سيخ ثقافة  واإع��داد قيادات  وط��رق حلها لتهيئة بيئة حمفزة 

البتكار.
"ابتكر" التي  واأه��داف من�سة  اآلية عمل  ا�ستعرا�ص  اجلل�سة  كما مت خال 
املعريف  امل�سدر  لتكون  احلكومي  لابتكار  را�سد  بن  حممد  مركز  اأطلقها 
البتكار  ثقافة  ون�سر  العاملية،  واملمار�سات  البتكار  مبادرات  لأف�سل  الأول 
ومفاهيمه واأدواته لتعميم منهجية البتكار احلكومي الإماراتية وال�ستفادة 

منها. كما مت عقد جل�سة حوارية تناولت مفهوم البتكار يف العمل احلكومي 
اأدارها عبد اهلل احل�ساوي الرئي�ص التنفيذي لابتكار يف برنامج ال�سيخ زايد 
الوزارة  وكيل  ال�سام�سي  ال�سحاك  اآمنة  الدكتورة  فيها  و�ساركت  لاإ�سكان، 
امل�ساعد لقطاع الرعاية والأن�سطة يف وزارة الرتبية والتعليم، وخالد يون�ص 
مدير اإدارة البتكار والريادة يف وزارة الرتبية والتعليم، وعلي العجمي مدير 
اإدارة نظم املعلومات ال�سحية يف وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع، والرائد را�سد 
القمزي رئي�ص ق�سم البتكار يف وزارة الداخلية، وجنوان املدفع مدير من�سة 

البتكار يف مركز حممد بن را�سد لابتكار احلكومي.

�لت�ضميم �لذكي للخدمات يف حكومة �أوزبك�ضتان 
وجمهورية  الإم�����ارات  دول���ة  حكومتي  ب��ني  امل�سرتكة  العمل  ف��رق  وع��ق��دت 
للخدمات"  الذكي  "الت�سميم  الفرتا�سية  التفاعلية  الور�سة  اأوزبك�ستان، 
بال�ستفادة  املعايري  اأرق��ى  وفق  ت�سميم اخلدمات احلكومية  مبادئ  تناولت 
يف  ي�سهم  مب��ا  الذكية  اخل��دم��ات  ت�سميم  يف  املتميزة  الإم����ارات  جتربة  م��ن 
وتقدمي  الأوزب��ك��ي  احلكومي  التطوير  وا�ستمرارية  الإجن��از  وت��رية  ت�سريع 

اخلدمات بكفاءة عالية وي�سر لتحقيق اأف�سل النتائج.
وت�سمنت اجلل�سة التفاعلية 7 م�ساقات رئي�سية ا�ستعر�ست تعريف اخلدمات 
والتفكري  الذهني  الع�سف  تقنيات  با�ستخدام  ت�سميمها  واأدوات  واآل��ي��ات 
جتربة  وت��ق��دمي  املتعاملني  �سعادة  لتحقيق  امل�سرتك  وال��ت��ع��اون  الإب��داع��ي 
متميزة تلبي طموحات وتطلعات املتعامل مبا يحقق اأعلى م�ستويات الكفاءة 

يف العمل احلكومي. 

�القت�ضاد و�ل�ضيا�ضة �لعامة
كما مت عقد ور�سة تفاعلية افرتا�سية بعنوان "القت�ساد وال�سيا�سة العامة 
ما بعد "كوفيد19-"، اأدارها الدكتور عبد اهلل العو�سي املحا�سر واملدرب يف 
كلية حممد بن را�سد لاإدارة احلكومية، وح�سرها اأكر من 60 موظفاً من 
اأوزبكية، وناق�ست التغيريات ال�سريعة التي ي�سهدها العامل  جهات حكومية 
لبناء  وه��دف��ت  التعايف،  و�سبل  العمل،  اأمن���اط  وتغيري  ك��ورون��ا،  جائحة  م��ع 
التحديات وحتويلها  القيادية ملواجهة  امل�ساركني وتطوير مهاراتهم  قدرات 

اإىل فر�ص لبناء اقت�ساد م�ستدام قائم على املعرفة والبتكار.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - الفجر:

�ساحي  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  ت����راأ�����ص 
خلفان متيم، نائب رئي�ص ال�سرطة 
والأمن العام يف دبي، رئي�ص جمل�ص 
لرعاية  الإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
الإدارة  ملجل�ص  اجتماعا  املوهوبني، 
اأم�ص عن بعد، ح�سره  عقد �سباح 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����ص  اأع���������س����اء 
الإم�����������ارات ل���رع���اي���ة امل���وه���وب���ني: 
ال����ع����ور، نائب  ال���دك���ت���ور م��ن�����س��ور 
رئ��ي�����ص اجل��م��ع��ي��ة، وم��ن��رية �سفر، 
�سيف  والدكتور  العام،  ال�سر  اأم��ني 
اجلابري، وديال اإبراهيم النعيمي، 
امل�ست�سار  ال�سابوين،  زي��د  وامل��ق��دم 

الإعامي للجمعية.
الع�سوان  الج���ت���م���اع  ح�����س��ر  ك��م��ا 
اجلمعية،  يف  اجلديدان  ال�سرفيان 
العميد مهند�ص وليد املناعي مدير 
عام اإدارة التطوير والبتكار، مبكتب 
نائب رئي�ص ال�سرطة والأمن العام 
يف دبي، والدكتورة ح�سة بن حيدر، 
الجتماع  بداية  يف  معاليه  ورح��ب 
اجلديدين،  ال�سرفيني  بالع�سوين 
اإ�سافة  ب��اأن��ه��م��ا  اإي���اه���م���ا  وا����س���ف���اً 
اإث��راء اجلمعية  طيبة �ستعمل على 
اإىل  والعملية  العلمية  بخرباتهما 
ج��ان��ب اخل���ربات امل��ت��وف��رة يف باقي 

اأع�ساء اجلمعية.
والتقدير  ال�����س��ك��ر  م��ع��ال��ي��ه  ووج����ه 
الدكتور  �سعادة  الأعمال  رجل  اإىل 
حم��م��د ع��م��ر ب��ن ح��ي��در، ال���ذي مل 
متوا�سلة  ع��دي��دة  ل�سنوات  يتاأخر 
ورع��اي��ة م�ساريع جمعية  دع��م  ع��ن 
الإمارات لرعاية املوهوبني، واأهمها 
ال�سباب،  للعلماء  الإم���ارات  جائزة 
انطاقا من ح�سه الوطني ال�سادق 

جتاه اأبناء الوطن.
واأكد معايل الفريق �ساحي خلفان 

حا�سنات  اإيجاد  اأهمية  على  متيم، 
ابتكار على م�ستوى الدولة، جتمع 
والبتكارات  الب���داع���ي���ة  الأف����ك����ار 
التي يقدمها املوهوبني يف خمتلف 
امل���ج���الت ال��ع��ل��م��ي��ة، وت��وف��ري كافة 
التي  امل��ن��ا���س��ب��ة  وال��ب��ي��ئ��ة  الأدوات 

تدعم الأفكار الإبداعية.
اإقامة  م��ق��رتح  ون��اق�����ص الج��ت��م��اع 
للموهوبني  اأف��ك��ار  لع�سف  ملتقى 
الإم����ارات����ي����ني، وال�����ذي مت اق����رتاح 
يوافق  ال�����ذي  ال���ت���اري���خ  يف  ع���ق���ده 

اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  مولد 
ن��ه��ي��ان- ط��ي��ب اهلل ث����راه- وال���ذي 
ي���واف���ق ال�����س��اد���ص م���ن ���س��ه��ر مايو 
م��ن ك��ل ع���ام، اإمي��ان��اً م��ن اجلمعية 
زايد،  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  بعبقرية 
وم��وه��ب��ت��ه ال��ف��ط��ري��ة ال��ت��ي جعلت 
م���ن دول�����ة الإم��������ارات واح������دة من 
اأكر الدول حداثة وتقدم يف كافة 
املجالت، اإىل جانب دوره الكبري يف 
قيام  منذ  واملوهوبني  املوهبة  دعم 
الدولة، على اأن يكون هناك ملتقى 

ي��ج��م��ع امل���وه���وب���ني الإم����ارات����ي����ني 
لع�سف اأفكارهم يف جمالت علمية 

خمتلفة.
كما تطرق الجتماع اإىل ال�ستعداد 
ال��ث��ان��ي��ة ع�سرة  ل���ل���دورة اجل���دي���دة 
الإمارات  جلائزة  2021م،  للعام 
وترتيبات  ال���������س����ب����اب،  ل���ل���ع���ل���م���اء 
املتقدمني  وع��دد  الذكاء  اختبارات 
والتن�سيق  العلمية،  امل��واد  يف  اإليها 
اجلاري مع وزارة الرتبية والتعليم 
يف هذا املجال، ووجه معايل رئي�ص 
اختبارات  جت����رى  ب�����اأن  اجل��م��ع��ي��ة 
ال��ذك��اء ل��ل��دورة اجل��دي��دة ع��ن بعد 
يف حال ا�ستمر الو�سع كما هو فيما 
ي��ت��ع��ل��ق ب�����الإج�����راءات الح���رتازي���ة 

اخلا�سة بوباء »كورونا«.
ووافق الجتماع على اإ�سدار جملة 
املوهوبني،  عن  اإلكرتونية  ف�سلية 
اأع���������س����اء جمل�ص  ف���ي���ه���ا  ي�������س���اه���م 
يف  ومتخ�س�سون  اجلمعية،  اإدارة 
واكت�ساف  املوهبة  تتعلق  جم��الت 
الجتماع  خ���ال  ومت  امل��وه��وب��ني، 
املوا�سيع  م���ن  ع����دد  ا���س��ت��ع��را���ص 
التن�سيق  اإىل  تهدف  التي  الهامة 
و�سركائها  اجلمعية  بني  والتعاون 
تدعم  ال��ت��ي  املختلفة  امل��ج��الت  يف 
م�����س��اري��ع امل��وه��ب��ة وامل���وه���وب���ني يف 

الدولة.

•• ال�سارقة-الفجر:

لكتب  الإم������ارات������ي  امل��ج��ل�����ص  وج�����ه 
اليافعني دعوة ملوؤلفي كتب الأطفال 
يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء دول�����ة الإم�������ارات 
ر�سائل  ل��ك��ت��اب��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
توؤكد  ال���ق���راءة  ح���ول متعة  م��وؤث��رة 
الكتاب  اأهمية  على  م�سامينها  يف 
م�ستقبل  ح��ا���س��ر  ب���ن���اء  يف  ودوره 
اليوم  وذل����ك مب��ن��ا���س��ب��ة  الأج����ي����ال، 

العاملي لكتاب الطفل 2022.
اختيار  م��ه��م��ة  امل��ج��ل�����ص  و���س��ي��ت��وىل 
ل�«املجل�ص  ليقدمها  ر�سالة  اأف�سل 
الراعي  ال��ي��اف��ع��ني«،  لكتب  ال���دويل 
العاملي  ال���ي���وم  مل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ر���س��م��ي 
لكتاب الطفل منذ انطاقها، حيث 
الوطنية  ال���ف���روع  ك���اف���ة  ت��ت��ن��اف�����ص 
بهذه  ل���ل���ف���وز  ال�������دويل  ل��ل��م��ج��ل�����ص 
الفر�سة املهمة على م�ستوى العمل 

الثقايف.
جمموعة  و���س��ع  ق��د  املجل�ص  وك���ان 

من ال�سروط وهي اأن يتقّدم الكّتاب 
قبل  بر�سائلهم  بامل�ساركة  الراغبني 
نهاية �سبتمرب اجلاري عرب الربيد 
info@( ال���ت���ايل:  الإل����ك����رتوين 
كما   ،)uaebby.org.ae
مكتوبة  ال��ر���س��ال��ة  ت��ك��ون  اأن  ينبغي 
ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ف�����س��ح��ى، ب���اأي 
الأدب��ي��ة؛ �سعراً  الأ���س��ك��ال  �سكل م��ن 
�سعاراً  اأو  عنواناً  مت�سمنة  ن��راً،  اأو 
يف ن�ّص مبعدل 500 كلمة، اإ�سافة 
موجزة  �سخ�سية  نبذة  اإر���س��ال  اإىل 
بيانات  مت�سمنة  ب��ال��ك��ات��ب  ت��ع��ّرف 
ورق������م هاتف  وع����ن����وان  الت�������س���ال 
وبريد اإلكرتوين، ملحقة مع �سورة 

�سخ�سية ذات دقة عالية.
لكتب  الإم���ارات���ي  املجل�ص  وميتلك 
الر�سالة  ت��دق��ي��ق  ح��ري��ة  ال��ي��اف��ع��ني 
حتريرها  اأو  تنقيحها  اأو  ال��ف��ائ��زة 
املجل�ص  وي��ح��ت��ف��ظ  احل���اج���ة،  ع��ن��د 
بحقه يف ا�ستخدام الر�سالة الفائزة 
التي  والفعاليات  الأن�سطة  كافة  يف 

يراها منا�سبة، مع ذكر ا�سم كاتبها، 
الر�سالة  عن  املجل�ص  �سيعلن  حيث 
الفائزة يف الدورة ال�39 من معر�ص 

ال�سارقة الدويل للكتاب.
وع�����ن ه�����ذه ال����دع����وة ق���ال���ت م����روة 
العقروبي، رئي�ص املجل�ص الإماراتي 
العاملي  ال���ي���وم  ال��ي��اف��ع��ني:«  ل��ك��ت��ب 
تلقي  مهمة  منا�سبة  الطفل  لكتاب 
ودوره  الكتاب  مكانة  على  بال�سوء 

يف بناء الإن�سان على العلم واملعرفة 
وال���ث���ق���اف���ة ال�����س��ل��ي��م��ة، ون����وؤم����ن يف 
لها  ال��ق��وي��ة  ال��ر���س��ال��ة  ب���اأن  املجل�ص 
الفرد  �سخ�سية  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ت��اأث��ري 
فالكثري مّنا ما زال يحتفظ بداخله 
م�����س��اره يف  �سّكلت  وُج��م��ل  ب��ع��ب��ارات 
هذه  جت���د  لأن  ون��ت��ط��ل��ع  احل����ي����اة، 
الر�سائل طريقها اإىل ذاكرة الإن�سان 
وتوقظ روح الطفل يف داخل القّراء 
تكون  واأن  اأع��م��اره��م  اخ��ت��اف  على 
�سبباً يف اأن ننال �سرف هذا التكرمي 

الدويل مّرة ثانية«. 
واأ�سافت: »املبادرة ت�سّب يف م�سلحة 
من  املجل�ص  يقودها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
اأجل تعزيز روؤيته ور�سالته الرامية 
ل���دع���م اإن����ت����اج ك��ت��ب الأط����ف����ال ذات 
اجلودة العالية باللغة العربية، كما 
ي�سهم  املحليني  الكتاب  اإ���س��راك  اأن 
ويقودهم  باإجنازاتهم  التعريف  يف 
عاملية  م�سابقات  اإىل  الو�سول  نحو 
الأمر  الإبداعية،  الكتابة  جمال  يف 

بيئة  ي���وج���د  اأن  ����س���اأن���ه  م���ن  ال�����ذي 
ث��ق��اف��ي��ة م��ت��م��ي��زة مت���ّك���ن ال���ق���راء 
م�سادر  من  ال�ستفادة  من  ال�سغار 
وتوؤ�س�ص  ب���ه���م،  امل��ح��ي��ط��ة  امل��ع��رف��ة 
الكتاب  وب��ني  بينهم  ق��وي��ة  لعاقة 

وما يحتويه من عوامل �ساحرة«. 
العاملي  ب���ال���ي���وم  ال���ع���امل  وي��ح��ت��ف��ل 
اأبريل  الثاين من  الطفل يف  لكتاب 
م���ن ك���ل ع����ام، ال����ذي ي�����س��ادف يوم 
م��ي��اد الأدي����ب ال��دمن��ارك��ي هان�ص 
اإلهام  ب��ه��دف  اأن��در���س��ن،  كري�ستيان 
ح���ب ال����ق����راءة وامل���ط���ال���ع���ة واإب������راز 
اأهمية كتب الأطفال يف جميع اأنحاء 
اأحد  ال���ع���امل، ويف ك���ل ع���ام ي��ح��ظ��ى 
للمجل�ص  التابعة  الوطنية  الفروع 
بفر�سة  ال��ي��اف��ع��ني  ل��ك��ت��ب  ال�����دويل 
العاملي  لليوم  ال��دويل  الراعي  لقب 
لكتاب الطفل، حيث ح�سل املجل�ص 
الإم�����ارات�����ي ل��ك��ت��ب ال��ي��اف��ع��ني على 
���س��رف رع��اي��ة ر���س��ال��ة ال��ي��وم العاملي 

لكتاب الطفل يف عام 2015.

•• دبي-وام:

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اف��ت��ت��ح��ت 
م��ع م��ط��ل��ع ال��ع��ام ال��درا���س��ي احلايل 
الغذائية  وال�سامة  العلوم  اأكادميية 
يف اأرب����ع م���دار����ص ب��اأب��وظ��ب��ي و راأ����ص 
ال�ّسمالية  م��در���س��ة   : وه���ي  اخل��ي��م��ة 
لاإناث  ال�سمحة  وم��در���س��ة  ل��ل��ذك��ور 
بن ن�سري  باأبوظبي ومدر�سة مو�سى 
والظيت  ذك����ور  الأ���س��ا���س��ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الأ����س���ا����س���ي اإن������اث يف راأ�����ص 
�سمن  الأك��ادمي��ي��ة  وت�سعى  اخليمة/ 
ا�ستقطاب  اإىل  امل�ستقبلية  خطتها 
خ����ال  وط�����ال�����ب�����ة  ط�����ال�����ب   500
مع  ان�سجاما  املقبلة  القليلة  الأع��وام 
الرامية  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ت��وج��ي��ه��ات 
ال��ع��دي��د من  ال��ط��ل��ب��ة يف  اإىل مت��ك��ني 
املجالت التخ�س�سية املرتبطة ب�سكل 
وث��ي��ق م��ع اأج��ن��دة ال��دول��ة وخططها 

ال�ست�سرافية امل�ستقبلية.
العلوم  اأك����ادمي����ي����ة  اف���ت���ت���اح  وي����اأت����ي 
وال�سامة الغذائية يف �سياق مواكبة 
خلطط  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  وزارة 

حيزا  اأف���ردت  التي  ال��دول��ة  وتطلعات 
كبريا لاهتمام بهذا القطاع احليوي 
خلططها  حتقيقا  عليه  تعول  ال��ذي 
املرتبطة  امل�ستقبلية  ال�سرتاتيجية 

يف  متخ�س�سة  وطنية  ك��وادر  بتاأهيل 
جمال الأغذية ومبا ي�سهم كذلك يف 
الدولة  التعليمية يف  املنظومة  اإث��راء 
اأكادميية  خ��ي��ارات  الطلبة  منح  ع��رب 

وتن�سجم  طموحاتهم،  تلبي  متعددة 
مع مهاراتهم.

وي��������در���������ص ال����ط����ل����ب����ة امل���ن���ت�������س���ب���ون 
درا�ستهم  ج��ان��ب  اإىل  ل��اأك��ادمي��ي��ة، 
الأ�سا�سية  ال���ع���ل���وم  ال����ع����ام،  امل�������س���ار 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��غ��ذاء وال��ت��غ��ذي��ة، التي 
كيفية  ف��ه��م  ت�����س��اع��ده��م يف  ب���دوره���ا 
ارتباط العنا�سر املختلفة مع بع�سها، 
والعمليات املعنية باإنتاج الغذاء، التي 
ت�ساعد على تطوير منتجات جديدة 
»العلوم  اأكادميية  وتدمج  ومتميزة. 
وال�سامة الغذائية« املعرفة النظرية 
مع املهارات العملية، اإذ يتعلم الطلبة 
الأ�سا�سية  التقنية  املهارات  ا�ستخدام 
التقييم احل�سي، وتطبيق  من خال 
كما  العملية،  املختربات  يف  التجارب 
ل��ك��ي يختربوا  ال��ف��ر���س��ة  ل��ه��م  ت��ت��اح 
ال��ت��دري��ب يف  م��ن خ��ال  العمل  بيئة 
موؤ�س�سات وطنية معنية بهذا املجال.

وي����ت����ع����م����ق ال����ط����ل����ب����ة امل���ن���ت�������س���ب���ون 
العلوم  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  ل��اأك��ادمي��ي��ة 
اخل���ا����س���ة ب���ال���غ���ذاء وال���ت���غ���ذي���ة، اإىل 
املعنية  والهند�سة  العمليات  ج��ان��ب 
على  ت�ساعدهم  التي  ال��غ��ذاء،  باإنتاج 
م��ن��ت��ج��ات ج���دي���دة وخاقة  ت��ط��وي��ر 
وي��ت��ط��رق م��ن��ه��اج الأك��ادمي��ي��ة كذلك 
اإىل الت�سويق والأعمال يف ال�سناعات 
الطلبة  ت���اأه���ي���ل  ب���ه���دف  ال���غ���ذائ���ي���ة 
لانخراط يف �سوق العمل كما تقدم 
ب�سامة  معنية  م�ساقات  الأكادميية 
الطهي.  وم����ه����ارات  ال���غ���ذاء  ورق���اب���ة 
برامج  مواءمة  على  ال���وزارة  وعملت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جامعة  الأك����ادمي����رية 
املوؤ�س�سات  م����ن  وع�������دد  الإم�����������ارات 
الأك��ادمي��ي��ة امل��رم��وق��ة ب��ه��دف �سمان 
ح�سول الطلبة على معرفة متقدمة 
يف جمالت الغذاء والأمن وال�سامة 
م�ستوى  �سمن  تعد  بحيث  الغذائية 

التعليم العايل املتقدم وهو ما ميكن 
�سركات  يف  العمل  م��ن  تاليا  الطلبة 
ويف  الأغذية  متخ�س�سة يف جم��الت 

املوؤ�س�سات  ل��دى  الأغ��ذي��ة  خم��ت��ربات 
عمل  تاأ�سي�ص  اأو  الدولة  يف  الرقابية 

م�ستقل لهم.

•• عجمان-وام:

كافة  اإىل  تعميماً  بعجمان  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة  اأ�سدرت 
املخالطني  املوظفني  ب�ساأن  الإم��ارة  يف  احلكومية  اجلهات 
مبا يتما�سى مع اجلهود والإجراءات املتخذة على امل�ستوى 
كورونا  فريو�ص  انت�سار  من  احلد  اإىل  والرامية  الوطني، 

امل�ستجد »كوفيد 19«.
التي تظهر فيها حالة  التعميم اجلهات احلكومية  األزم  و 
يخ�ص  فيما  اتباعها  الواجب  الج���راءات  اتخاذ  خمالطة 
املخالطني حلالة موؤكدة داخل مقر العمل ح�سب الإجراء 
الطبي املعمول به يف الدولة، بالإ�سافة اإىل ح�سر ومتابعة 
ك��اف��ة م��وظ��ف��ي اجل��ه��ة احل��ك��وم��ي��ة امل��خ��ال��ط��ني وتوعيتهم 
لو ظهرت عليهم  فعله  وما يجب عليهم  املر�ص  باأعرا�ص 

الأعرا�ص.
كما حدد التعميم اإجراءات التعامل مع احلالت املخالطة 
 »19 »كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�ص  م�ساب  ل�سخ�ص 
اإىل اخ�ساع  التعميم  اأ�سار  العمل،حيث  اأو خارج  داخل  من 
الفح�ص  نتيجة  ظ��ه��ور  ح��ال  لإج���ازة مر�سية يف  امل��وظ��ف 
الإجازة  احت�ساب  يف  املقررة  القواعد  وفق  ذلك  و  اإيجابية 
ال��ب�����س��ري��ة ولئحته  امل������وارد  ق���ان���ون  امل��ب��ي��ن��ة يف  امل��ر���س��ي��ة 
التنفيذية، اأما يف حال كانت نتيجة الفح�ص �سلبية فعلى 
اجلهة احلكومية اتخاذ الإجراءات الازمة، حيث يتوجب 
احلالت  م��ن  للموظفني  ب��ع��د  ع��ن  ال��ع��م��ل  تطبيق  عليها 
املخالطة ملدة /14/ يوما اأو اأي مدد للحجر ال�سحي التي 
تقررها ال�سلطات املخت�سة يف الدولة م�ستقبًا و ذلك يف 

حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بعد.
العمل يف  داخ��ل مقر  املخالطة من  للحالت  بالن�سبة  اأم��ا 
حال كانت نتيجة الفح�ص �سلبية فيعترب املوظف يف اإجازة 
مر�سية خا�سة لل�سك يف اإ�سابة موظف مبر�ٍص معٍد وذلك 
وف��ق��اً لأح��ك��ام امل����ادة  34-8 م��ن ق��ان��ون امل����وارد الب�سرية 
حلكومة عجمان يف حال كانت الوظيفة غري قابلة للعمل 
من  ل�سخ�ص  املخالطة  احل��الت  يخ�ص  وفيما  بعد..  عن 
يف  املخالطة  احل���الت  م��ن  امل��وظ��ف  فيعترب  العمل  خ���ارج 
اإجازة دورية اأو اإجازة بدون راتب يف حال عدم وجود ر�سيد 
اإج����ازات ل��دي��ه وذل���ك مل���دة  14 ي��وم��ا اأو اأي م��دد للحجر 
م�ستقبًا  الدولة  يف  املخت�سة  ال�سلطات  تقررها  ال�سحي 

وذلك يف حال كانت الوظيفة غري قابلة للعمل عن بعد.
جمال  يف  املخالطة  احل��ال��ة  تعريف  اإىل  التعميم  اأ���س��ار  و 

العمل اأو خارجه ، باأنها ت�سمل كل موظف ق�سى وقتاً على 
مقربة من حالة تاأكدت اإ�سابتها بفريو�ص كورونا امل�ستجد 
 15 19 مب�سافة اأقل من مرتين، وملدة تزيد عن  كوفيد 

دقيقة.
و نوه التعميم اإىل �سرورة ح�سر املخالطني بدءاً باملوظفني 
الذين توا�سلوا مع احلالة املوؤكدة قبل يومني من ظهور 

نتيجة اختبار كوفيد – 19 الإيجابي للحالة املوؤكدة.
على  ال�سحي  تطبيق احلجر  على �سرورة  التعميم  ون�ص 
املوظفني العائدين للدولة من اخلارج، حيث يتوجب على 
املوظف، القادم للدولة من اخلارج اللتزام باإمتام احلجر 
ال�سحي ملدة  14 يوما اأو اأي مدد للحجر ال�سحي تقررها 
للجهات  ويجوز  م�ستقبًا،  الدولة  يف  املخت�سة  ال�سلطات 
احلكومية تطبيق العمل عن بعد على املوظفني العائدين 
حال  ويف   ، بعد  ع��ن  للعمل  قابلة  الوظيفة  كانت  ح��ال  يف 
كانت الوظيفة غري قابلة للعمل عن بعد يعترب املوظف يف 

اإجازة دورية اأو اإجازة بدون راتب ملدة 14 يوماً.
و وج��ه��ت دائ����رة امل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة جميع وح����دات امل���وارد 
الب�سرية يف اجلهات احلكومية باإلزام املوظفني على تقدمي 
اثبات املخالطة من خال اإح�سار تقرير اأو اإفادة طبية من 
ال�سلطات املخت�سة بالدولة تو�سح ظروف املخالطة ومدة 
اإىل ال�ستمرار  املقررة. و دعت اجلهات احلكومية  احلجر 
كورونا  بفريو�ص  اخلا�سة  ال��دوري��ة  الفحو�سات  ب��اإج��راء 
احلكومية  اجلهة  موظفي  لكافة   19 – كوفيد  امل�ستجد 
ح�سب التعليمات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن واتخاذ الإجراءات 
الازمة و املتمثلة بح�سر املوظفني املخالطني املتواجدين 
ب��وج��ود حالة  املخت�سة  واإب����اغ اجل��ه��ات  ال��ع��م��ل،  م��ق��ر  يف 
املخالطني،  للموظفني  الفحو�سات  واإج����راء   ، خمالطة 

بالإ�سافة اإىل التعقيم ال�سامل ملقر العمل ومرافقه.
كما األزم التعميم كافة موظفي اجلهات احلكومية باتخاذ 
الكمامات،  ارت����داء  يف  تتمثل  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ي��ة  الإج������راءات 
الجتماعي  التباعد  م�سافات  وحتقيق  الأي���دي،  وتطهري 
ب��ني امل��وظ��ف��ني مل�����س��اف��ة ل ت��ق��ل ع��ن م��رتي��ن، م��ع �سرورة 
ب��اع��ت��ب��اره املن�سة   « ت��ط��ب��ي��ق »احل�����س��ن  حت��م��ي��ل وت��ف��ع��ي��ل 
كورونا  ف��ريو���ص  ب��اخ��ت��ب��ارات  اخلا�سة  الر�سمية  الرقمية 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  كوفيد19-  امل�ستجد 
اأي  العمل يف حال وجود  الت�سديد بعدم احل�سور ملقر  مع 
واإباغ جهة  اأعرا�ص م�سابهة  اأي  اأو  اأعرا�ص لكوفيد19- 

العمل عن طريق و�سائل الت�سال املعتمدة بذلك.

الرتبية تفتتح اأكادميية العلوم وال�سالمة الغذائية يف 4 مدار�س

دائرة املوارد الب�سرية بعجمان ت�سدر 
تعميما ب�ساأن املوظفني املخالطني 

جمعية الإمارات لرعاية املوهوبني تناق�س اإقامة ملتقى لع�سف الأفكار 
للموهوبني الإماراتيني يعقد �سنويًا مبنا�سبة مولد ال�سيخ زايد بن �سلطان

تاأكيدً� منه على �أهمية �لكتاب ودوره يف �ضناعة حا�ضر وم�ضتقبل �الأجيال

املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني يدعو موؤلفي كتب الأطفال 
لكتابة ر�سائل موؤثرة مبنا�سبة اليوم العاملي لكتاب الطفل 2022

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري بولندا
•• راأ�س اخليمة-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم راأ�ص 
اخليمة اأم�ص، �سعادة روبرت رو�ستيك �سفري جمهورية بولندا لدى الدولة، الذي قدم 

لل�سام على �سموه مبنا�سبة انتهاء مهام عمله.
عمله  مهام  يف  والنجاح  التوفيق  لل�سفري  اخليمة  راأ����ص  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ومتنى 

امل�ستقبلية، مثنياً على جهوده يف تعزيز العاقات القائمة بني الإمارات وبولندا.
ومن جانبه، اأ�ساد �سعادة روبرت رو�ستيك مب�ستوى العاقات الثنائية املميزة التي تربط 
تعاون  من  لقيه  ملا  وتقديره  �سكره  عن  معرباً  كافة،  املجالت  يف  ال�سديقني  البلدين 

خال فرتة عمله �سفريا لباده لدى الدولة.

•• دبي-الفجر:

دبي،  ب�سرطة  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ك��رم��ت 
موظفا   15 وهم  بالإنتاجية،  التميز  جائزة  يف  الفائزين 
امل�ستهدفة  الوظيفية  الفئات  يف  اإنتاجية  الأف�سل  ُيعدون 
دورية  عن�سر  ال�����س��رط��ة،  مب��راك��ز  اأم��ن��ي��ة  دوري����ة  »عن�سر 
حتريات،  معقب  حت��ري،  عن�سر  باغات،  متلقي  مرورية، 

معقب خمدرات«.
الإدارة  الدكتور �سالح عبداهلل مراد، مدير  العميد  و�سلم 
للفائزين يف  امل�ستحقة  احلوافز  الب�سرية،  للموارد  العامة 
ا�ستحق كل فائز  العامة ل�سرطة دبي، حيث  القيادة  مبنى 
وتقدير  وث��ن��اء  �سكر  و���س��ه��ادة  تقدير  و���س��ارة  التميز  »درع 
املهام  تاأدية  املتميزة يف  تقديرا جلهودهم  مالية«  ومكافاأة 
وحت��ق��ي��ق��ه��م اأع��ل��ى ق���در م��ن الإن��ت��اج��ي��ة والح���رتاف���ي���ة يف 

العمل.
عبداهلل  الفريق  معايل  اأن  �سالح  الدكتور  العميد  واأك���د 
خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، يوؤكد يف كل املحافل 
وركيزة  كاأ�سا�ص  الب�سري  امل��ورد  اأهمية  على  والجتماعات 
لارتقاء مبنظومة العمل املوؤ�س�سي، واأن الهتمام بتحفيز 
وتكرمي املتميزين يعد اأحد اأهم اجلوانب التي تدفع عجلة 
الأداء نحو الأف�سل لتحقيق الأهداف ال�سرتاتيجية، مبا 

املن�سودة، وهو ما  يخلق تناف�سا �سريفا يحقق الحرتافية 
دائم  ب�سكل  الب�سرية  للموارد  العامة  الإدارة  عليه  تعمل 
ومراكز  العامة  الإدارات  خمتلف  مع  بالتعاون  وم�ستمر، 
ال�سرطة، وذلك من خال برامج ومبادرات متعددة منها 

جائزة التميز يف الإنتاجية.
واأ�ساف العميد الدكتور �سالح، اأن جائزة التميز بالإنتاجية 
العاملون  خالها  من  يتناف�ص  �سنوية،  كجائزة  معتمدة 
ا�ستنادا  ال�سرطة،  ومراكز  العامة  الإدارات  امل�ستهدفون يف 
الإنتاجية  م�ستوى  ي��رف��ع  مم��ا  اإنتاجيتهم،  م�ستوى  اإىل 
اإ�سعاد  وي�ساهم يف حتفيزهم نحو  العمل،  والحرتافية يف 
املجتمع الداخلي، والذي بدوره ينعك�ص اإيجابيا على اإ�سعاد 

املجتمع اخلارجي.
والتحفيز  الأداء  اإدارة  العقيد عبداهلل مفتاح، مدير  وبني 
اإن��ت��اج��ي��ة كافة  ا���س��ت��م��ارات اجل��ائ��زة تر�سد  اأن  ال��وظ��ي��ف��ي، 
املوظفني العاملني يف القوة بامل�سميات امل�ستهدفة، بناء على 
املهام املعتمدة يف الو�سف  اأداء عملية، مبنية على  معايري 
الأداء  اإدارة  قبل  م��ن  النتائج  م��راج��ع��ة  وي��ت��م  ال��وظ��ي��ف��ي، 
اأ�سماء الفائزين من  والتحفيز الوظيفي، وتعتمد مبدئيا 
من  ُتعتمد  ث��م  ب��ال��ق��ط��اع،  املخت�ص  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  م�ساعد 
القوة  اأوام��ر  يف  وتن�سر  دب��ي،  ل�سرطة  العام  القائد  معايل 

الأ�سبوعية.

15 موظفا يح�ضدون دروع �لتميز 

�سرطة دبي تكرم الفائزين بجائزة »التميز يف الإنتاجية« 
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�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/

النوا�سل لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1827767   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعــــــــــلن
ال�س�����ادة/ بريق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لغ�سيل وتلميع ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 2939002   تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
 - العامة  واملقاولت  للعقارات  ال�س�����ادة/العرب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م رخ�سة رقم:2683003 
تعديل ا�سم جتاري من/ العرب للعقارات واملقاولت العامة 

 �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
AL ARAB PROPARTY AND GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ اليجينت �سكوير لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
ELEGANT SQUARE GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/من Abu Dhabi Abu Dhabi Abu Dhabi اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي 
�سرق 3 420067 420067 ال�سيد علي حممد علي خليفه واخرين

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�ساط/حذف ا�ستثمار وتطوير امل�سروعات العقارية وتاأ�سي�سها وادارتها )6499004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
للنظافة  الب�ساطة  ال�س�����ادة/بيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�سيانة العامة  رخ�سة رقم:1175371 
تعديل ا�سم جتاري من/ بيت الب�ساطة للنظافة وال�سيانة العامة

BAIT ALBASATH CLEANING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/ بيتت الب�ساطة للنظافة العامة
BAIT ALBASATH CLEANING GENERAL

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيونو كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2399293 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سهيل رقيط �سيف رقيط الغفلي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي خليفه الذيب �سعيد النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة الو�سيلة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1130715 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم عبدالكرمي علي حممد انوهي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي �سيف حمد �سليمان العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا براون بوتيك ت�سوكليت 

اند كاترينغ ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2345745 

تعديل ن�سب ال�سركاء
�ساحله فا�سل عبداحلاج فرحان املزروعي من 51٪ اىل ٪50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امينه قبان م�سفر حممد ٪50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداخلالق مايز مقدم

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعــــــــــلن
لتجارة  ال�س�����ادة/دي�سكاونت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخل�سار والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1060908 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة غالب عبداهلل �سلطان �سيف الكعبي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حميد عبداهلل يو�سف جابر املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ا�سام اباد

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1131592 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة طحنون كرامه فرج �سامل ال�سيعري ٪100

تعديل وكيل خدمات/حذف خالد حممد احمد عبداهلل العبيديل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رب نواز خودا داد خان

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة نانا

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1069153 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حممد جمعه مطر احلو�سني من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد جمعه مطر احلو�سني من 100٪ اىل ٪0

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ماناياث كبري بن مويدو ٪100
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تو�سيل الطلبات )8299010(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز طلعت الطبي ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1028498 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد ثعلوب �سامل حمد الدرعي ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عادل حممد احمد ال�سعدي ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف عبدالرحمن عبدالقادر حممد املا

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل احمد حممد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إلغاء �علن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري ارمادا للمقاولت  رقم:1084444 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العامة 

الو�سع كما  كان عليه �سابقا
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إلغاء �علن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
ا�ص  تربيل  التجاري  بال�سم   CN رقم:1036394 
لت�سليح ال�سيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما  كان عليه �سابقا
العان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعلن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:ال�سهباء للحجر الطبيعي والرخام ذ.م.م
عنوان ال�سركة: بني يا�ص - حو�ص ب غ -2 قطعة رقم 21 رقم البناية 

املن�سوري دري  �سعيد  مهري  حممد  املالك   5839
CN 1066107 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/�سارتفورد لتدقيق احل�سابات، كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2020/8/26 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2005008705 
- تاريخ التعديل:2020/09/14

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة امل�سفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعلن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:جبل الدراك للعطور ذ.م.م
عنوان ال�سركة: ط 10 مكتب 0،1002/18 وحدة احمد غامن 

مزروع C14 جزيرة ابوظبي �سرق 15 ق
CN 1100371 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/9/10 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2020/09/13  - بالرقم:2055008648 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة امل�سفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعلن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

ال�سخ�ص  �سركة   - العامه  والنقليات  للمقاولت  التجاري:ال�سج�سج  ال�سم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�سركة: ميزان 2 - مكتب 2 ، وحدة بناية/حممد عبدالرحمن نا�سر 
الزعاب C32 جزيرة ابوظبي ، �سارع خليفة �سرق 2-9 ق

CN 2066209 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�ضركة:
ال�سركة وت�سفية  حل   -  1

كم�سفي  قانونيون،  حما�سبون   - و�سركاه  ال�سادة/الهاملي  تعيني   -  2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2019/7/23 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
بالرقم:1952006061 - تاريخ التعديل:2020/09/13

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة امل�سفي املعني 
خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعــــــــــلن
النظمة  لتكنولوجيا  املواقع  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

المنيه والفولت املنخف�ص ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�سة رقم:1669020 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة تكنولوجي انك ا�ص بي يف ليمتد
TECHNOLOGY INC . SPV LTD

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سايت تكنولوجي هولدينجز ليمتد
SITE TECHNOLOGY HOLDING LTD

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف التوازن للتجارة العامه ذ.م.م
altwazen general trading LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سايت تكنولوجي هولدينجز ليمتد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعــــــــــلن
لتاأجري  ال�سند�ص  ال�س�����ادة/مكتب  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1004946 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مرمي ابراهيم رجب لنكاوي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خمي�ص مطر �سليمان �سيف ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعــــــــــلن
للماأكولت  بوليت  ال�س�����ادة/�سمج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب البحرية  رخ�سة رقم:2663225 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سبيب خلفان حميد بن هزمي ال�سرياين ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل جمعه فهد �سامل العزيزي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13037 بتاريخ 2020/9/15 

�إعــــــــــلن
ال�سخ�ص  �سركة   - �سامة  بن  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN الواحد ذ.م.م  رخ�سة رقم:1047496 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�سرف بونورام ادور بونورام عبدالرحمن ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل خليفه مفتاح ف�سي�ص الدرمكي ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل خليفه مفتاح ف�سي�ص الدرمكي
تعديل راأ�ص املال/من 50000 اىل 150000

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م  اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ مطعم بن �سامة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
BIN SALEM RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ مطعم بن �سامة ذ.م.م
BIN SALEM RESTAURANT LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

اجلزائر  يف  الحتجاجية  احل��رك��ة  نا�سطي  اأب���رز  م��ن  اث��ن��ان  ميثل   
اأم��ام الق�ساء خال  ال��راأي،  اأج��ل حرية  يعتربان رم��زا للن�سال من 
الأ�سبوع اجلاري رغم الدعوات الدولية اإىل الإفراج عنهما، يف اأجواء 

قمع �سد املعار�سني وو�سائل الإعام امل�ستقلة.
والأول هو املعار�ص ال�سيا�سي كرمي طابو، اأحد اأكر الوجوه �سعبية 
يف احلراك املناه�ص للنظام، حّرا اأمام حمكمة القليعة غرب اجلزائر 
العا�سمة. ومت تاأجيل حماكمته التي كانت مقررة يف 29 حزيران-
خالد  ال�سحايف  فهو  ال��ث��اين،  اأم���ا  ال�سحية.  الأزم����ة  ب�سبب  يونيو 
اإذا كان  الثاثاء ما  اآذار/م��ار���ص و�سيعرف   29 املعتقل منذ  درارين 
�سيبقى يف ال�سجن اأم ل، عند �سدور حكم ال�ستئناف. ول يكاد مير 
يوم دون توقيف نا�سطني من احلراك اأو معار�سني اأو �سحافيني اأو 
�سجنهم.  الأحيان  بع�ص  اأو ماحقتهم ويف  اأو حماكمتهم  مدونني، 
املعتقلني، وهي منظمة تدعم  الوطنية لاإفراج عن  اللجنة  وقالت 
ا يقبعون حالًيا  وحت�سي اأ�سماء �سجناء الراأي اإن حوايل 45 �سخ�سً
اأكد وزير  اأفعال تتعلق باحلراك. من جهته،  ب�سبب  الق�سبان  خلف 
“ل  اأن��ه  بلحيمر  عمار  احلكومة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  الت�سال 
يوجد �سجناء راأي يف اجلزائر«. اأوقف كرمي طابو )47 عاما( يف 11 
اأيلول- �سبتمرب 2019 بعد اتهامه ب”اإحباط معنويات اجلي�ص”. 
و�ستبداأ حماكمته عند ال�ساعة العا�سرة )09،00 ت غ( يف حمكمة 

القليعة، ول يعلم ان كم �ستدوم املحاكمة

ذكرت م�سادر ع�سكرية اأن م�سلحني ي�ستبه اأنهم متطرفون هاجموا 
عن  اأ�سفر  ما  امل�سطرب  موزمبيق  �سمال  يف  ركابا  تقان  �ساحنتني 
الأ���س��رار يف طريق  م��ن  واإحل���اق مزيد  الأق���ل  مقتل �سخ�سني على 
ال�سهر  ا�ستولوا  متطرفون  وك��ان  بالغاز.  غنية  منطقة  اإىل  ي���وؤدي 
املا�سي على مدينة مو�سيمبوا دا برايا ال�ساحلية الرئي�سية يف منطقة 
كابو ديلغادو التي تبعد اأقل من 80 كلم جنوب اأحد اأكرب امل�ساريع 
جزيرة  �سبه  قبالة  اإفريقيا  يف  امل�سال  الطبيعي  للغاز  ال�ستثمارية 
ا�ستعادة  م��ن  الآن  حتى  املوزمبيقي  اجلي�ص  يتمكن  ومل  اأف��وجن��ي. 
يف  التمرد  بدء  منذ  العنف  فيها  ا�ستد  التي  املنطقة  على  ال�سيطرة 
وقالت امل�سادر الأحد اإن م�سلحني يعتقد اأنهم متطرفون   .2017
ن�سبوا ال�سبت كمينا ل�ساحنتي �سحن تقان ركابا يف رحلة من بلدة 
احلدود  من  بالقرب  نانغادي  منطقة  اإىل  الباد  �سرق  �سمال  باملا 
التنزانية. واأكد م�سدران ع�سكريان طلبا عدم ك�سف هويتيهما وقوع 

الهجوم بالقرب من مركز على بعد 40 كيلومرتا من باملا.

اأول مهرجان  املقبل  الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب الأحد  يعقد 
ال�سلطات  لكن  اأ���س��ه��ر،  منذ  ال��داخ��ل  يف  باأكمله  �سيجري  انتخابي 
للتدابري  خمالفة  ي�سكل  ق��د  التجمع  ه��ذا  اأن  م��ن  ح���ذرت  املحلية 
املتعلقة باحلد من انت�سار كوفيد-19 نظر اإىل املقيا�ص امل�سموح به. 
الأح��د يف مدينة هندر�سون  الأول  اأم�ص  املقرر عقده   التجمع  اأث��ار 
اأن املنا�سبة  اأ�سارت اإىل  بولية نيفادا، غ�سب ال�سلطات املحلية التي 
ا غري م�سموح بها ب�سبب  التي �سي�سارك فيها اأكر من خم�سني �سخ�سً
انت�سار فريو�ص كورونا امل�ستجد. وذكرت املتحدثة با�سم املدينة كاثلني 
ر�سمية وحتذيًرا  ر�سالة  بلدة هندر�سون  “وجهت  بيان  ريت�ساردز يف 
�سفهًيا اإىل منظم احلدث واأو�سحت اأنه ب�سكله املقرر، ينتهك ب�سكل 
و  كوفيد-19«.  ب�وباء  املتعلقة  للحاكم  ال��ط��وارئ  اإر���س��ادات  مبا�سر 
التجمعات  �سل�سلة  م��ن  الأم��ريك��ي��ة  الرئا�سية  احلملة  ال��وب��اء  ح��رم 
املعتادة، لكن قبل اأقل من �سهرين على موعد القرتاع، قام ترامب 
ومناف�سه الدميوقراطي جو بايدن بت�سريع وترية ظهورهما. وقال 
التجمع  �سيتم فح�ص احل��رارة عند مدخل  اإنه  فريق حملة ترامب 

و�سيتم توزيع كمامات على امل�ساركني وت�سجيعهم على و�سعها.
“اإذا  لل�سحافيني  ت��رام��ب  حملة  با�سم  املتحدث  م��ورت��و  تيم  وق��ال 
الذين  الأ�سخا�ص  من  الآلف  ع�سرات  اإىل  الن�سمام  باإمكانك  كان 
املحال  ي��ح��رق��ون  اأو  ك��ازي��ن��و  يلعبون يف  اأو  ال�����س��وارع  يف  ي��ت��ظ��اه��رون 
ب�سام  التجمع  فيمكنك  ال�سغب،  اأعمال  خال  ال�سغرية  التجارية 

مبوجب التعديل الأول لا�ستماع اإىل رئي�ص الوليات املتحدة«.

عوا�سم

�جلز�ئر

مابوتو

و��شنطن

 متويل ودعم ع�سكري.. هذا ما يربط 
»حزب اهلل« باجلي�س اجلمهوري

•• لندن-وكاالت

اأفاد تقرير ن�سرته �سحيفة “ذي تاميز” الربيطانية، بوجود تعاون بني ميلي�سيا 
والتي  “حزب اهلل” اللبنانية ومنظمة “اجلي�ص اجلمهوري الأيرلندي اجلديد”، 
ي�ستبه  اأن��ه  التقرير،  واأو���س��ح  اأي��رل��ن��دا.  يف  معار�سة  جمهورية  جماعة  اأك��رب  تعد 
اجلديد”  الأي��رل��ن��دي  اجل��م��ه��وري  “اجلي�ص  مّي���د  ال��ل��ب��ن��اين  اهلل”  “حزب  ب��ك��ون 
قامت  تقييم  على  تقريرها  يف  ال�سحيفة  واعتمدت  الع�سكري.   والعتاد  بالتمويل 
به ال�ستخبارات الربيطانية بناء على اأدلة جمعها عميل جهاز الأمن الداخلي “اإم 
ديني�ص ماكفادين، والذي عمل على ر�سد املعار�سني لربيطانيا لأكر من  اآي 5”، 
20 عاما، حتى مت الك�سف عن هويته يف ال�سهر املن�سرم. وت�ستبه اأجهزة الأمن على 
جانبي احلدود الأيرلندية، يف اأن عاقات “اجلي�ص اجلمهوري الأيرلندي اجلديد” 
قد تكون تّوجت با�سترياد اأ�سلحة تت�سمن قذائف هاون وبنادق ت�ستعمل لأغرا�ص 
فقد دخل ماكفادين، ال�سرطي ال�سابق الذي عمل  هجومية. وبح�سب “ذي تاميز”، 
ع�سرة  توقيف  عقب  ال�سهود”،  “حماية  لربنامج  باأ�سكتلندا،  اخلا�سة  بال�سرطة 
�سارك  التي  العملية  وخ��ال  ب��الإره��اب.  تتعلق  بتهم  ال�سمالية  باأيرلندا  اأ�سخا�ص 
“اجلي�ص  توا�سل  عن  الك�سف  مت   ،»Arbacia« با�سم  وعرفت  ماكفادين،  فيها 
الف�سائل  وبع�ص  اهلل”  “حزب  من  عنا�سر  مع  اجلديد”  الأيرلندي  اجلمهوري 
و�سافر عنا�سر من “اجلي�ص اجلمهوري الأيرلندي  الفل�سطينية يف العام 2017. 
من  امل��دع��وم  اهلل”،  “حزب  ع��ن  ممثلني  للقاء   2018 ع��ام  لبنان  اإىل  اجلديد” 
اإيران، ليح�سلوا على اأ�سلحة. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن اجلناح ال�سيا�سي “للجي�ص 
الداعمني  من   ،»Saoradh« با�سم  املعروف  اجلديد”،  الأيرلندي  اجلمهوري 

الأ�سا�سيني لإيران.

 النواب الربيطانيون يناق�سون م�سروعا ملراجعة اتفاق بريك�ست 

الربملان الهندي يجتمع لأول مرة منذ �ستة اأ�سهر 

جلنة دولية: زعماء العامل مل يتاأهبوا لتف�سي الوباء 

•• نيودلهي-رويرتز

عقد الربملان الهندي جل�سة اأم�ص الثنني لأول مرة منذ �ستة اأ�سهر، مع ت�سجيل 
الباد اأكر من 90 األف حالة اإ�سابة بفريو�ص كورونا يف يوم واحد، ليقرتب 
اإجمايل الإ�سابات يف الباد من خم�سة مايني حالة. وو�سع اأع�ساء الربملان، 

ناريندرا  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  بينهم  وم���ن 
وج��ل�����س��وا يف مقاعد  ك��م��ام��ات  م�����ودي، 
تف�سل بينها حواجز زجاجية و�سممت 
م��ودي يف  وق��ال  الفريو�ص.  انت�سار  ملنع 
بدء  قبل  الإع��ام  لو�سائل  ت�سريحاته 
اجلل�سة “ل ميكن اأن يكون هناك تراخ 
م��ع ع��دم وج��ود ع��اج. ن��اأم��ل اأن يظهر 
اأي  اأيا ما كان م�سدره من  لقاح قريبا 
مكان يف العامل«. وغاب وزير الداخلية 
ال��ه��ن��دي اأم���ي���ت ����س���اه، م�����س��اع��د مودي 
اأم�سى  قد  وك��ان  اجلل�سة،  امل��ق��رب، عن 
امل�ست�سفى  اآب يف  اأغ�سط�ص  �سهر  معظم 
يف  اإل��ي��ه  وع��اد  بالفريو�ص  اإ�سابته  بعد 
مطلع الأ�سبوع لإجراء فحو�ص ح�سبما 

قالت اإدارة امل�ست�سفى.
العامل  دول  اأك��ر  ث��اين  الهند،  وحتتل 
ع��ل��ى م�ستوى  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ���س��ك��ان��ا، 
املتحدة من حيث  الوليات  بعد  العامل 
معدلت  اأن  اإل  الإ����س���اب���ات،  اإج���م���ايل 
الأ�سرع  تعترب  فيها  اليومية  الإ�سابة 

وزارة  وق����ال����ت  ال�����ع�����امل.  دول  ب����ني 
ال�سحة الهندية الثنني اإنها �سجلت 
92071 اإ�سابة جديدة بالفريو�ص 
والع�سرين  الأرب����ع  ال�����س��اع��ات  خ��ال 
اإجمايل  ب���ذل���ك  ل��ريت��ف��ع  امل��ا���س��ي��ة، 

اإ�سابة.  مليون   4.85 اإىل  احل��الت 
منخف�سة  ال�����وف�����اة  ح�������الت  وت����ع����د 
الإ�سابة  حالت  بعدد  مقارنة  ن�سبيا 
ت�سهد  م��ع��دلت��ه��ا  ل��ك��ن  ال���ه���ن���د،  يف 
اأكر  اإن  ال������وزارة  وق���ال���ت  ارت���ف���اع���ا. 

جراء  ت���وف���وا  ���س��خ�����ص   1100 م���ن 
الأربع  خال  بكوفيد-19  الإ�سابة 
امل��ا���س��ي��ة لي�سل  ���س��اع��ة  وال��ع�����س��ري��ن 
جممل عدد حالت الوفاة ب�سبب هذا 

املر�ص اإىل 79722 حالة.

الحتاد الأوروبي يدين اإعدام امل�سارع الإيراين تغيريات مهمة يف العراق.. الكاظمي يعود اإىل التوافق
•• بروك�سل-اأ ف ب

اأدين  اأفكاري الذي  اإيران للم�سارع نويد  باإعدام  اإىل الأ�سوات املنددة  �سم الحتاد الأوروب��ي �سوته 
بقتل موظف حكومي خال تظاهرات �سد احلكومة يف جنوب الباد عام 2018.

يدين عملية  الأوروب���ي  “الحتاد  اأن  بيان  �ستانو يف  بيرت  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  با�سم  واأف��اد متحدث 
مع  انخراطنا  يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا  تبقى  الإن�سان  “حقوق  اأن  واأ�ساف  العبارات«.  باأ�سد  هذه  الإع��دام 
الق�سايا  اإىل  اإ�سافة   )...( امل�ساألة  هذه  ب�ساأن  الإيرانية  ال�سلطات  مع  التوا�سل  يف  �سن�ستمر  اإي��ران. 
املنف�سلة امل�سابهة لعملية الإعدام الأخرية هذه«. واأكد اأن “الحتاد الأوروبي يعار�ص عقوبة الإعدام 
ول  لاإن�سانية  وتفتقد  “هذه عقوبة وح�سية  وتابع  ا�ستثناء”.  ب��دون  واحل��الت  الظروف  يف جميع 
حتمل اأي تاأثريات رادعة ومتّثل اإلغاء غري مقبول للكرامة والنزاهة الإن�سانية«. وراأت منظمة العفو 
الدولية التي تتخذ يف لندن مقرا لها اأن “العدام ال�سري” لأفكاري ال�سبت ميثل “مهزلة مروعة 

للعدالة حتتاج اإىل حترك دويل فوري«.

•• لندن-روي�سرتز

ق���ال ت��ق��ري��ر ع��ن ال��ت��اأه��ب العاملي 
جماعيا  اإخ���ف���اق���ا  اإن  ل���اأوب���ئ���ة 
ال�ستماع  يف  ال�سيا�سيني  للزعماء 
لتف�سي  وال�ستعداد  للتحذيرات 
وب�����اء م���ر����ص م��ع��د ج��ع��ل العامل 
كان  ب��ع��دم��ا  فو�سى”  ح��ال��ة  “يف 

“معر�سا للخطر«.
مراقبة  للجنة  ت��ق��ري��ر  يف  وج���اء 
“ال�ستثمارات  ال��ع��امل��ي  ال��ت��اأه��ب 
التاأهب  يف  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
الثمن  ون����دف����ع  ك���اف���ي���ة  ت���ك���ن  مل 

جميعا«.
واأ�ساف “كانت اأمام العامل فر�سة 

لتخاذ هذه اخلطوات.
»ك����ان����ت ه����ن����اك دع��������وات ع���دي���دة 
العقد  م����دى  ع��ل��ى  ل���ل���ت���ح���رك... 
املا�سي لكن مل ي�سفر اإحداها عن 

التغيريات املطلوبة«.
التي  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ���ا����س���ة  وت���ت���وىل 
ت�سكلت بدعوة من البنك الدويل 
جرو  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة 

زعماء  تلقى  اأن  قبل  م��ن  يحدث 
العامل حتذيرا بهذا الو�سوح من 
لكنهم  مدمر  وب��اء  تف�سي  اأخطار 
اتخاذ  ذل����ك ع���ن  ت��ق��اع�����س��وا م���ع 

التحركات املائمة.
كوفيد-19  جائحة  اأن  واأ�سافت 
يف  ج��م��اع��ي  “اإخفاق  ع��ن  ك�سفت 
من  الوقاية  مع  بجدية  التعامل 
والت�سدي  وال���س��ت��ع��داد  الأوب���ئ���ة 

لها واإعطاء ذلك الأولوية«.
واأ�سار التقرير اإىل اأنه على الرغم 
قبل  احلكومات  روؤ�ساء  دع��وة  من 
التاأهب  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  اإىل  ع���ام 
ل�����اأوب�����ئ�����ة وت����ع����زي����ز الأن����ظ����م����ة 
ال�سحية وتعامل خطط املخاطر 
الأوبئة  خطر  م��ع  بجدية  املالية 
ال��ذي حتقق  التقدم  ف��اإن  املدمرة 

يف اأي من هذه املجالت ل ُيذكر.
وتابع “عدم ال�ستفادة من درو�ص 
خطوات  ات���خ���اذ  اأو  كوفيد-19 
اأن  ال��ازم��ة يعني  امل���وارد  بتوفري 
ال��وب��اء ال��ت��ايل، ال��ق��ادم ل حمالة، 

�سيلحق دمارا اأكرب«.

فرح وخوف وجدل مع
 فتح املدار�س يف اإيطاليا 

•• روما-رويرتز

اأ�سهر، وهو الأطول يف اأوروب��ا، اأعادت اإيطاليا فتح  بعد اإغاق ا�ستمر �ستة 
للحكومة  التنظيمية  للمهارات  اختبار  يف  الثنني  اأم�ص  مدار�سها  اأغلب 

ول�سابة املدر�سني ولقدرة التاميذ املتحم�سني على �سبط النف�ص.
الدرا�سة  ال��ب��اد  يف  منطقة   20 ب���ني   م��ن   13 يف  امل���دار����ص  وا���س��ت��اأن��ف��ت 
باحل�سور الفعلي وعاد نحو 5.6 مليون تلميذ لف�سولهم. وقررت املناطق 

ال�سبع الباقية تاأجيل الدرا�سة اأ�سبوعا اآخر.
“هناك  روم��ا  يف  البتدائية  املرحلة  مدر�سة  ت�سوكيتا  باتريت�سيا  وق��ال��ت 
�سعداء  نحن  الأط��ف��ال.  اأو  املدر�سني  جانب  من  �سواء  كبرية  حما�ص  حالة 
جدا بروؤية بع�سنا البع�ص مرة اأخرى، لكننا جناهد كذلك حتى ل نتقارب 

بدرجة كبرية«.
كانت احلكومة قد اأغلقت جميع املدار�ص يف الباد يف اأوائل مار�ص اآذار يف 
اإطار مكافحتها لتف�سي جائحة فريو�ص كورونا. واأثري اجلدل حول جهودها 

جلعل الف�سول الدرا�سية اآمنة واحلد من احتمالت انتقال العدوى.
وقال رئي�ص الوزراء جوزيبي كونتي “يف البداية �ستكون هناك م�سكات«.

مدر�سي  من  باملئة   59 اإن  والتنمية  القت�سادي  التعاون  منظمة  وتقول 
عاما،   50 عن  اأعمارهم  تزيد  اإيطاليا  يف  والثانوية  البتدائية  املرحلتني 
وهي الن�سبة الأعلى يف الغرب، مما يجعل النظام التعليمي عر�سة للت�سرر 

من الإ�سابة مبر�ص كوفيد-19 الناجت عن الإ�سابة بالفريو�ص.
ع��دد يف دول  اأعلى  اإيطاليا وه��و  باملر�ص يف  35500 �سخ�ص  وت��ويف نحو 
الحتاد الأوروبي وزاد عدد حالت الإ�سابة اجلديدة يف الفرتة الأخرية مما 

يثري املخاوف من موجة تف�سي ثانية.

العامة  املديرة  بروندلند  هارمل 
والتي  ال�سحة  ملنظمة  ال�سابقة 
تراأ�ص حاليا هيئة م�ستقلة ملراقبة 

عمل املنظمة.
كانت اللجنة قد حذرت يف تقرير 
قبل  �����س����در   2019 ع������ام  ل���ه���ا 
فريو�ص  ظهور  م��ن  قليلة  �سهور 
من  ال�����س��ني  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا 

ب�سبب  الن��ت�����س��ار  ���س��ري��ع  “وباء 
اإن  قائلة  فتاك”  تنف�سي  مر�ص 
يت�سبب يف مقتل  ق��د  الأم���ر  ه��ذا 
ال�����س��رر البالغ  امل��اي��ني واإحل����اق 

بالقت�ساد العاملي.
احل�����ايل  ل���ل���ع���ام  ت���ق���ري���ره���ا  ويف 
“عامل يف حالة  ب��ع��ن��وان  ال�����س��ادر 
مل  اإن���ه  اللجنة  ق��ال��ت  فو�سى”، 

العراقي  ل��ل��م�����س��رف  م���دي���را  اجل��ل��ب��ي  و����س���امل 
باأن غالبية  للعربية  واأفادت معلومات  للتجارة. 
الأ�سماء التي وافق عليها الكاظمي لت�سلم تلك 
املنا�سب مت تر�سيحها من قبل القوى ال�سيا�سية 
يف ال��ب��اد . اإىل ذل���ك، اأك���د م�����س��در م��ق��رب من 
اأبلغ القوى ال�سيا�سية  اأن الأخري  رئي�ص الوزراء 
يكن  مل  اإذا  �سخ�ص  اأي  ت��ع��ي��ني  ���س��ريف�����ص  اأن����ه 
الذي  املن�سب  اأو  الوظيفة  بح�سب  اخت�سا�سيا، 
اجلدد  امل�سوؤولني  اأن  اأو���س��ح  كما  اإل��ي��ه.  �سيوكل 
اأي  ت��وج��د  اأي م��ل��ف��ات ف�����س��اد ول  ل��دي��ه��م  ل��ي�����ص 

اعرتا�سات داخلية على تعيينهم يف منا�سبهم.
ي��اأت��ي ه��ذا يف وق��ت ي��واج��ه ال��ع��راق اأزم����ات عدة، 

اق��ت�����س��ادي��ة و���س��ي��ا���س��ي��ة و���س��ح��ي��ة اأي�������س���اً. ومنذ 
العراقي من  ال�سارع  اأ�سهر، يطالب  تعيينه قبل 
رئي�ص الوزراء بوقف الف�ساد، واإلغاء املحا�س�سة 
يف بلد تخ�سع العديد من امللفات فيه ومن بينها 

التعيينات، اإىل املحا�س�سة وتقا�سم الأحزاب.
وكان هذا النهج املتبع يف الباد، وتف�سي الف�سد 
فجر يف اأكتوبر املا�سي موجة احتجاجات وا�سعة، 
يف  �سيما  ل  العراقية،  املحافظات  خمتلف  عمت 
ال�سارع  من  وا�سعة  �سريحة  ت��زال  ول  اجل��ن��وب. 
بابعاد  مطالبة  مبكالبها،  متم�سكة  ال��ع��راق��ي 
عن  بالف�ساد  يتهمونها  التي  ال�سيا�سية  الطبقة 

اإدارة الدولة.

•• بغداد-وكاالت

اأم�ص  ال���ع���راق  ���س��ه��د ع����دة م��ن��ا���س��ب رف��ي��ع��ة يف 
الثنني تغيريات مهمة، فقد عني رئي�ص الوزراء 
منا�سب  يف  جديدة  اأ�سماء  الكاظمي،  م�سطفى 
اإداري��ة عدة بينها من�سب وكيل جهاز املخابرات 

الوطني وحمافظ البنك املركزي العراقي.
وعني الكاظمي م�سطفى غالب حمافظا للبنك 
اأمينا  احل��ب��وب��ي  روؤوف  ع��زي��ز  وم��ن��ه��ل  امل��رك��زي 
لبغداد، وخالد العبيدي وكيا ل�سوؤون العمليات 

جلهاز املخابرات الوطني.
كما عني عاء جواد حميد رئي�سا لهيئة النزاهة، 

•• لندن-اأ ف ب

خطة  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ون  ن���واب  يبحث 
مل��راج��ع��ة اتفاق  ب��وري�����ص ج��ون�����س��ون 
احتجاجات  اأث����ارت  ال��ت��ي  بريك�ست، 
نف�سها  امل��ح��اف��ظ��ة  ال��غ��ال��ب��ي��ة  داخ����ل 
خ�سم  يف  الأوروب�������ي�������ني  وغ�������س���ب 

املفاو�سات التجارية.
“ال�سوق  ق�����ان�����ون  ع�����ر������ص  اأث����������ار 
الداخلية” الأ�سبوع املا�سي اأزمة هي 
الأ�سد حدة يف م�سار خروج بريطانيا 
من الحتاد الأوروبي، الذي بداأ منذ 
اأكر من اأربع �سنوات مع ال�ستفتاء 
البع�ص  وك�����ان  ال��ربي��ك�����س��ت.  ع��ل��ى 
ان��ت��ه��ى م���ع خروج  الأم�����ر  ان  ي��ظ��ن 
اململكة املتحدة التاريخي من الكتلة 
الثاين-يناير  ك��ان��ون  يف  الأوروب���ي���ة 

املا�سي.
لندن  ال����ق����ان����ون  م�������س���روع  ومي����ن����ح 
ق������رارات جتارية  ات���خ���اذ  ���س��اح��ي��ة 
اأي����رل����ن����دا  اجل������ان������ب يف  اأح�������ادي�������ة 

ال�سمالية، وهي �ساحيات من املفرت�ص اأن تت�ساركها 
العام  امل��ربم  بريك�ست  اتفاق  الأوروب��ي��ني مبوجب  مع 

املا�سي.
وباعرتاف احلكومة الربيطانية فاأن امل�سروع ينتهك 
القانون الدويل. وقد �سب الزيت على نار املفاو�سات 
تثمر عن  اأن  امل��ف��رت���ص  م��ن  وال��ت��ي  اأ���س��ا،  البطيئة 
اتفاقية للتبادل احلر وجتنب حدوث انقطاع مفاجئ 
انتهاء  املقبل، عند  الثاين/يناير  الأول من كانون  يف 
ال��ف��رتة الن��ت��ق��ال��ي��ة ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا تخفيف اآث���ار 

النف�سال.
يف  وا�سعة  لنتقادات  القانون  م�سروع  تعر�ص  كذلك، 
�سفوف الطبقة ال�سيا�سية الربيطانية، ول �سيما من 
املحافظان  بينهم  �سابقني،  وزراء  روؤ���س��اء  اأرب��ع��ة  قبل 

جون ميجور وترييزا ماي.

واإيرلندا  بريطانيا  ب��ني  غ��ذائ��ي  “ح�سار”  بفر�ص 
ال�سمالية التي يفرت�ص اأن مينحها الحتاد الأوروبي 
و�سعا خا�سا بعد بريك�ست، اإذا مل تبد اململكة املتحدة 

بع�ص املرونة يف مفاو�ساتها التجارية.
اأن  املفرت�ص  م��ن  الن�سحاب،  معاهدة  مبوجب  لكن 
الرتتيبات  ب�����س��اأن  ب��روك�����س��ل  م��ع  بريطانيا  ت��ت��وا���س��ل 
اخلا�سة باإيرلندا ال�سمالية التابعة لربيطانيا والتي 
�ست�سكل احلدود الربية الوحيدة للمملكة املتحدة مع 
تاريخي و�سع  اتفاق �سام  الأوروب���ي. وك��ان  الحت��اد 

حد لنزاع دام ا�ستمر 30 عاًما يف اإيرلندا ال�سمالية.
ويف حال رف�ص الحتاد الأوروبي و�سع اململكة املتحدة 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال��ب��ل��دان امل�����س��م��وح ل��ه��ا ب��ت�����س��دي��ر امل���واد 
القانوين  غري  من  “ف�سيكون  اأرا�سيه،  اإىل  الغذائية 
تلقائًيا لأيرلندا ال�سمالية ا�سترياد الغذاء من مناطق 

ويبدو اأن اجلل�سة �ستكون حمتدمة يف جمل�ص العموم 
الت�سويت  ويتم  الن�ص  �سيناق�ص  حيث  ال��ربي��ط��اين، 
عليه يف قراءة ثانية، على الرغم من الغالبية الكبرية 

التي تتمتع بها حكومة جون�سون.
وال�سبت، راأى النائب املحافظ روبرت نيل، الذي تقدم 
باأي  يتعلق  فيما  احلكومة  �سلطات  من  يحد  بتعديل 
انتهاك لتفاقية بريك�ست، اأن الرجوع عما مت توقيعه 
واأ�ساف  ببلدنا”  ي�سر  اأن  املحتمل  م��ن  عمل  “هو 
“هذا من �ساأنه اأن ي�سر ب�سمعتنا ويزيد من �سعوبة 

اإبرام اتفاقيات جتارية يف امل�ستقبل«.
نوابه  اإقناع  جون�سون  ح��اول  ال�سبت،  ُن�سر  مقال  ويف 

ب�سرورة مترير م�سروع القانون.
واع��ت��رب اأن���ه ي��ه��دف اإىل منع الحت���اد الأوروب�����ي من 
 - الأوروب����ي����ون  دح�����س��ه  ال���ذي   - “تهديده”  تنفيذ 

اأو�سح  ما  على  اخرى”،  بريطانية 
املفاو�ص الربيطاين ديفيد فرو�ست 

الأحد.
وات���ه���م الأوروب����ي����ني ب��اأن��ه��م ح���ذروا 
الإدراج  ه����ذا  اأن  م���ن  “�سراحة” 
هنا  وم����ن  “تلقائيا”،  ي���ك���ون  ل���ن 
اإىل القانون لل�سماح  جاءت احلاجة 

با�ستمرار التبادل.
القانون  م�����س��روع  ع��ل��ى  و���س��ي��ت��ع��ني 
امل��ث��ري ل��ل��ج��دل يف ح����ال اإق�������راره يف 
جمل�ص العموم، جتاوز عقبة جمل�ص 
انتقادات  اأث����ريت  ح��ي��ث  ال����ل����وردات، 
حول انتهاك للقانون الدويل يهدد 
باإ�سعاف موقف لندن على ال�ساحة 

الدولية.
كذلك انتقد زعيم املعار�سة العمايل 
ك��ري ���س��ت��ارم��ر ال��ن�����ص، م��ع��ت��ربا اأنه 
بنتائج عك�سية”،  “ياأتي  و  “�سيء” 
لكنه قال اإنه منفتح على التفاو�ص.

ال����رغ����م م����ن الأزم��������ة التي  وع���ل���ى 
اأحدثها هذا امل�سروع، فاإن املناق�سات 
والأوروبيني  الربيطانيني  املفاو�سني  بني  م�ستمرة 

ملحاولة الو�سول اإىل اتفاقية للتبادل احلر.
الأ���س��ب��وع يف  امل��ن��اق�����س��ات ه���ذا  اأن ت�ستاأنف  امل��ق��رر  م��ن 
مل  املا�سي  الأ�سبوع  الثامنة  اجلل�سة  لكن  بروك�سل، 
تعد باأي اخرتاقات هامة للخافات الرئي�سية، ومنها 
غري  مناف�سة  ح�سول  جتنب  لقواعد  ل��ن��دن  امتثال 
عادلة عند حدود الحتاد الأوروبي وو�سول ال�سيادين 

الأوروبيني اإىل املياه الربيطانية.
الأول- الت��ف��اق يف ت�سرين  ال��ط��رف��ان ���س��رورة  واأك���د 

دون  الن��ت��ق��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  تنتهي  ان  لتجنب  اأك��ت��وب��ر 
اإب����رام ات��ف��اق م��ا ���س��ي��وؤدي اإىل ف��ر���ص ر���س��وم جمركية 
بتفاقم  الأوروبية ويهدد  والكتلة  املتحدة  اململكة  بني 
الأزم�����ة الق��ت�����س��ادي��ة غ���ري امل�����س��ب��وق��ة ال��ن��اج��م��ة عن 

فريو�ص كورونا امل�ستجد يف بريطانيا.

مقتل موظف بالهالل 
الأحمر الرتكي يف �سوريا 

•• اأنقرة-رويرتز

قالت جمعية الهال الأحمر الرتكية 
يف بيان اأم�ص الأول اإن اأحد العاملني 
هاجم  اأن  بعد  اآخ��ر  واأ�سيب  قتل  بها 
تابعة للجمعية قرب  ملثمون مركبة 

بلدة الباب �سمال �سوريا.
وقع  ال���ه���ج���وم  اأن  ال���ب���ي���ان  واأ�����س����اف 
ب��ني ب��ل��دة ال��ب��اب وب��ل��دة ج��وب��ان باي 
ال��رغ��م من  على  الرتكية  احل��دودي��ة 
الرتكي  الأح���م���ر  ال���ه���ال  ���س��ع��ار  اأن 
كرمي  وق��ال  املركبة.  �سطح  على  ك��ان 
“بجهود  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ص  ك��ي��ن��ي��ك 
املهاجمني  على  القب�ص  �سيتم  بلدنا 
تركيا  و���س��ي��ط��رت  وق������ت«.  اأق������رب  يف 
ك��ب��رية م��ن الأرا�سي  ع��ل��ى م�����س��اح��ات 
اأرب����ع عمليات عرب  ���س��وري��ا يف  ���س��م��ال 
2016 لإخ��راج اأع�ساء  احلدود منذ 
تنظيم داع�ص ووحدات حماية ال�سعب 
ال�سورية الكردية التي تعتربها اأنقرة 
 2017 ع���ام  ويف  اإره���اب���ي���ة.  منظمة 
�سيطر معار�سون �سوريون مدعومون 
اإطار  يف  ال��ب��اب  ب��ل��دة  على  تركيا  م��ن 

“عملية درع الفرات” الرتكية.
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 محاسبون قانونيونان. آر. دوشي وشركاه 

 تقرير المدقق القانوني المستقل المعد لمديري بنك صادرات إيران 

 بنك صادرات ايران

 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 الكشوفات المالية تدقيق تقرير بخصوص

 الرأي

ـادرات إيرانقمنا بتدقيق الكشـــــــــوفات المالية المرفقة التي تخص  ديســـــــــمبر  31") والتي تتألف من بيان المركز المالي حتى البنك) ("المتحدةفروع اإلمارات العربية ( بنك صـــــ

موجز  للخطط  ذلك التاريخ، و  فيوالتدفقات النقدية للســــــــنة المنتهية  حقوق الملكية، وكشــــــــف األرباح والخســــــــائر واإليرادات الشــــــــاملة األخرى وكشــــــــف التغيرات في 2019

 .125إلى  17 –رى بخصوص الكشوفات المالية وفقاً لما هو مبين في الصفحات التفسيرية األخ والمالحظاتالمحاسبية الهامة 

وأدائه المالي وتدفقاته النقدية  2019ديســــمبر  31تظهر بصــــورة عادلة، من جميع النواحي األســــاســــية، المركز المالي للبنك بتاريخ  المرفقة وفقاً لرأينا، فإن الكشــــوفات المالية

 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية).

 أساس الرأي

 "مســؤوليات المدقق ي قســمفنا وفقاً لهذه المعايير في البنود المنصــوص عليها قمنا بإجراء عمليات التدقيق بما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة للتدقيق، حيث تكمن مســؤوليت

جلس معايير االخالق م" من التقرير. علماً أننا نعمل بشـــــكل مســـــتقل عن البنك بما يتوافق مع لوائح الســـــلوك المهني للمحاســـــبين المهنيين لدى عن تدقيق الكشـــــوفات المالية

) إضــــافة إلى متطلبات الســــلوك المهنّي المتعلقة بالتدقيق الذي تم إجراؤه للكشــــوفات IESBA Code(ير االخالق الدوليةللمحاســــبين" الدولية للمحاســــبين " رمز مجلس معاي

المهني للمحاســــبين  ولوائح الســــلوكالمالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، كما أننا حرصــــنا على اســــتيفاء المســــؤوليات المهنية األخرى على ضــــوء هذه المتطلبات المعنية 

 المهنيين. وبالتالي فإننا نعتقد أن دليل التدقيق الذي حصلنا عليه كاف ومناسب لتقديم أساس لرأي التدقيق الخاص بنا.

 

 التركيز على المسائل

 دون إبداء رأي متحفظ من قبلنا، نلفت االنتباه إلى ما يلي:

 

 

 بخصوص الكشوفات المالية: 32وفقاً لما تمت مناقشته في المالحظة . 1

لتابع لمنظمة لألمم اكان البنك خاضـــــعاً لمذكرات تنفيذية صـــــادرة عن مصـــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي نتيجة للقيود التي تم فرضـــــها من قبل مجلس األمن  -

تحدة. وتعتقد ام بجميع المذكرات الصـادرة عن البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المالمتحدة على بعض الكيانات واألفراد اإليرانيين. وتعتقد اإلدارة أن البنك قد قام بااللتز 
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 2019ديسمبر  31اريخ المنتهية بت إدارة البنك أيضاً أنه على الرغم من فرض هذه القيود، فإن مبدأ المنشاة الناجحة المستمرة المستخدم في إعداد الكشوفات المالية للسنة

 ال يزال مناسباً.

") التابع لوزارة الخزينة األمريكية أيضــــاً فرض قيود على بعض الكيانات واألفراد اإليرانيين، بما في ذلك بنك صــــادرات OFACقرر مكتب مراقبة األصــــول األجنبية (" -

 إيران. وتعتقد إدارة البنك أنه ليس لهذه القيود تأثير كبير على قدرة البنك على االستمرار كمنشأة ناجحة؛ و

 فقـد نص قرار مجلس االتحـاد األوروبيالســــــــــــنوات القليلـة المـاضــــــــــــيـة، قـام عـدد من البلـدان بفرض/ تشـــــــــــــديـد عقوبـات على البنوك اإليرانيـة. واألهم من ذلـك،  في -

2012/152/CFSP  البنوك  لبعض ،الخاصـة المسـتخدمة لتبادل البيانات المالية التراسـل الماليفرض حظر على توريد خدمات على  2012مارس  15الصـادر في

من شبكتها الدولية  ،بفصل بعض البنوك اإليرانية، بما فيها بنك صادرات إيران (سويفت) اإليرانية. ونتيجة لذلك، فقد قامت جمعية االتصاالت المالية العالمية بين البنوك

 .2012مارس  17بسريان مفعول اعتباراً من 

تعامالت / عالقات أعمال مع أي من البنوك في البلدان المشـــــــار إليها أعاله لفترة طويلة من الزمن ولكونه يتعامل بشـــــــكل وتعتقد إدارة البنك أنه نظراً لعدم امتالك البنك 

وة سـتخدام السـويفت. وعالا أسـاسـي مع بنوك إيرانية تملك ترتيبات اتصـاالت داخلية خاصـة بها، فإن األنشـطة التجارية للبنك لم تتأثر بشـكل كبير بسـبب عدم القدرة على

 تحويل األموال. ذلكعلى ذلك، ورداً على ذلك، قام البنك بوضع تدابير لضمان التحويل المستمر والموثق والمصدق للرسائل واستمرار األنشطة التجارية بما في 

لمتحدة ومكتب مراقبة ا مجلس األمن التابع لألمم اوال تأخذ هذه الكشـــــــوفات المالية في الحســـــــبان التأثيرات المســـــــتقبلية المحتملة للقيود الحالية وأية قيود أخرى قد يفرضـــــــه

 األصول األجنبية التابع لوزارة خزانة الواليات المتحدة والقيود التي قد يتم فرضها من قبل بلدان أخرى.

على عملياته  19-تبار تأثير جائحة كوفيدالظروف المتوقعة مع األخذ باالعمن الكشــوفات المالية، فقد قام البنك بتقييم  33. وبحســب ما تمت مناقشــته في المالحظة 2

خاصـــــة لجائحة إدراج التأثيرات الوتدابير الدعم الحكومية الهامة المتخذة للصـــــناعة المصـــــرفية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولكن في الوقت الحالي، من الصـــــعب 

نك بمراقبة آخر الوقائع والتعاميم الصـــادرة عن مصـــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وتدابير الدعم الحكومية على أســـاســـات معقولة ومدعومة. ســـيقوم الب 19-كوفيد

القيام باإلفصــــــــاحات بثقة  وســــــــيتم إدراج التغييرات الداعمة في الكشــــــــوفات الالحقة لتاريخ المركز المالي. مع ذلك، كما في تاريخ كشــــــــف المركز المالي، فإن البنك على

على الســــــندات المالية  9رة االئتمانية المتوقعة بناًء على التقديرات والنماذج المبينة من قبل البنك لتأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية والتعديالت المناســــــبة للخســــــا

 الخاصة به.

) وكان مليون درهم 220: 2018مليون درهم ( 95من الكشــوفات المالية، والتي تذكر بأن البنك قد تكبد خســائر بقيمة  34. وبحســب ما تمت مناقشــته في المالحظة 3

بلغت نســـبة األصـــول  مليون درهم).  968: 2018ديســـمبر  31في  الخســـائر المتراكمة( 2019ديســـمبر  31مليون درهم بتاريخ  1,063لديه خســـائر متراكمة بقيمة 

 .%10ابل الحد األدنى المطلوب وهو ) مق%3.85: 2018ديسمبر  31( 2019ديسمبر  31كما في  12.97%  (ELAR)السائلة المؤهلة 

 يتمكن البنك من ، وبالتالي ، قد الناجحةتشــــير هذه الشــــروط إلى وجود حالة من عدم اليقين المادي التي قد تثير شــــكوًكا كبيرة على قدرة البنك على االســــتمرار كمنشــــأة 

نك مع مقره الرئيســـي . يلتزم البالمنشـــأة الناجحةتم إعداد هذه الكشـــوفات المالية على أســـاس تحقيق أصـــوله والوفاء بالتزاماته في ســـياق األعمال المعتادة. ومع ذلك ، فقد 

 ر.حاليًا بمواصلة العمل كمنشأة مستمرة ، وسوف يقدم أمواًال إضافية عند االقتضاء للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها في المستقبل المنظو 
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 المسائل الرئيسية للتدقيق

. حيث 2019ديســـمبر  31ي فمســـائل التدقيق الرئيســـية هي المســـائل التي بحســـب تقديرنا المهني، تعتبر األهم في عملية تدقيق الكشـــوفات المالية للعام المالي المنتهي 

 تمت معالجة هذه المسائل في سياق تدقيق الكشوفات المالية ككل، وكذلك فيما يتعلق بصياغة رأينا المهنّي.

 كيف عالجت عملية التدقيق المسائل الرئيسية    قيق الرئيسيةمسائل التد

 العمالءعدم اليقين بخصوص الخسائر االئتمانية المتوقعة للقروض والسلف إلى  تقدير .1

يتطلب تقييم تحديد البنك لمخصــصــات انخفاض القيمة للقروض والســلف 

يف تصــــــــنالمقدمة إلى العمالء أن تقوم إدارة البنك بوضــــــــع األحكام على 

). رّكز التدقيق ECLاألصــول المالية وقياس الخســارة االئتمانية المتوقعة (

على هذه المســــــألة بســــــبب أهمية القروض والســــــلف المقدمة إلى العمالء 

من إجمالي األصــول) وتعقيد األحكام واالفتراضــات  %40(حيث تشــكل 

. جرى ةوالتقديرات المســـتخدمة في قياس نماذج الخســـارة االئتمانية المتوقع

تنفيذ قياس الخســــارة االئتمانية المتوقعة من خالل النماذج مع تدخل يدوي 

 محدود ويعتبر هذا القياس صالحاً طوال فترة إعداد التقرير.

يتم تقييم الجزء الجوهري من محفظة قروض وســــــلف البنك بشــــــكل منفرد 

انية ) وقياس الخســـــــارة االئتمSICRللزيادة الكبيرة في المخاطر االئتمانية (

الحصــــــــــــول على كافة المعلومات المتوقعة. وهذا يتطلب من إدارة البنك 

ــــة ــــة والكمي ــــة النوعي ــــادة الكبيرة في المخــــاطر  التطلعي ــــة لتقييم الزي المعقول

البنــك  يمــارساالئتمــانيــة أو خالل تقييم معيــار تخفيض قيمــة االئتمــان. 

ئتمانية ة االلتقديم نماذج الخسار أحكاماً هامة ويضع عدداً من االفتراضات 

) والخســــارة عند PDالمتوقعة، والتي تشــــمل احتمال التخلف عن الســــداد (

) والمعلومات EAD) والتعرض لخطر التخلف عن السداد (LGDالتعثر (

 قتصادية الكلية ومعيار التصنيف.التطلعية والتعديالت اال

ـــاســــــــــــــة  4راجع المالحظـــة  بخصــــــــــــوص الكشــــــــــــوفـــات المـــاليـــة لســــــــــــي

 بخصوص اإلفصاح عن المخاطر االئتمانية. 29المحاسبةوالمالحظة 

لقـد حصــــــــــــلنـا على فهمـًا للعمليـات التجـاريـة للبنـك فيمـا يتعلق بـإدارة مخـاطر 

االئتمان وعملية التقدير لتحديد مخصصات انخفاض القيمة للقروض والسلف 

كما قمنا بفحص الكفاءة التشــــــــــغيلية للرقابات ذات الصــــــــــلة المقدمة للعمالء. 

 العمليات.ضمن هذه 

درســــــنا مدى صــــــحة نماذج الخســــــارة االئتمانية المتوقعة التي طورتها شــــــركة 

إماراتية خارجية يعينها البنك ، من خالل إجراء حســـــــــابات على أســـــــــاس كل 

نموذج للتحقق من دقتها الحسابية. كما، استفسرنا من البنك عن االفتراضات 

) والخســارة عند PDاد (التي تم إجراؤها أثناء حســاب احتمال التعثر عن الســد

) للتحقق من EAD) والتعرض لخطر التخلف عن الســــــــــــداد (LGDالتعثر (

لقــد طعنــّا في االفتراضـــــــــــــات التي يقوم عليهــا حســـــــــــــاب ثبــاتهــا ومعقوليتهــا. 

مخصــــص انخفاض القيمة، مثل التدفقات النقدية المســــتقبلية المقدرة وتقييمات 

دقة ضــــــــوابط على الموافقة، و الضــــــــمانات وتقديرات االســــــــترداد. قمنا بتقييم ال

واكتمال مخصـــــــــصـــــــــات انخفاض القيمة بما في ذلك تقييم اإلدارة الرئيســـــــــية 

 واجتماعات اللجنة لمخصصات انخفاض قيمة القروض.

لقد قمنا بتحديث تقييمنا لإلطار والمنهجية، التي صــــــــــممها ونفذها البنك، فيما 

يتعلق بنتائج ومخصصات نموذج انخفاض القيمة بشكل معقول ومتوافق مع 

البنك. قمنا بإعادة إجراء حســابات نموذجية محددة  وضــعهااالفتراضــات التي 

تبين مأنها و لمتوقعة لتأكيد مخرجات معامل الخطر ومبالغ الخسائر االئتمانية ا

اإلمارات  مصرفللتوجيهات الصادرة عن  وفقاً بشكل معقول.  مناسبة وكافية
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 مرجع رقم، 2019يوليو  02بتـــاريخ  خطـــابـــهفي  العربيـــة المتحـــدة المركزي

CBUAE/BSD/2019/2610 المخصــــص أكبر قدر من ، ســــجل البنك

على  معقوالً  تأكيداً وقدم  2019مليون درهم في عام  343.98المحدد البالغ 

مليون درهم في عام  179.22البالغ  المخصـــــــصجهوده لتســـــــجيل رصـــــــيد 

2020. 

 والسلف المقدمة إلى عمالء خاصينانخفاض قيمة قروض  .2

يعد حســــــاب بدل انخفاض قيمة قروض وســــــلف العمالء بمثابة 

مجال يتطلب من إدارة البنك إبداء حكم معقد وحاســـــــم على كل 

من توقيت تحديد هذا االنخفاض في القيمة وحجمه أيضــــــًا. لقد 

تركز التدقيق على هذه المســـــــــــــألة وذلك نظرًا ألهمية أرصـــــــــــــدة 

ذلك من إجمالي األصـــــــول) وك %40القروض والســـــــلف (تمثل 

ديســــــــمبر  31الطبيعة الموضــــــــوعية للحســــــــابات. وكما هو في 

مليون درهم  12,631، بلغ إجمالي القروض والســـــــــــلف 2019

وذلك إلى جانب تســجيل مخصــصــات النخفاض قيمة القروض 

باإلضـــــــــــافة لذلك، فقد  مليون درهم. 4,507والســـــــــــلفيات بقيمة 

إجمـالي التعرض لمخـاطر مجموعـة ركزت عمليـة التـدقيق على 

ــــل نــــة من العمالء معي من إجمــــالي القروض  %16والتي تمث

 .2019ديسمبر  31كما في  والسلف

ة لمجموعوبناًء على األدلة الموضوعية التي لوحظت خالل العام، 

مليون  2,080معينة من العمالء التي بيلغ إجمالي مســــــــــــــتحقاتها 

أقر البنك بمخصـــــصـــــات خســـــائر ، 2019ديســـــمبر  31درهم في 

مخصــــــــــــــص مليون درهم مقــابــل  1,299الغــة انخفــاض القيمــة البــ

. قمنــا بتقييم مليون درهم 1,206انخفــاض القيمــة المطلوبــة بقيمــة 

مســـتوى مخصـــص خســـائر انخفاض القيمة بناًء على المناقشـــة مع 

صـــــــــــلة عن القروض واألطراف والمعلومات المف للبنك اإلدارة العليا

 ، والتي تحتفظ بها اإلدارة في ملف االئتمان.المقابلة

لقــد قمنــا أيضـــــــــــــــًا بتقييم دقــة البيــانــات الرئيســــــــــــــيــة من المحــافظ ، 

وحســـــابات المخصـــــصـــــات وتقديرات اإلدارة واالفتراضـــــات التي تم 

تقييمها بشــــــــكل نقدي المســــــــتخدمة في تحديد مخصــــــــص خســــــــائر 

 انخفاض القيمة.

  

 التقييم العادل للممتلكات المرهونة الموجودة في إيران كضمان .3

يمنح البنك قروضـــــــــــــًا وســـــــــــــلفًا إلى العمالء بعد الحصـــــــــــــول على 

الضـــــــــــــمانات الالزمة وتقييمها. وتعد ممتلكات الرهن الموجودة في 

إيران أحد الضــــــــمانات الرئيســــــــية التي يقدمها العمالء. وقد ركزت 

عملية التدقيق على هذه المســــألة بســــبب أهمية القيمة العادلة لهذه 

تقييم المنهجيات والمدخالت  الخاص بناتضــــــــــــــمن إجراء التدقيق ي

 ةواالفتراضــــــــــــــات المســــــــــــــتخدمة من قبل البنك في تقييم مدى كفاي

مخصـــــــــصـــــــــات انخفاض القيمة للقروض التي يتم تقييمها بشـــــــــكل 

فردي. اختبرنا تصـــــــميم وفعالية التشـــــــغيل للضـــــــوابط ذات الصـــــــلة 
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من إجمالي مبلغ القروض والســــلف  %52الضــــمانات (التي تمثل 

من إجمالي الضــمانات من هؤالء  %95من العمالء والتي تشــكل 

العمالء) وبســـــــبب أهميتها في حســـــــاب مخصـــــــص انخفاض قيمة 

 القروض والسلف.

لتحديد المخصــصــات مقابل القروض منخفضــة القيمة. لقد اختبرنا 

بعض عينـــــات القروض المتعثرة الختبـــــار التقـــــدير الكمي وتقييم 

د التقصــــــير. يمثل الضــــــمانات األســــــاســــــية وتقديرات االســــــترداد عن

التقييم العـــادل للممتلكـــات المحتفظ بهـــا في إيران مقـــابـــل القروض 

التي يحتفظ  الضـــــــماناتمن إجمالي قيمة  %90منخفضــــــة القيمة 

بها البنك مقابل هذه القروض. تم تقدير القيمة العادلة للممتلكات 

المرهونــــة المحتفظ بهــــا في إيران ، والتي تقــــدر قيمتهــــا بــــالــــدرهم 

ي ، بواســـــطة وكاالت عقارية خارجية مقرها إيران ، معتمدة اإلمارات

 الرئيسي للبنك. المقرمن قبل 

رقم.  المرجعبــلقــد اعتمــدنــا على التقرير المعتمــد للقيمــة الخــارجيــة 

لغرض تقييم التقييم  2019ديســـــــــــــمبر  21 بتاريخ 005-08-98

العــادل للممتلكــات اإليرانيــة وبــالتــالي كفــايــة مخصــــــــــــــص انخفــاض 

على الخطاب باإلضـــــــــافة إلى ذلك، فقد حصـــــــــلنا أيضـــــــــًا و  القيمة.

الصــــــــــــــــادر عن دائرة التســــــــــــــهيالت االئتمـــانيـــة للبنـــك، مرجع رقم 

الــــذي يفيــــد بــــأن  2020فبراير  24بتــــاريخ  182/4/76/2020

الممتلكات المرهونة الكائنة في جمهورية إيران اإلســــــــــــــالمية لبنك 

انت ة التي كعمالء فروع اإلمارات العربية المتحد –صادرات إيران 

 31قيمـــًا عـــادلـــة تقريبـــًا، موجودة مـــاديـــًا وبحـــالـــة معقولـــة كمـــا في 

 .2019ديسمبر 

 

 االعتراف باألصول الضريبية المؤجلة واستردادها. 4

يخضــــــــــع البنك لقوانين ضــــــــــريبة الدخل لإلمارة ذات الصــــــــــلة في 

اإلمارات العربية المتحدة في نطاق الصــــــــــــالحية القضــــــــــــائية التي 

يتم تســـــــــجيل الضـــــــــرائب المؤجلة للعواقب المســـــــــتقبلية يعمل فيها. 

اســـتعرضـــنا عملية تحديد األصـــول الضـــريبية المؤجلة. لقد شـــاركنا 

متعلقة الالمتخصـــــــصـــــــين في الضـــــــرائب لدينا في إجراءات التدقيق 

بأصــــــــول الضــــــــرائب المؤجلة. وقمنا بتقييم األدلة التي قدمها البنك 
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لألحداث التي تم االعتراف بها في الكشـــوفات المالية أو اإلقرارات 

الضـــريبية ، بناًء على قوانين وأســـعار الضـــرائب المعمول بها. يتم 

االعتراف بأصـــل الضـــريبة المؤجلة للفروق المؤقتة القابلة للخصـــم 

ر ة واالئتمانات الضــــريبية غيوالخســــائر الضــــريبية غير المســــتخدم

المســــــــــــــتخــدمــة إلى الحــد الــذي يكون فيــه من المحتمــل توفر رهن 

خاضـــــــــع للضـــــــــريبة يمكن مقابله اســـــــــتخدام الفروق المؤقتة القابلة 

 للخصم.

قام البنك بتقييم أصــــل الضــــريبة المؤجلة بناًء على الفروق المؤقتة 

ل أصـــــــــــالقابلة للخصـــــــــــم كما هو متاح لدى البنك. يتم االعتراف ب

الضريبة المؤجلة للحصول على ائتمان ضريبي غير مستخدم فقط 

عندما ُيعتبر أنه ســيكون هناك ربح مســتقبلي خاضــع للضــريبة في 

المســـتقبل يمكن على أســـاســـه اســـتخدام الرصـــيد المرحل. مما يثير 

القلق بشـــــــأن االعتراف وقياس أصـــــــل الضـــــــريبة المؤجلة حيث أن 

ٕاعــداد توقعــات لألربــاح اإلدارة مطلوبــة لتشــــــــــــــكيــل افتراضـــــــــــــــات و 

الخاضـــــعة للضـــــريبة في المســـــتقبل لتقييم قابلية اســـــترداد الرصـــــيد 

الضـــــريبي المؤجل. تخضـــــع هذه االفتراضـــــات والتوقعات لظروف 

الســـوق واالقتصـــادية المســـتقبلية التي تنطوي على درجة عالية من 

على الكشــــــوفات  11عدم اليقين. كما هو موضــــــح في المالحظة 

 1,224، أقر البنك بمبلغ  2019ديســــــمبر  31 المالية ، كما في

مليون درهم) من  863: 2018ديســــــــــــــمبر  31مليون درهم (

 األصول الضريبية المؤجلة في بيان المركز المالي.

يركز تدقيقنا على هذه المســــــــألة نظًرا ألهمية األصــــــــل الضــــــــريبي 

من إجمـــالي األصــــــــــــــول) وٕامكـــانيـــة  %19المؤجـــل (الـــذي يمثـــل 

عتراف الذي يتضمن حكم البنك ، والذي يستند استرداده بسبب اال

الســــــــتخدام األصــــــــول الضــــــــريبية المؤجلة مقابل الدخل الخاضــــــــع 

للضريبة في المستقبل من البنك واالفتراضات الرئيسية المستخدمة 

 من قبل اإلدارة على التنمية االقتصادية المستقبلية.

ة لقيمة الدفترية لألصـــــــــــول الضـــــــــــريبيلقد ركزنا على فحص البنك ل

المؤجلـة التي تمـت مراجعتهـا في نهـايـة فترة التقرير. يتم االعتراف 

بالقيمة الدفترية لألصــــــــول الضــــــــريبة المؤجلة إلى الحد الذي يكون 

فيه من المحتمل توفر ربح خاضـــــــــــــع للضـــــــــــــريبة يكفي للســـــــــــــماح 

 باستخدام بعض أو جميع األصول الضريبية المؤجلة.

على المراســـــــــالت الموثقة بين البنك وهيئة الضـــــــــرائب في اعتمدنا 

اإلمارة المعنية بخصــــوص الموافقة على تقييم األصــــول الضــــريبية 

 .2019ديسمبر  31المؤجلة كما في 

ـــــا على الخطـــــاب (مرجع رقم  ) الـــــذي تم 99/164335اعتمـــــدن

 17اســــــــتالمه من المكتب الرئيســــــــي للبنك (طهران، إيران) بتاريخ 

يفيد بأن المكتب الرئيســــــــــــــي للبنك قام بتقييم  ، حيث2020مايو 

ســــتخدام الالمســــتقبلية الخاضــــعة للضــــريبة  أرباح البنكمدى كفاية 

وخلص إلى الحد األدنى من عدم الفروق المؤقتة القابلة للخصـــــــــــــم 

اليقين ألرباح البنك المســــــــتقبلية الخاضــــــــعة للضــــــــريبة. وبناًء على 

ترداد يد معقول على اسذلك، قام المكتب الرئيسي للبنك بإعطاء تأك

األصــــــــول الضــــــــريبية المؤجلة في المســــــــتقبل المنظور وفقًا لمعيار 

 .ضرائب الدخل 12المحاسبة الدولي 
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إلى عــدد من العوامــل بمــا في ذلــك مــا إذا ســــــــــــــيكون هنــاك أربــاح 

 خاضعة للضريبة كافية في الفترات المستقبلية لدعم االعتراف.

 )ELAR. كفاية نسبة األصول السائلة المؤهلة (5

إجراء  بمثابة) ELARنســـــــــبة األصـــــــــول الســـــــــائلة المؤهلة (تعتبر 

لضمان احتفاظ البنوك بالحد األدنى من المخازن المؤقتة لألصول 

 10الســـائلة. تتطلب هذه النســـبة من البنك أن يحتفظ بمبلغ يعادل 

من إجمالي التزامات الميزانية العمومية (باســتثناء تلك المدرجة  %

في رأس المال التنظيمي) في األصــول الســائلة عالية الجودة، كما 

لوائح من  – 33/2015 رقم لتعميمللتفصـــــــيل وفقا هو موضـــــــح با

صــــــــــــــادر عن البنك المركزي لدولة الإعادة الســــــــــــــيولة لدى البنوك 

التدقيق على هذا األمر بســــــــــــــبب  يركزاإلمارات العربية المتحدة. 

 .2018ديسمبر  31كما في  %3.85النسبة البالغة 

اءات ر قمنا بتقييم واختبار تصميم وفعالية التشغيل للسيطرة على إج

مصــــــــــــــرف اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة المركزي مراقبـــة االمتثـــال لل

")CBU لقد انتهينا من مســـــــتوى معتدل من التصـــــــميم والفعالية .("

ائلة بنســــــبة األصــــــول الســــــ التشــــــغيلية للســــــيطرة على كفاية االلتزام

. تضـــمنت هذه الضـــوابط تلك الخاصـــة باألصـــول ELAR المؤهلة

الســـائلة التي يتعين على البنوك الوفاء بها ، والتي تتكون من النقد 

مصــــــــــرف اإلمارات الفعلي في البنك ، وأرصــــــــــدة الحســــــــــابات في 

" ، وشــــــهادات إيداع البنك المركزي CBU"العربية المتحدة المركزي

وك (الســــــــــندات اإلماراتية والصــــــــــك االتحادية، وســــــــــندات الحكومة 

ة يســــــــــــــندات الحكوموال، ةمتطلبات االحتياطيوالاإلســــــــــــــالمية) ) ، 

يادي  المحلية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وأدوات الدين الســــــــــــــ

 األجنبي.

قمنا بتقييم التدابير التي اتخذها البنك لتحسين وضع السيولة لديه.  

ديســـمبر  31وكانت نســـبة األصـــول الســـائلة المؤهلة للبنك كما في 

وهي أعلى من متطلبــــات الحــــد األدنى  %12.97بواقع  2019

 . %10بنسبة 

قامت إدارة البنك بتزويدنا بتأكيد معقول على المحافظة على حالة 

الســــــــــــــيولة المســــــــــــــتقبلية بما يزيد عن الحد األدنى من المتطلبات 

عميم الصـــــــــادر عن مصـــــــــرف اإلمارات المنصـــــــــوص عليها في الت

 العربية المتحدة المركزي.

 والبنوك األخرى خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة الرئيسي وفروعه في الخارج للمقر. التعرض الكبير 6
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لقد تجاوز البنك حدود التعرض على النحو المنصـــــــوص عليه في 

اللوائح بشـــــأن  2013نوفمبر  11بتاريخ  32/2013التعميم رقم. 

المتعلقـــة بمراقبـــة حـــدود التعرض الكبير وتعـــديالتـــه وجـــدول الحـــد 

األقصـــــى لحدود التعرض الكبير الصـــــادر عن مصـــــرف اإلمارات 

ــــــة المتحــــــدة المركزي ا للمــــــادة ( .العربي ــــــً ) من التعميم رقم 2وفق

، ال يســــــــــــــمح للتعرض  2013نوفمبر  11بتــــاريخ  32/2013

عربية المتحدة ، بغض النظر للبنوك العاملة خارج دولة اإلمارات ال

من قاعدة رأس مال  % 30 بما يتجاوزعن تاريخ اســـــــــــــتحقاقها ، 

 البنك.

األمر نفســــــــــــــه ينطبق على تعرض فروع البنوك األجنبية لمكاتبها 

الرئيســية والفروع األخرى في الخارج. ركز التدقيق على هذا األمر 

ألن تعرض البنك للمقر الرئيســـــــي وفروعه في الخارج تجاوز الحد 

 31من قــاعــدة رأس مــال البنــك كمــا في  ٪30المحــدد بنســــــــــــــبــة  

 .2019ديسمبر 

الئتمان لغرض تقييم المخاطر والتعرضــــــــات لقد راجعنا ســــــــياســــــــة ا

الناشــــــــــــــئة عنها. نظًرا ألن البنك يحمل درجة عالية من التعرض 

البنوك و لألرصــدة المســتحقة من المقر الرئيســي وفروعه في الخارج 

، قمنــــا بتقييم التــــدابير التي اتخــــذهــــا البنــــك لتقليــــل حــــدود األخرى

ئيســــــــــــــي مقر الر التعرض الكبيرة لــه مثــل الحــد من التعيينــات في ال

 .للبنك وتقديم قروض ألجل إلى البنوك األخرى

تم تزويدنا بتأكيد معقول لتخفيض التعرض المتعلق بأرصــــدة المقر 

الرئيســــــــــــــي وفروعـــــه في الخـــــارج من أجـــــل الوفـــــاء بـــــالمتطلبـــــات 

المنصـــــــــوص عليها في التعميم الصـــــــــادر عن مصـــــــــرف اإلمارات 

 ب الذي أصــــــــــــــدرهالعربية المتحدة المركزي. لقد تحققنا من الخطا

 10البنك إلى مصـــــــــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 

يوضــــــــــــــح  2019/2025/1/182مرجع رقم   2019ديســــــــــــــمبر 

اإلجراءات التي اتخــــذهــــا البنــــك للحــــد من التعرض الكبير للمقر 

 31في الســـــــنة المنتهية في الرئيســـــــي ضـــــــمن الحد المســـــــموح به. 

ي قر الرئيسي وفروعه ف، انخفض تعرض البنك للم2019ديسمبر 

من قاعدة رأســــــــــماله. وفي وقت الحق، في ربع  %78الخارج إلى 

، انخفض تعرض 2020مــارس  31الســــــــــــــنــة التــاليــة المنتهي في 

 من قاعدة رأسماله. %47البنك الكبير للمقر الرئيسي وفروعه إلى 

 لتخفيضوأجرينــا نظرة عــامــة على خطــة العمــل التي قــدمهــا البنــك 

تشــــــــــــــمــل زيــادة اإليــداعــات لــدى بنوك بيرة التي حــدود التعرض الك

أجنبيـة أخرى لتخفيض التعرضـــــــــــــــات الكبيرة للبنوك الحـاليـة خـارج 

دولة اإلمارات العربية المتحدة في الســـــــــــنة المالية التالية. وفي ربع 

، انخفض تعرض 2020مــارس  31الســــــــــــــنــة التــاليــة المنتهي في 

11 
 

ية إلى مارات العربالبنك الكبير لكافة البنوك األخرى خارج دولة اإل

 %30ضمن الحدود المنصوص عليها بنسبة 

 . التعرض الكبير لمقترض واحد أو مجموعة من المقترضين المعنيين7

لقد تجاوز البنك حدود التعرض على النحو المنصـــــــوص عليه في 

بشـــــأن اللوائح  2013نوفمبر  11بتاريخ  32/2013التعميم رقم. 

المتعلقـــة بمراقبـــة حـــدود التعرض الكبير وتعـــديالتـــه وجـــدول الحـــد 

األقصـــــى لحدود التعرض الكبير الصـــــادر عن مصـــــرف اإلمارات 

ا للمــــــادة  ــــــً ــــــة المتحــــــدة المركزي. وفق ) من التعميم رقم 2(العربي

للتعرض ، ال يســــــــــــــمح  2013نوفمبر  11بتــــاريخ  32/2013

 25، بتجاوز لمقترض واحد أو مجموعة من المقترضـــــين المعنيين

ركز التدقيق على هذا األمر ألن  من قاعدة رأس مال البنك. %

تعرض البنـــك لمجموعـــة معينـــة من المقترضــــــــــــــين تجـــاوز الحـــد 

ة رأس مال البنك كما في من قاعد %22المنصــوص عليه بنســبة 

 .2019ديسمبر  31

 01بتاريخ  226/2018وباإلضــــافة إلى ذلك، وفقًا لإلشــــعار رقم 

التركيزات  –بخصــــــــــــــوص التعرضـــــــــــــــــات الكبيرة  2018أكتوبر 

االئتمانية فوق الحدود الصــــــــــــادر عن مصــــــــــــرف اإلمارات العربية 

ســــــــــــــنوات للبنوك من أجل  5المتحدة المركزي، تم منح مهلة لمدة 

. وبناًء 32/2013تثال للوائح المذكورة ســــــابقًا في التعميم رقم االم

درهم  1عليه، فإن عدم االمتثال للوائح ســــــــــــيؤدي إلى احتســــــــــــاب 

إماراتي في رأس المال (رســــوم إضــــافية على رأس المال) عن كل 

 درهم يتجاوز حد التعرض الكبير المنصوص عليه في اللوائح.

 

 

قييم المخاطر والتعرضــــــــات لقد راجعنا ســــــــياســــــــة االئتمان لغرض ت

الناشــــــــــــــئة عنها. نظًرا ألن البنك يحمل درجة عالية من التعرض 

لألرصدة المستحقة من مجموعة معينة من المقترضين، قمنا بتقييم 

التــدابير التي اتخــذهــا البنــك لتقليــل حــدود التعرض الكبيرة لــه مثــل 

اســــترداد األموال المســــتحقة من هؤالء العمالء على أســــاس دفعات 

 خالل السنة المالية التالية.

 

 

 

 

 

 

 

تم تزويدنا بتأكيد معقول على تخفيض التعرض المتعلق بمجموعة 

معينة من المقترضين وزيادة قاعدة رأس مال البنك من أجل الوفاء 

بالمتطلبات المنصـــــوص عليها في التعميم الصـــــادرة عن مصـــــرف 

 مع اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركزي. يجري البنــك مراســــــــــــــالت

مصرف اإلمارات العربية المتحدة بخصوص خطة العمل لتخفيض 

التعرض الكبير لتخفيف التأثير المالي لعدم االمتثال لإلشـــــعار رقم 

 .2018أكتوبر  01بتاريخ  226/2018
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 الكشوفات المالية حوكمةمسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن 

مســـــــــــؤولة عن إعداد والعرض العادل للكشـــــــــــوفات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وكذلك بما يتوافق مع القانون  إدارة البنكتكون 

، وكذلك عن الضــــوابط الداخلية التي تحددها اإلدارة وتراها ضــــرورية من أجل التمكن  2015لســــنة  2االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 ن إعداد الكشوفات المالية والتي تكون خالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت ألغراض احتيالية أو ناتجة عن سهو غير متعمد.م

على االســتمرار كشــركة قائمة ومســتمرة، وكذلك اإلفصــاح، عند اللزوم،  البنكومن أجل إعداد الكشــوفات المالية، تكون اإلدارة مســؤولة عن تقييم قدرة 

أو تعليق  لبنكاعن المســائل المتعلقة بالكيان القائم والمســتمر واســتخدام أســاس الكيان القائم والمســتمر في المحاســبة ما لم ترغب اإلدارة في تصــفية 

 لديه بديل عن القيام بذلك. يكون عملياته أو

 عن إجراءات الحوكمة، مسؤولون أيضًا عن مراقبة عملية تقديم التقارير المالية الخاصة بالبنك. يعتبر المسؤولون

 مسؤوليات المدقق عن تدقيق الكشوفات المالية

ة يتتمثل أهدافنا في الحصــول على ضــمانات منطقية عما إذا كانت الكشــوفات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية ســواء كانت ألغراض احتيال

ها نأو ناتجة عن سهو غير متعمد وٕاصدار تقرير خاص بالمدقق والذي يشمل رأينا. وتعتبر الضمانات المنطقية بمثابة ضمانات عالية المستوى ولك

 ليســــت بمثابة ضــــمان على أن التدقيق الذي تم إجراءه يتوافق مع المعايير الدولية بخصــــوص التدقيق ومن ثم يقوم برصــــد أي خطأ جوهري في حال

وقوعه. يمكن لألخطاء أن تنشـــــــــــــأ عن أعمال احتيالية أو ناتجة عن ســـــــــــــهو غير متعمد وتعتبر جوهرية في حال، كانت فردية أو تراكمية، كان من 

 الممكن توقع أن تؤثر على القرارات االقتصادية للمستخدمين التي يتم اتخاذها على أساس هذه الكشوفات المالية.

 فإننا نستخدم األحكام المهنية ونتمسك بالتشكك المهني على مدار عملية التدقيق. كما أننا أيضًا: ير المحاسبة الدوليةلمعايوكجزء من التدقيق وفقًا 

نقوم بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجســيمة في الكشــوفات المالية، ســواء كانت ألغراض احتيالية أو ناتجة عن ســهو غير متعمد  -

تتوافق مع تلك المخاطر والحصـــول على أدلة تدقيق كافية ومناســـبة لتقديم أســـاس لرأينا. تكون  وتصـــميم وأداء إجراءات تدقي مالية

مخاطر عدم رصــــــــــــــد األخطاء الجســــــــــــــيمة الناتجة عن عمل احتيالي أعلى من تلك الناتجة عن األخطاء غير المتعمدة، حيث أن 

 إلفادات المضللة أو مخالفة الضوابط الداخلية.األعمال االحتيالية تشمل التواطؤ أو التزييف أو اإلغفال المتعمد أو ا

التوصــل إلى فهم للضــوابط الداخلية فيما يتعلق بالتدقيق من أجل تصــميم إجراءات تدقيق مناســبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء  -

 .للبنكالرأي بخصوص فعالية الضوابط الداخلية 

مالئمة التقديرات الحســابية وعمليات اإلفصــاح ذات الصــلة والتي  مالئمة ســياســات المحاســبة المالية المســتخدمة وكذلك مدى تقييم -

 تقوم بها اإلدارة.

يق التي بناء على أدلة التدق ؛أعمال المحاسبةبالتوصل إلى استنتاجات بخصوص استخدام اإلدارة ألساس الشركة القائمة باستمرار  -

يتم الحصول عليها، سواء كان هناك تشكك أساسي متعلق باألحداث أو الظروف التي قد يقوم على أساسها الشك في قدرة الشركة 
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على االســــتمرار كشــــركة قائمة بذاتها. في حال توصــــلنا إلى وجود شــــك جوهري، فإنه يجب علينا تســــليط الضــــوء في تقرير المدقق 

بنا على عمليات اإلفصـــــاح ذات الصـــــلة في الكشـــــوفات المالية أو في حال كانت عمليات اإلفصـــــاح هذه غير كافية فإنه الخاص 

يجب تعديل الرأي الخاص بنا. تقوم اســــــتنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصــــــول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق الخاص بنا. 

 لية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن كونها كيان مستمر وقائم بذاته.ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقب

والمحتوى الخاص بالكشوفات المالية بما في ذلك عمليات اإلفصاح وسواء كانت الكشوفات  العام، يتم تقييم العرض الكلي والهيكل -

 ة.المالية تمثل المعامالت واألحداث الفعلية بذلك الشكل الذي يحقق عملية العرض العادل

بخصوص، من بين أشياء أخرى، النطاق والتوقيت المحدد للتدقيق والنتائج الجوهرية للتدقيق بما في ذلك  الحوكمةتواصل مع المسؤولين عن نقوم بال

 أي عيوب ملحوظة في الضوابط الداخلية والتي نحددها خالل التدقيق الخاص بنا.

بيانًا يشــير إلى أننا قد تقيدنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصــلة والمتعلقة باالســتقاللية ونرســل إليهم كافة  الحوكمةكما أننا نقدم لهؤالء المســؤولين عن 

 العالقات والمسائل األخرى التي ُيعتقد بشكل معقول أنها تشير إلى استقالليتنا وٕان أمكن تلك الضمانات األخرى.

ة ، فإننا نعمل على تحديد المسائل األكثر أهمية في تدقيق الكشوفات الماليالحوكمةسؤولين عن ومن بين تلك المسائل التي تم إرسالها إلى هؤالء الم

و أي لوائح أ للفترة الحالية ومن ثم المسـائل الهامة في التدقيق. إننا نعمل على توضـيح هذه المسـائل في تقرير المدقق الخاص بنا ما لم يمنع القانون

حال، في ظروف نادرة جدًا، قررنا أن هذه المســــــألة ال يجب اإلشــــــارة إليها في التقرير الخاص بنا وذلك نظرًا  اإلفصــــــاح للعامة عن المســــــألة أو في

 للنتائج السلبية للقيام بذلك ومن ثم فإنه من المتوقع تغليب المصلحة العامة في تلك المراسالت.

 التنظيمية األخرىالمتطلبات رير عن الشروط القانونية و اتقتقديم ال

 فإننا نشير إلى ما يلي: 2015لسنة  2هو مطلوب بموجب القانون االتحادي اإلماراتي رقم  كما

 لقد حصلنا على كافة المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها مناسبة من أجل التدقيق الخاص بنا. .1

في دولة اإلمارات العربية  2015لســـــــنة  2 تتقيد الكشـــــــوفات المالية، من كافة النواحي الجوهرية باألحكام الســـــــارية للقانون االتحادي رقم .2

 المتحدة.

 السجالت المحاسبية المناسبة كما أن الدفاتر البنكية تتوافق معها.ب يحتفظ البنك .3

 لم يقم البنك بشراء أي حصص أو أسهم خالل العام المالي. .4

من تلك الكشـوفات المالية الخاصـة بالبنك عن مسـائل متعلقة بمعامالت أحد األطراف المعنية، وكذلك األحكام التي  7تكشـف المالحظة  .5

 .تمت هذه المعامالت بموجبها 
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كب أي مخالفة تقد ار  البنكبناء على المعلومات التي تم توفيرها لنا فإنه لم يتناهى إلى علمنا أي شـــــــــيء من شـــــــــأنه أن يجعلنا نعتقد أن  .6

في دولة اإلمارات  2015لســـــنة  2ألي من األحكام الســـــارية للقانون االتحادي رقم  2019ديســـــمبر  31خالل العام المالي المنتهي في 

 المالي و/أو نتائج عملياته. البنك، وهو ما من شأنه أن يكون له تأثير جوهري على وضع ، وتعديالتهالعربية المتحدة

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، نؤكد على  2018لســـــــــــنة  14كما هو مطلوب بموجب القانون االتحادي رقم  وباإلضـــــــــــافة إلى ذلك،

 حصولنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية لغرض تدقيقنا.

 

 (يوجد توقيع) 

 تم التوقيع من قبل:

 كيناري راهول دوشي باكول غاندي

 شريك

 محاسبون قانونيون ان. آر. دوشي وشركاه

 840التسجيل رقم 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 2020مايو  31

 يوجد ختم شركة/ ان. آر. دوشي وشركاه محاسبون قانونيون

 

 

 

 بنك صادرات إيران

 اإلمارات العربية المتحدة فروع 

 المركز المالي بيان

 2019ديسمبر  31كما هي في  

 اإلماراتي الدرهمجميع األرقام الواردة هي بآالف 

 01/01/2018  31/12/2018  31/12/2019 المالحظة 
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 درهم '000

 (معاد صياغته) 

 درهم '000

 (معاد صياغته) 

 درهم '000

       األصول

 822,425  205,226  617,096 6 المبالغ النقدية واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 3,315,256  2,018,531  499,565 (أ) 7 الرئيسي وفروعه في الخارجالمستحقات من المقر 

 531,115  7,500  1,342,802 (أ) 8 المستحقات من البنوك األخرى

 1,851,051  232,540  108,493 9 كمبياالت التصدير المخصومة للبنوك اإليرانية في الخارج

 3,877,769  3,494,125  2,634,253 10 القروض والسلف

 670,405  953,634  1,323,810 11 أصول أخرى

 28,200  26,325  24,836 12 الملكيات واآلالت والمعدات

 إجمالي األصول

 

 

 

 

 6,550,855  6,937,881  11,096,221 

 االلتزامات المالية وحقوق الملكية

 

      

       االلتزامات المالية

 2,550,280  1,083,632  1,307,747 (ب) 8 المستحقات للبنوك األخرى

 4,540,426  3,666,232  3,103,006 13 إيداعات العمالء

 1,964,748  392,234  210,532 (ب) 7 المستحقات للمقر الرئيسي وفروعه في الخارج

 600,000  0  0 14 القروض الثانوية 

 167,994  142,536  121,100 15 االلتزامات المالية األخرى

 9,823,448  5,284,634  4,742,385 (أ)  االلتزامات الماليةإجمالي 
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       حقوق الملكية

 1,500,000  2,100,000  2,350,000 (أ)1 رأس المال المخصص

 521,553  521,553  521,533 22 االحتياطي القانوني

 )748.780(  )968,306(  )1,063,083(  الخسائر المتراكمة

 1,272,773  1,653,247   1,808,470 (ب) الملكيةصافي حقوق 

 11,096,221  6,937,881  6,550,855 (أ + ب) إجمالي االلتزامات المالية وحقوق الملكية

 

ا قمنا نهذه الكشــــوفات المالية ونؤكد أننا مســــؤولين عنها، بما في ذلك اختيار الخطط  المحاســــبية وتنفيذ األحكام الواردة ضــــمنها. ونؤكد أيضــــاً أن  إننا نعتمد ونصــــادق على 

 إلعدادها. ذات الصلةبإتاحة جميع السجالت المحاسبية والمعلومات 

 وتم التوقيع عليها بالنيابة عن فروع اإلمارات العربية المتحدة من قبل؛ 2020مايو  31بتاريخ  125 - 17 من تم اعتماد هذه الكشوفات المالية الواردة في الصفحات

 /يوجد توقيع/  /يوجد توقيع/
 سعيد مرزيان تافتي /السيد

 المدير اإلقليمي
 سيد نقي عباس جفري /السيد 

 المدير المالي 
 .16إلى  3تم إيراد تقرير المدقق المستقل على الصفحات 

 (يوجد ختم ان ار  دوشي وشركاه محاسبون قانونيون)
 بنك صادرات إيران

 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 اإليرادات الشاملة األخرىو كشف األرباح أو الخسائر 

  2019ديسمبر  31السنة المنتهية بتاريخ: 

 اإلماراتي جميع األرقام الواردة هي بآالف الدرهم

  

 01/01/2019 المالحظة 

 31/12/2019إلى 

 01/01/2018 

 31/12/2018إلى 

 درهم '000  درهم '000  
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 65,066  62,598 16 إيراد الفوائد

 )215,616(  )148,524( 17 نفقات الفوائد

 )150,550(  (85,926)  صافي  (نفقات)/ إيراد الفوائد

 5,463  3,199 18 صافي إيراد الرسوم والعموالت

 )12,349(  (7,316) 19 صافي النفقات األخرى

 )77,065(  (71,573) 20 النفقات العامة واإلدارية

 )93,867(  (275,602) 11(د)،  10 خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلف وصافي األصول األخرى

 )102,217(  0 (د) 7 خسارئر انخفاض قيمة المستحق من المقر الرئيسي وفروعه في الخارج

 )430,585(  (437,218)  الضرائبالخسائر  قبل 

 211,059  342,441 21 ضرائب السنة

 )219,526(  (94,777) (أ) الخسائر  بعد ضرائب السنة

 0  0  البنود التي لن يعاد تصنيفها في كشف األرباح أو الخسائر

 0  0  البنود التي قد يتم تصنيفها الحقاً في كشف األرباح أو الخسائر

 )219,526(  94,777 (ب) الشاملة للسنة إجمالي الخسائر

     الخسائر بعد الضرائب المسندة إلى:

 )219,526(  )94,777(  المقر الرئيسي للبنك

 0    0  الحصص غير المسيطرة

 )219,526(  )94,777( (أ) 

     إجمالي الخسائر الشاملة المنسوبة إلى:

 )219,526(  )94,777(  المقر الرئيسي للبنك

 0    0    الحصص غير المسيطرة

 )219,526(  )777,94( (ب) 

 

 بالنيابة عن فروع اإلمارات العربية المتحدة من قبل؛وتم التوقيع عليها  2020مايو  31بتاريخ  64إلى  10تم اعتماد هذه الكشوفات المالية الواردة في الصفحات 
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 /يوجد توقيع/  /يوجد توقيع/

 تافتيسعيد مرزيان  /السيد

 المدير اإلقليمي

 سيد نقي عباس جفري /السيد 

 المدير المالي 

 (يوجد ختم ان ار دوشي وشركاه محاسبون قانونيون)

 (يوجد ختم بنك صادرات إيران)
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 بنك صادرات إيران

 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 حقوق الملكيةفي  التغييرات كشف 

 2019ديسمبر  31السنة المنتهية بتاريخ: 

 اإلماراتي جميع األرقام الواردة هي بآالف الدرهم

 (متاح للمقر الرئيسي للبنك)    

ـال   أســـــــــــهــــم رأس الــــمـــ

 المخصص

 
 االحتياطي القانوني

(الخسائر المتراكمة)/  

 األرباح المحتجزة

 
 اإلجمالي

 درهم '000  درهم '000  درهم '000  درهم '000 

 2,225,729  204,176  521,553  1,500,000  2017ديسمبر  31 الرصيد كما في

تــأثير اعتمــاد المعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير 

 2018يناير  01كما في  9المالية 

0  0  )997,161(  )997,161( 

(كما تم  2018يناير  01الرصــــــــــــيد كما في 

 بيانه باألصل)

1,500,000  521,553  )792,985(  1,228,568 

 44,205  44,205  0  0 )24تصحيح الخطأ (راجع المالحظة 

(المعاد  2018يناير  01الرصــــــــــــيد كما في 

 صياغته)

1,500,000  521,553  )748,780(  1,272,773 

التحويل من القروض الثانوية (راجع المالحظة 

14( 

 

600,000  0  0  600,000 

 )219,526(  )219,526(  0  0 الخسارة للسنة

 )219,526(  )219,526(  0  0 إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 0  0  0  0 اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
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(المعاد  2018ديســـــمبر  31رصـــــيد كما فيال

 بيانه)

2,100,000  521,553  )968,306(  1,653,247 

التحويل من المســــــــــتحق إلى المقر الرئيســــــــــي 

 ب)7(راجع المالحظة 

250,000  0  0  250,000 

 )94,777(  )94,777(  0  0 الخسارة للسنة

 )94,777(  )94,777(  0  0 إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 0  0  0  0 اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

 1,808,470  )1,063,083(  521,553  2,350,000 2019ديسمبر  31في  كما الرصيد
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 بنك صادرات إيران

 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 النقديةكشف التدفقات 

 2019ديسمبر  31السنة المنتهية بتاريخ: 

 جميع األرقام الواردة هي بآالف الدرهم

 

 01/01/2019 المالحظة  

 31/12/2019إلى 

 01/01/2018 

 31/12/2018إلى 

 درهم '000  درهم '000   

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل .1

 )430,585(  )218,437(  الخسارة قبل ضرائب السنة 

     التعديالت على اإليرادات والنفقات غير النقدية: 

 2,509  2,664 12 إهالك الملكية والتجهيزات والمعدات 

 1,965  1,550 15 مخصصات تعويضات نهاية خدمة الموظفين  

 93,867  275,602 11(د)،  10 األخرى  -خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلف وصافي األصول  

 102,217  0 (د)7 خسائر انخفاض قيمة المستحق من المقر الرئيسي وفروعه بالخارج 

 )11(  )27( 19 أرباح بيع الملكية والتجهيزات والمعدات 

 
  

)157,429(  )230,038( 

     التغيرات في األصول وااللتزامات المالية التشغيلية 

 7,935  10,179 6 اإلمارات العربية المتحدة المركزيانخفاض اإليداعات القانونية لدى مصرف  

 1,194,508  1,518,966 (أ) 7 االنخفاض في المستحقات من المقر الرئيسي وفروعه في الخارج 

 523,615  )1,335,302( (أ) 8 االنخفاض/(الزيادة) في المستحقات من البنوك األخرى 

 1,618,511  124,047 9 للبنوك اإليرانية في الخارجاالنخفاض في كمبياالت التصدير المخصومة  

 289,777  584,270 10 االنخفاض في القروض والسلف 

22 
 

 )19,429(  )8,959( 11 الزيادة في األصول األخرى 

 )874,194(  )563,226( 13 االنخفاض في إيداعات العمالء 

 )91,342(  1,852 (ب) 7 الخارجالزيادة/(االنخفاض) في مستحقات المقر الرئيسي وفروعه في  

 )1,466,648(  224,115 (ب) 8 الزيادة/(االنخفاض) في مستحقات البنوك األخرى 

 )16,318(  )688,21( 15 االنخفاض في االلتزامات المالية األخرى 

 936,377  376,825  صافي التدفقات النقدية من العمليات 

 )4,515(  )1,413( 15 تعويضات نهاية خدمة الموظفين المدفوعة  

 )59,331(  )661,18( 21 الضرائب المدفوعة 

 872,531  751,356  صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية .2

 )634(  )1,175( 12 شراء الملكيات والتجهيزات والمعدات 

 11  27 12 عوائد بيع الملكيات والتجهيزات والمعدات 

 )623(  )148,1(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية .3

 )1,481,172(  446,66 (ب) 7 الزيادة/(االنخفاض) في مستحقات المقر الرئيسي وفروعه في الخارج 

 )1,481,172(  446,66  التدفق النقدي من/(المستخدم في) األنشطة التمويلية 

 )609,264(  422,049 )3+  2+  1( صافي الزيادة / (االنخفاض) في النقد  والمعادالت النقدية 

 727,639  375,118 )23ه،4(المالحظة  النقد والمعادالت النقدية في بداية السنة 

 424,540 )23ه، 4(المالحظة  النقدية في نهاية السنةالنقد والمعادالت  

 

 118,375 

 01/01/2019  معلومات كشف التدفق النقدي اإلضافي 

 31/12/2019إلى 

 01/01/2018 

 31/12/2018إلى 
 

  التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد: 

 درهم '000       درهم '000   

 4407,29  976,57  الفائدة المستلمة 
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 221,033  471,165  الفائدة المدفوعة 

     المعامالت غير النقدية 

 0  000,250  التحويل من مستحقات المقر الرئيسي إلى حصص رأس المال المخصص 

 600,000  0  التحويل من القروض الثانوية إلى حصص رأس المال المخصص 
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 بنك صادرات إيران

 العربية المتحدةفروع اإلمارات 

 مالحظات على الكشوفات المالية

 2019ديسمبر  31السنة المنتهية بتاريخ: 

 اإلماراتيجميع األرقام الواردة هي بآالف الدرهم 

 . معلومات عامة1

 أ. الوضع القانوني

روعه البنكية التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل فتم تأســــــــيس بنك صــــــــادرات إيران في جمهورية إيران اإلســــــــالمية. ويقوم البنك بتنفيذ أعمال الخدمات 

 الثمانية التالية (يشار إليها بشكل جماعي باسم "البنك"):

 .1969أكتوبر  6الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التابعة لحكومة دبي بتاريخ  206725. فرع آل مكتوم الذي يحمل الرخصة التجارية رقم 1

 .1969أكتوبر  6الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التابعة لحكومة دبي بتاريخ  206597مرشد بازار الذي يحمل الرخصة التجارية رقم . فرع 2

 .2003أبريل  16الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التابعة لحكومة دبي بتاريخ  544166. فرع الشيخ زايد الذي يحمل الرخصة التجارية رقم 3

 .1968يناير  1الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التابعة لحكومة دبي بتاريخ  206454. فرع بر دبي الذي يحمل الرخصة التجارية رقم 4

 .1969ديسمبر  31الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التابعة لمركز أبوظبي لألعمال بتاريخ  CN-1002012. فرع أبوظبي الذي يحمل الرخصة التجارية رقم 5

 .1972أكتوبر  13الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التابعة لمركز أبوظبي لألعمال بتاريخ  CN-1005792. فرع العين الذي يحمل الرخصة التجارية رقم 6

 .1974يوليو  22الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التابعة لحكومة الشارقة بتاريخ  12271الرخصة التجارية رقم . فرع الشارقة الذي يحمل 7

 .1978مارس  11الصادرة عن دائرة البلدية والتخطيط، عجمان بتاريخ  2692. فرع عجمان الذي يحمل الرخصة التجارية رقم 8

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.4182رات العربية المتحدة هو ص.ب: وعنوان المقر الرسمي للبنك في دولة اإلما

 ويقع المقر الرئيسي للبنك في طهران، جمهورية إيران اإلسالمية.

ة بالمقر الرئيسي والفروع صة الخاوتبين هذه الكشوفات المالية أنشطة البنك في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط وتستثني جميع المعامالت واألصول وااللتزامات المالي

 األخرى للبنك.

، تمت زيادة رأس المال المخصــــــص للبنك بمبلغ 2019 عاممليون درهم). خالل  2,100: 2018ديســــــمبر  31مليون درهم ( 2,350بلغ رأس المال المخصــــــص للبنك 

الموافقة على هذا التحويل حســـــب األصـــــول من قبل المقر الرئيســـــي. . تمت من األرصـــــدة المســـــتحقة للمقر الرئيســـــيمليون درهم عن طريق تحويل مبلغ معادل من  250

 على هذا التحويل. CBUAE/BSD/2020/1848بمرجع  2020أبريل  12وصدق مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بموجب خطابه المؤرخ في 

 ب. األنشطة التجارية 
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 يعمل البنك في مجال الخدمات البنكية التجارية.

 ج. اإلدارة

 يتحمل المقر اإلقليمي للبنك في إمارة دبي المسؤولية عن إدارة عمليات فروع اإلمارات العربية المتحدة.

 )IFRSsالجديدة والمعدلة ( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. تطبيق 2 

  : 2019إن المعايير وتعديالت وتفسيرات المعايير الصادرة التالية إلزامية للسنة المحاسبية 

 المحاســــبية التي تبدأ في أو(ســــاري المفعول للفترات دمج األعمال  )2017(ديسمبر  3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 )2019يناير  01بعد 

(ساري المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو األدوات المالية  )2017(أكتوبر  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 )2019يناير  01بعد 

دأ (ســـــاري المفعول للفترات المحاســـــبية التي تبالترتيبات المشـــــتركة  )2017(ديسمبر  11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 )2019يناير  01في أو بعد 

(ســــاري المفعول للفترات المحاســــبية التي تبدأ في أو عقود اإليجار  )2016(يناير  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 )2019يناير  01بعد 

(ساري المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو ضرائب الدخل  )2017(ديسمبر  12معيار المحاسبة الدولي 
 )2019يناير  01بعد 

(ســـاري المفعول للفترات المحاســـبية التي تبدأ اســـتحقاقات الموظف  )2018(فبراير  19معيار المحاسبة الدولي 
 )2019يناير  01في أو بعد 

(ســـــــاري المفعول للفترات المحاســـــــبية التي تبدأ في تكلفة االقتراض  )2017(ديسمبر  23معيار المحاسبة الدولي 
 )2019يناير  01أو بعد 

اري (ســــــاالســــــتثمارات في الشــــــركات التابعة والمشــــــاريع المشــــــتركة  )2017أكتوبر ( 28معيار المحاسبة الدولي 
 )2019يناير  01المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

ات (ســاري المفعول للفتر  عدم اليقين بشــأن معامالت ضــريبة الدخل )2017(يونيو  23الدولية لتفسير التقارير المالية تفسير اللجنة 
 )2019يناير  01المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

  
 عقود اإليجار 16 رقم إلعداد التقارير المالية الدولي للمعيارالتطبيق األولي  .أ

 ) البنك بصفة مستأجر1(
ألول مرة في الفترة الحــاليــة. يقــدم المعيــار الــدولي إلعــداد  عقود اإليجــار 16اعتمــد البنــك المعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير المــاليــة رقم 

غييرات هامة على محاسبة المستأجر وذلك بإزالة متطلبات جديدة أو معّدلة بخصوص محاسبة اإليجار. حيث يقدم ت 16التقارير المالية 
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بين عقود اإليجار التشـــــــــغيلي والمالي ويتطلب االعتراف بالحق في اســـــــــتخدام األصـــــــــل والتزام عقد اإليجار في بداية كافة عقود التمييز 
. وعلى النقيض 4اإليجار، باســتثناء عقود اإليجار قصــيرة األمد وعقود اإليجار لألصــول منخفضــة القيمة كما هو مذكور في المالحظة 

 حاسبة المؤجر دون تغيير على نحو كبير.من محاسبة المستأجر، بقيت م
الوســيلة العملية المســموحة بموجب المعيار في حالة ألول مرة، اســتخدم البنك  16وفي تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ليتم اعتبارها عقود إيجار  2019يناير  01شـــــــهرًا كما في  12المحاســـــــبة للعقود التشـــــــغيلية مع فترة عقد اإليجار المتبقية التي تقل عن 
 قصيرة األمد.

 ) البنك بصفة مؤجر2(
، يســـتمر المؤجر في تصـــنيف عقود اإليجار إما بمثابة عقد إيجار تمويلي أو عقد 16بموجب الميعار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

مع ذلك، فإن المعيار الدولي إلعداد التقارير إيجار تشــــــغيلي ويضــــــع حســــــاب لكل من هذين النوعين من عقود اإليجار بشــــــكل مختلف. 
قام بتغيير وتمديد اإلفصاحات المطلوبة، السيما بخصوص طريقة إدارة المؤجر للمخاطر الناشئة عن فائدته المتبقية في  16المالية رقم 

 األصول المؤجرة. 
تم صـــــل بالكامل، على أنها عقود إيجار تشـــــغيلي. وييتم تصـــــنيف عقود اإليجار، حيث ال يقوم البنك بنقل كافة مخاطر ومنافع ملكية األ

إدراج عوائد اإلجار في بيان الربح أو الخســـــــارة واإليرادات الشـــــــاملة األخرى على أســـــــاس القســـــــط الثابت طوال مدة اإليجار. ويتم إدراج 
  اإليجارات الطارئة بمثابة إيرادات في الفترة التي تجنى فيها.

 الصادرة وغير المطبقة بعد. المعايير والتفسيرات 3

عد ولم يقم البنك باعتمادها بشكل بفي تاريخ اعتماد هذه الكشوفات المالية، كانت المعايير التالية والتعديالت على المعايير والتفسيرات صادرة ولكن ليست نافذة المفعول 

 مبكر:

 

(ســـارية المفعول من الفترات المحاســـبية التي تبدأ من  عقود التأمين )2017(مايو  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 )2021يناير  1

(ساري المفعول من الفترات المحاسبية التي  عرض البيانات المالية )2018(أكتوبر  1معيار المحاسبة الدولي 

 )2020يناير  1تبدأ من 

في التقديرات واألخطاء  الســـــــــــــياســـــــــــــات المحاســـــــــــــبية ،و التغييرات )2018(أكتوبر  8معيار المحاسبة الدولي 

يناير  01المحاســــبية (ســــارية من الفترات المحاســــبية التي تبدأ من 

2020( 
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أو وفق وعندما تصــبح مطبقة. مع  2020يناير  1وتتوقع اإلدارة أنه ســيتم اعتماد هذه التعديالت في الكشــوفات المالية للبنك للفترة التي تبدأ بتاريخ 

 تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هذه المعايير حتى يقوم البنك بأداء مراجعة مفّصلة.ذلك، وال يعتبر عمليًا تقديم 

 

 

4. 

 

 والسياسات المحاسبيةأسس اإلعداد 

 بيان االلتزامأ. 

) مطبق وكل تفســـــــير مطبق خاص IFRS( الكشـــــــوفات الماليةيتم إعداد الكشـــــــوفات المالية وفقًا وبما يلتزم بمتطلبات كل معيار دولي إلعداد 

) IASأيضــًا معايير المحاســبة الدولية ( الكشــوفات المالية). وتشــمل المعايير الدولية إلعداد IFRICالدولية ( الكشــوفات الماليةبلجنة تفســيرات 

 ).SICوتفسيرات لجنة التفسير الدائمة (

 أساس اإلعداد. ب

ة التاريخية باستثناء قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة، إن وجدت. وتعتمد التكلفة تم إعداد الكشوفات المالية على أساس مبدأ التكلف

 التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل األصول.

الســوق  ة منظمة بين مشــاركين فيلتحويل التزام مالي في معامل ســدادهأو  ،والقيمة العادلة هي الســعر الذي يتم اســتالمه عند بيع أحد األصــول

في تاريخ القياس، بصـــــرف النظر عن ما إذا كان هذا الســـــعر ملحوظ بشـــــكل مباشـــــر أو مقدر باســـــتخدام تقنية تقييم أخرى. وفي تقدير القيمة 

ي خصـــــائص فالعادلة ألصـــــل أو التزام، يأخذ البنك في الحســـــبان خصـــــائص األصـــــل أو االلتزام في حال أخذ المشـــــاركون في الســـــوق تلك ال

لوضـــع االحســـبان عند تحديد ســـعر األصـــل أو االلتزام في تاريخ القياس. ويتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصـــاح في كشـــف 

 2 الكشـــــوفات الماليةعلى هذا األســـــاس، باســـــتثناء معامالت الدفع على أســـــاس الســـــهم التي تقع ضـــــمن نطاق المعيار الدولي إلعداد  المالي

والقياســـــات التي لديها بعض أوجه التشـــــابه مع القيمة  16 نطاق المعيار الدولي إلعداد الكشـــــوفات الماليةومعامالت التأجير التي تقع ضـــــمن 

أو القيمة المســتخدمة في معيار المحاســبة  2العادلة ولكنها ليســت قيمة عادلة، مثل صــافي القيمة الممكن تحقيقها في معيار المحاســبة الدولي 

 .36الدولي 

على أســـاس الدرجة  3أو  2أو  1، تم تصـــنيف قياســـات القيمة العادلة في المســـتوى الكشـــوفات المالية إعداد وباإلضـــافة إلى ذلك، فألغراض

 التي تكون فيها مدخالت قياس القيمة العادلة ملحوظة وتم تحديد أهمية مدخالت قياس القيمة العادلة في المجمل وفقًا لما يلي:

) في األســــواق النشــــطة لألصــــول أو االلتزامات المتطابقة التي يمكن للكيان الوصــــول معدلةهو أســــعار معلنة (غير  1ى المدخالت . مســــتو 1

 إليها في تاريخ القياس؛
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أو االلتزام، ســـواء  األصـــل، ملحوظة بخصـــوص 1هو مدخالت، باســـتثناء األســـعار المعلنة المشـــمولة في المســـتوى  2. مســـتوى المدخالت 2

 مباشر أو غير مباشر؛ و بشكل

 هي مدخالت غير ملحوظة لألصل أو االلتزام. 3. مستوى المدخالت 3

 

خالل الســــــنة الحالية أو الســــــابقة. ولم يكن لدى البنك أية أدوات مالية  2والمســــــتوى  1ولم توجد تحويالت بين األدوات المالية ذات المســــــتوى 

تســـلســـل القيمة العادلة في نهاية الســـنة الحالية أو الســـابقة. وعالوة على ذلك، لم توجد  من 3مرحلة بالقيمة العادلة ومصـــنفة ضـــمن المســـتوى 

من التســلســل الهرمي  3خالل الســنة الحالية أو الســابقة أية مشــتريات أو مبيعات ألدوات مالية مرحلة بالقيمة العادلة ومصــنفة ضــمن المســتوى 

 للقيمة العادلة.

 ' درهم) باستثناء في حال تم ذكر خالف ذلك.000ات المالية ألقرب ألف (وقد تم تقريب جميع القيم في الكشوف

 االعتراف األولي والقياس

 لي:الفرق على النحو التا يدرك الكيانعندما تختلف القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية عن سعر المعاملة عند االعتراف األولي، 

عندما يتم إثبات القيمة العادلة بالسعر المعروض في سوق نشط ألصل أو التزام مماثل (أي مدخالت المستوى األول) أو بناًء على أسلوب  -

 أو خسارة. ربحتقييم يستخدم فقط البيانات من األسواق التي يمكن مالحظتها ، يتم إعادة حساب الفرق على أنه 

تأجيل الفرق وتحديد توقيت االعتراف بالربح أو الخســــارة في اليوم المؤجل بشــــكل فردي. يتم إطفاؤها على  في جميع الحاالت األخرى ، يتم -

مدى عمر األداة ، أو تأجيلها حتى يمكن تحديد القيمة العادلة لألداة باســــــــتخدام مدخالت يمكن مالحظتها في الســــــــوق ، أو تتحقق من خالل 

 التسوية.

 أساس  المحاسبةج. 

هذه الكشـوفات المالية، باسـتثناء معلومات التدفقات النقدية على أسـاس االسـتحقاق المحاسـبي. ووفقًا لمبدأ االسـتحقاق المحاسـبي، يتم تم إعداد 

ا يعادله) ويتم تسجيلها في السجالت المحاسبية وٕادراجه  ما تعريف المعامالت واألحداث عند حدوثها (وليس عند استالم أو دفع مبلغ نقدي أو

 شوفات المالية للفترات التي تتعلق بها.في الك

 

 أساس القياسد. 

 تم إعداد هذه الكشوفات المالية وفق مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس المشتقات بالقيمة العادلة، إن وجدت.

 األصول الماليةه. 
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 األحكام التعاقدية لألداة. يتم إدراج األصول المالية في بيان المركز المالي للبنك عندما يصبح البنك طرًفا في

 

 قياس األصول المالية )1

يتم قياس األصــــــول المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. تضــــــاف تكاليف المعامالت التي تعود مباشــــــرة إلى حيازة أو إصــــــدار األصــــــول 

صـــــــول المالية عند االعتراف المالية (بخالف األصـــــــول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســـــــارة) إلى القيمة العادلة لأل

األولي. يتم االعتراف بتكاليف المعاملة المنســــــوبة مباشــــــرة إلى حيازة األصــــــول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســــــارة 

 .بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرىمباشرة في 

، الحًقا بالتكلفة  9في نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية يجب قياس جميع األصـــــــــــــول المالية المعترف بها والتي تدخل 

المطفأة أو القيمة العادلة على أســـــاس نموذج أعمال الكيان إلدارة األصـــــول المالية وخصـــــائص التدفق النقدي التعاقدي لألصـــــول 

 المالية. وبشكل خاص:

ف إلى تحصــــــــــــــيل التدفقات النقدية التعاقدية ، والتي لها يتم قياس أدوات الدين المحتفظ بها ضــــــــــــــمن نموذج عمل والتي تهد -

 تدفقات نقدية تعاقدية ال تمثل سوى دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق ، بالتكلفة المطفأة ؛

بيع أدوات دية و يتم قياس األدوات المتعلقة بالديون المحتفظ بها ضـــــــــــــمن نموذج عمل يهدف إلى جمع التدفقات النقدية التعاق -

الدين ، والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية ال تمثل ســوى دفعات المبلغ األصــلي والفائدة على المبلغ األصــلي المســتحق ، الحًقا 

 ) ؛FVTOCIبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (

ة ا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (القيميتم قياس جميع استثمارات الديون األخرى واالستثمارات في األسهم الحقً  -

 ).FVTPLالعادلة من خالل األرباح والخسائر 

 على الرغم مما سبق ، يجوز للبنك إجراء عملية اختيار / تعيين غير قابلة لإللغاء التالية عند االعتراف المبدئي بأصل مالي:

ول تغييرات الحقة في القيمة العادلة الســـتثمار في األســـهم ال يحتفظ به للتدايجوز للبنك أن يختار بشـــكل ال رجعة فيه تقديم  -

 أو مقابل طارئ معترف به من قبل المستحوذ في مجموعة األعمال ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ؛ و

دلة من خالل اإليراد العا يجوز للبنك أن يعين بشــكل غير قابل لإللغاء اســتثمارًا للديون يلبي التكلفة المطفأة أو معايير القيمة -

إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو  FVTPLكما تم قياســها في القيمة العادلة من خالل األرباح والخســائر  FVTOCIالشــامل اآلخر 

 تقليل عدم تطابق المحاسبة بشكل كبير.
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 FVTOCIأدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشامل اآلخر 

 يقيم البنك تصنيف وقياس األصل المالي بناًء على خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل ونموذج أعمال البنك إلدارة األصل.

، يجب أن تؤدي شــــروطه  FVTOCIلكي يتم تصــــنيف األصــــل وقياســــه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــــامل اآلخر  

 االتعاقدية إلى تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصــــلي والفائدة على أصــــل الرصــــيد المســــتحق (معايير ســــداد المبالغ األصــــلية. وفوائده

SPPI.( 

االعتراف األولي. قد يتغير  ، فإن األصل هو القيمة العادلة لألصل المالي عند SPPIلغرض اختبار معايير سداد المبالغ األصلية. وفوائدها 

ة يهذا المبلغ األصلي على مدى عمر األصل المالي (على سبيل المثال ، إذا كان هناك سداد لألصل). تتكون الفائدة من المقابل للقيمة الزمن

اســية األخرى يف اإلقراض األســللمبالغ النقدية ، ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصــلي المســتحق خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر وتكال

 بالعملة التي يتم بها تقييم األصل المالي. SPPI، وكذلك هامش الربح. يتم إجراء تقييم معايير سداد المبالغ األصلية. وفوائدها 

ألســـــــاســـــــي. إن الشـــــــروط مع اتفاقية اإلقراض ا SPPIتتوافق التدفقات النقدية التعاقدية التي تعتبر معايير لســـــــداد المبالغ األصـــــــلية. وفوائدها 

 لالتعاقدية التي تعرض التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية التي ال عالقة لها باتفاقية اإلقراض األســــــــــــــاســــــــــــــية ، مث

لية وفوائدها صــــــالتعرض للتغيرات في أســــــعار األســــــهم أو أســــــعار الســــــلع ، وال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تمثل معايير ســــــداد المبالغ األ

SPPI يمكن أن يكون األصل المالي الناتج أو المكتسب اتفاقية أساسًية لإلقراض بغض النظر عما إذا كان قرًضا في شكله القانوني. ويعد .

عكس ى يتقييم نماذج األعمال إلدارة األصـــول المالية أمرًا أســـاســـيًا لتصـــنيف األصـــل المالي. حيث تحدد المجموعة نماذج األعمال على مســـتو 

 ةكيفية إدارة مجموعات األصــول المالية مًعا لتحقيق هدف معين لألعمال. ال يعتمد نموذج أعمال البنك على نوايا اإلدارة بخصــوص أداة فردي

 ، وبالتالي يتم إجراء تقييم نموذج األعمال على مستوى أعلى من التجميع وليس على أساس كل أداة على حدة.

صنفة كتكلفة مطفأة من النقد والمعادالت النقدية، والمستحق من المقر الرئيسي وفروعه في الخارج ، والمستحقة من تتكون األصول المالية الم

 البنوك األخرى ، وفواتير التصدير المخصومة للبنوك اإليرانية في الخارج ، والقروض والسلفيات وغيرها من األصول.

ة لحســاب التكلفة المطفأة لألصــل المالي وتخصــيص إيرادات الفوائد على مدى الفترة ذات وتكون طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة المخصــصــ

 الصلة.

لرئيســــــــــــية ، ا الدفعاتمطروًحا منه  األوليقياس األصــــــــــــل المالي عند االعتراف  وفقًا لهالمالي هي المبلغ الذي يتم  لألصــــــــــــلالتكلفة المطفأة 

من  يفقًا ألو ومبلغ االســــتحقاق ، المعدلة  األوليقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين هذا المبلغ باإلضــــافة إلى االســــتهالك التراكمي باســــتخدام طري

 مخصــــصــــات منالتكلفة المطفأة لألصــــل المالي قبل تعديل أي  بأنهاالقيمة الدفترية اإلجمالية لألصــــل المالي وتعتبر خســــارة. ال مخصــــصــــات

 خسارة.ال
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، يتم إعادة تصــــنيف الربح أو  FVTOCIعندما يتم إلغاء التحقق من اســــتثمار الدين المقاس بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــــامل اآلخر  

م يت االخســارة المتراكمة المعترف بها ســابًقا في اإليراد الشــامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخســارة كتســوية إلعادة التصــنيف. عندم

، فإنه يتم تحويل األرباح أو الخســــائر  FVTOCIإلغاء تحقق االســــتثمار في األســــهم المقاس بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــــامل اآلخر  

 المتراكمة المعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر الحًقا إلى أرباح محتجزة.

إلى انخفاض  FVTOCIمطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــــــــــامل اآلخر  تخضــــــــــع أدوات الدين التي يتم قياســــــــــها الحًقا بالتكلفة ال

 القيمة.

 

 FVTPLاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 هي: FVTPLاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

 ؛ SPPIتمثل معايير سداد المبالغ األصلية. وفوائدها األصول ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال  )1(

األصـــول المحتفظ بها في نموذج أعمال غير األصـــول المحتفظ بها لتحصـــيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتفظ بها للتحصـــيل  )2(

 والبيع ؛ و

 ة العادلة.باستخدام خيار القيم FVTPLاألصول المعينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  )3(

 يتم قياس هذه األصول بالقيمة العادلة ، مع االعتراف بأي مكاسب / خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة.

 ل اآلخر مفي العام الحالي ، لم يحدد البنك أي اســـــتثمارات للديون تلبي معايير التكلفة المطفأة أو معايير القيمة العادلة من خالل اإليراد الشـــــا

FVTOCI  كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرFVTPL. 

 والمعادالت النقديةالنقد  

يشـــتمل النقد وما يعادله على أرصـــدة ذات تواريخ اســـتحقاق أصـــلية مدتها ثالثة أشـــهر أو أقل من تاريخ الشـــراء ، وتشـــمل أرصـــدة الحســـابات 

 اإلمارات العربية المتحدة المركزي.الجارية النقدية وغير المقيدة لدى مصرف 

 

 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية )2

إلعداد ية كل فترة بالســـــعر الفوري في نها وتحويلهايتم تحديد القيمة الدفترية لألصـــــول المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية 

 . على وجه التحديد؛التقارير
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المالية المقاســــة بالتكلفة المطفأة والتي ال تشــــكل جزًءا من عالقة تحوط محددة ، يتم االعتراف بفروق الصــــرف في  لألصــــولبالنســــبة  -

 الربح أو الخسارة لهذا العام ؛

والتي ليســــــت جزًءا من عالقة  FVTOCI    بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــــــامل اآلخربالنســــــبة ألدوات الدين التي تم قياســــــها  -

رف يتم إدراج فروق الصــــــــو طية محددة ، يتم إدراج فروق الصــــــــرف على التكلفة المطفأة ألداة الدين في الربح أو الخســــــــارة للســــــــنة. تحو 

 األخرى في الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.

والتي ال تشــكل جزًءا من عالقة تحوط محددة  FVTPL    بالقيمة العادلة من خالل الربح والخســارةالمالية المقاســة  لألصــولبالنســبة  -

 ، يتم االعتراف بفروق الصرف في الربح أو الخسارة لهذا العام ؛ و

، يتم إدراج فروق الصـــرف في  FVTOCI    بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشـــامل اآلخربالنســـبة ألدوات حقوق الملكية المقاســـة  -

 الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات.

 

 انخفاض قيمة األصول المالية) 3

يعترف البنك بمخصــــــص الخســــــارة لخســــــائر االئتمان المتوقعة من االســــــتثمارات في أدوات الدين التي يتم قياســــــها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 

وكذلك بعقود الضــمان المالي. يتم تحديث مبلغ خســائر االئتمان المتوقعة في كل تاريخ  FVTOCI    يراد الشــامل اآلخرالعادلة من خالل اإل

قيمة لإلعداد التقارير ليعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي باألداة المالية المعنية. ال يتم االعتراف بخســــــــــــــارة انخفاض ا

 . FVTPL    ات حقوق الملكية والتي يتم إدراجها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارةلالستثمارات في أدو 

مدى الحياة عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر  ECLبالنســـــــــــبة لجميع األدوات المالية ، يقر البنك بأنها الخســـــــــــائر االئتمانية المتوقعة 

ي ، لاالئتمان منذ االعتراف األولي. في حال ، من ناحية أخرى ، لم ترتفع مخاطر االئتمان على األداة المالية بشـــكل كبير منذ االعتراف األو 

شــهًرا. يســتند تقييم ما إذا كان  12لمدة  ECL ة المتوقعةالخســارة االئتماني الخســارة لتلك األداة المالية بمبلغ يســاوي مخصــصفإن البنك يقيس 

مدى الحياة على زيادات كبيرة في احتمال أو خطر حدوث تقصــــــير منذ االعتراف األولي  ECL بالخســــــارة االئتمانية المتوقعةيجب االعتراف 

 ث تقصير فعلي.بدًال من إثبات أن األصل المالي قد تعرض لالنخفاض االئتماني في تاريخ اإلبالغ أو حدو 

رة ييدرس البنك ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان على أســاس مســتمر طوال كل فترة تقرير. لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كب

اريخ ت في مخاطر االئتمان ، يقارن البنك مخاطر التخلف عن الســــــداد في األصــــــل كما في تاريخ التقرير مع مخاطر التخلف عن الســــــداد في

 .األولياالعتراف 
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لومـات ععنـد إجراء هـذا التقييم ، يـأخـذ البنـك في االعتبـار المعلومـات الكميـة والنوعيـة المعقولـة والـداعمـة ، بمـا في ذلـك الخبرة التـاريخيـة والم

 االستشرافية المتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر.

 :بشكل خاصالمؤشرات التالية  ويتم إدراج

 ر الفعلي أو المتوقع في التصنيف االئتماني الخارجي (إن وجد) أو لالئتمان الداخلي ؛التدهور الكبي -

لمقترض االتغييرات السلبية الفعلية أو المتوقعة في الظروف التجارية أو المالية أو االقتصادية التي ُيتوقع أن تؤدي إلى تغيير كبير في قدرة  -

 على الوفاء بالتزاماته ؛

 الفعلي أو المتوقع في نتائج عمليات المقترض ؛التدهور الكبير  -

 الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى للمقترض نفسه ؛ -

لى عالتغيير الســـــــلبي الفعلي أو المتوقع في البيئة التنظيمية أو االقتصـــــــادية أو التقنية للمدين مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قدرة المدين  -

 وفاء بالتزاماته المتعلقة بالدين ؛ال

 التغييرات المهمة في قيمة الضمان الداعم لاللتزام أو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحسينات االئتمان ؛ و -

ي نتائج ف التغييرات المهمة في األداء المتوقع وســــــــــلوك المقترض ، بما في ذلك التغييرات في حالة الدفع للمقترضــــــــــين في البنك والتغييرات -

 التشغيل للمقترض.

يوًما  30أكثر من  على المدين بصــــــرف النظر عن التحليل الوارد أعاله ، ُيفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا كان قد مضــــــى

يوًما من  60ية خالل تعاقدال الدفعاتالطرف المقابل في ســـداد  يخفقاألصـــول المالية عندما  يحدث تعثر. ةالتعاقدي لســـداد الدفعات المســـتحقة

حســب  اتاريخ اســتحقاقها. يراقب البنك بانتظام فعالية المعايير المســتخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ومراجعته

 السداد. متأخركبيرة في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح المبلغ الزيادة الاالقتضاء للتأكد من أن المعايير قادرة على تحديد 

 

 ذات التدني االئتمانياألصول المالية 

" ، عندما يقع حدث واحد أو أكثر له تأثير ضــــــــار على التدفقات النقدية المســــــــتقبلية المقدرة لألصــــــــل ذو تدني ائتمانياألصــــــــل المالي "يكون 

ضمن دليل انخفاض قيمة االئتمان بيانات يمكن . يت3المالي. يشار إلى األصول المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية بأنها أصول المرحلة 

 مالحظتها حول األحداث التالية التي تشير إلى أن المقترض يواجه صعوبة مالية كبيرة.

 األجل ةطويل مهلةالمقترض في -

 المقترض وفاة -
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 المقترض معسر-

 ) الماليةالتعهداتعهد (تللالمقترض مخالفة  -

 المالي بسبب صعوبات ماليةنشط لهذا األصل السوق الاختفى  -

 امتيازات فيما يتعلق بالصعوبة المالية للمقترض قدم المقرض -

 اإلفالس مرحلة من المحتمل أن يدخل المقترض في -

 تم شراء أو إنشاء األصول المالية بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة. -

من ذلك ، ربما أدى التأثير المشــترك للعديد من األحداث إلى انخفاض قيمة األصــول قد ال يكون من الممكن تحديد حدث منفصــل واحد. بدًال 

يراد الشــــــامل بالقيمة العادلة من خالل اإل المالية. يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت أدوات الدين التي تمثل أصــــــوًال مالية تقاس بالتكلفة المطفأة أو

. لتقييم ما إذا كانت أدوات الدين الســــــــيادي والشــــــــركات قد إلعداد التقاريرفي كل تاريخ  قد انخفضــــــــت قيمتها االئتمانية FVTOCI    اآلخر

 لتمويل.ا تحصيلانخفضت قيمتها االئتمانية ، ينظر البنك في عوامل مثل عوائد السندات وتصنيفات االئتمان وقدرة المقترض على 

ليل على تدهور في الوضع المالي للمقترض ، ما لم يكن هناك دالُيعتبر القرض منخفض القيمة االئتمانية عندما ُيمنح امتياز للمقترض بسبب 

عف القيمة. ال توجد مؤشرات أخرى لضو التدفقات النقدية التعاقدية انخفاًضا كبيًرا  الحصول علىأنه نتيجة لمنح االمتياز ، انخفض خطر عدم 

المالية التي يتم فيها التفكير في الحصول على االمتيازات دون منحها ، يعتبر األصل منخفض القيمة االئتمانية عندما يكون  لألصولالنسبة ب

هناك دليل ملحوظ على انخفاض قيمة االئتمان بما في ذلك تلبية تعريف التخلف عن الســداد. يشــمل تعريف التخلف عن الســداد (انظر أدناه) 

 يوًما أو أكثر. 30لرغبة في دفع المؤشرات ووقف الدعم إذا تأخرت المبالغ لمدة عدم ا

 

 األصول المالية المشتراة أو الناشئة ذات التدني االئتماني

") هي األصـــــــول التي انخفضـــــــت قيمتها االئتمانية عند االعتراف POCIاألصـــــــول المالية التي المشـــــــتراة أو الناشـــــــئة ذات التدني االئتماني ("

ولي. يحســــب البنك معدل الفائدة الفعلي المعدل حســــب االئتمان ، والذي يتم احتســــابه على أســــاس التكلفة المطفأة لألصــــل المالي بدًال من األ

 إجمالي قيمته الدفترية ويتضمن تأثير خسائر االئتمان المتوقعة في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

 

 تعريف التخلف عن السداد 

أن نعرف التخلف عن الســـــــداد. حيث يســـــــتخدم تعريف التخلف عن الســـــــداد في قياس  ECLمن األهمية لتحديد الخســـــــائر االئتمانية المتوقعة 

 12لمدة  ECLوفي تحديد ما إذا كان مخصــــص الخســــارة يســــتند إلى الخســــائر االئتمانية المتوقعة  ECLمقدار الخســــائر االئتمانية المتوقعة 
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) الذي يؤثر على كل من قياس PDالفتراضــــي، حيث أن التخلف عن الســــداد هو أحد مكونات احتمال التخلف عن الســــداد (شــــهًرا أو العمر ا

 وتحديد الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان. ECLsالخسائر االئتمانية المتوقعة 

 يعتبر البنك ما يلي بمثابة حدث تخلف عن السداد:

 التعاقدية ؛ أو فعاتهعن سداد ديوًما  60المقترض  تأخر -

 من غير المرجح أن يدفع المقترض التزاماته االئتمانية إلى البنك بالكامل. -

 بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من األصول. التخلف عن السداديتم تعريف 

د معند تقييم ما إذا كان من المرجح أن يدفع المقترض التزامه االئتماني ، يأخذ البنك في االعتبار كل من المؤشــــــــــــــرات النوعية والكمية. تعت

خالفة مالمعلومات التي تم تقييمها على نوع األصــــــــل ، على ســــــــبيل المثال ، في إقراض الشــــــــركات ، يكون المؤشــــــــر النوعي المســــــــتخدم هو 

ل ، التزام آخر للطرف المقاب بشـــأنوعدم الســـداد  التأخرهو أمر غير مناســـب إلقراض التجزئة. تعد المؤشـــرات الكمية ، مثل حالة ، و التعهدات

مدخالت رئيســـــية في هذا التحليل. يســـــتخدم البنك مجموعة متنوعة من مصـــــادر المعلومات لتقييم التقصـــــير الذي يتم تطويره داخلًيا أو بمثابة 

 صادر خارجية.الحصول عليه من م

 )ECLقياس خسائر االئتمان المتوقعة (

شــهر) أو مدى الحياة اســتناًدا إلى ما إذا كان قد حدث زيادة كبيرة في  12شــهًرا ( 12) على أســاس ECLيتم قياس خســارة االئتمان المتوقعة (

األصـــول. فالخســـائر االئتمانية المتوقعة هي المنتج  مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي أو ما إذا كانت قد انخفضـــت القيمة االئتمانية ألحد

) LGD) ، والتخلف عن السداد بسبب الخسارة (EADالتخلف عن السداد ( لخطر) ، والتعرض PDالمخصوم الحتمال التخلف عن السداد (

 ، كما هو محدد على النحو التالي:

شهًرا القادمة (تخلف  12احتمال تخلف المقترض عن الوفاء بالتزاماته المالية ، سواء على مدار الـــــــــ  PDيمثل احتمال التخلف عن السداد  -

 مدى الحياة) لاللتزام. PDشهرًا)، أو على مدى العمر المتبقي (تخلف عن السداد  12لمدة PDعن السداد  

الـ  ، خالل التخلف عن الســــدادك أن تكون مســــتحقة في وقت على المبالغ التي يتوقع البن EAD يعتمد التعرض لخطر التخلف عن الســــداد -

 EAD(التعرض لخطر التخلف عن الســداد ) أو على مدى العمر المتبقيشــهرًا من التعرض لخطر التخلف عن الســداد 12شــهًرا القادمة ( 12

وقع باإلضــــافة إلى أي مبلغ آخر من المت ، يتضــــمن البنك الرصــــيد المســــحوب الحاليدوريمدى الحياة). على ســــبيل المثال ، بالنســــبة اللتزام 

 ، في حالة حدوثه.التخلف عن السدادسحبه إلى الحد التعاقدي الحالي بحلول وقت 

 ختلفتو  .لخطر التخلف عن الســــــداد) توقعات البنك لمدى الخســــــارة عند التعرض LGD( تمثل الخســــــارة الناجمة عن التخلف عن الســــــداد -

حســـب نوع الطرف المقابل ونوع وأقدمية المطالبة وتوافر الضـــمان أو الدعم االئتماني اآلخر.  LGD لســـدادالخســـارة الناجمة عن التخلف عن ا
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التخلف عن في وقت  للخطر كنسبة مئوية من الخسارة لكل وحدة من التعرض LGD الخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد يتم التعبير عن

تكون الخســـارة شـــهًرا أو مدى الحياة ، حيث  12على أســـاس  LGD ن التخلف عن الســـدادالخســـارة الناجمة ع ). يتم احتســـابEAD( الســـداد

 مدة في تخلف عن الســدادالنســبة المئوية للخســارة المتوقع حدوثها في حالة حدوث  يشــهًرا ه 12لمدة  LGD الناجمة عن التخلف عن الســداد

 حال حدثفي  االمتوقع حدوثه النســـــبة المئوية للخســـــارة يه الحياةمدى LGDالخســـــارة الناجمة عن التخلف عن الســـــداد   شـــــهًرا التالية و 12

 على مدى الحياة المتبقية المتوقعة للقرض. التخلف عن السداد

و الخســــارة الناجمة عن التخلف عن الســــداد  PDمن خالل إســــقاط احتمال التخلف عن الســــداد  ECLيتم تحديد الخســــائر االئتمانية المتوقعة 

LGD طر التخلف عن الســـــــداد و التعرض لخEAD  لكل شـــــــهر مقبل ولكل عرض فردي أو شـــــــريحة جماعية. تتم مضـــــــاعفة هذه المكونات

سابق). لالثالثة مًعا وتعديلها بحثًا عن احتمال البقاء على قيد الحياة (أي أن التعرض لم يكن مدفوًعا مسبًقا أو متخلف عن السداد في الشهر ا

بفعالية لكل شــــــهر في المســــــتقبل ، والتي يتم بعد ذلك خصــــــمها مرة أخرى إلى تاريخ التقرير  ECLتوقعة يحســــــب هذا الخســــــائر االئتمانية الم

 هو سعر الفائدة الفعلي األصلي أو تقريبه. ECLوجمعها. ويكون معدل الخصم المستخدم في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 لمدة PDريق تطبيق ملف تعريف االســتحقاق على احتمال التخلف عن الســداد مدى الحياة عن ط PDتم تطوير احتمال التخلف عن الســداد 

. يبحث ملف االســــــــــتحقاق في كيفية تطور حاالت التخلف عن الســــــــــداد في محفظة من نقطة االعتراف األولي طوال مدة ًا الحاليةشــــــــــهر  12

نطاق الفظة و محالهو نفســـــه في جميع األصـــــول داخل  القروض. يســـــتند ملف االســـــتحقاق إلى البيانات التاريخية الملحوظة ويفترض أن يكون

 التحليل التاريخي.بئتماني. ويدعم هذا اال

اســـــــــتناًدا إلى ملف تعريف الدفع المتوقع ، والذي يختلف  ودى العمرشـــــــــهًرا  12لمدة  EADs التعرض لخطر التخلف عن الســـــــــداد يتم تحديد

 حسب نوع المنتج.

شهًرا أو  12السداد دفعة واحدة، يعتمد ذلك على الدفعات التعاقدية المستحقة على المقترض على أساس بالنسبة إلطفاء المنتجات وقروض  -

ا إدراج افتراضــات الســداد / إعادة ال ا تعديل هذا المبلغ ألي مدفوعات زائدة متوقعة يقوم بها المقترض. يتم أيضــً مويل تمدى الحياة. ســيتم أيضــً

 المبكرة في الحساب.

نتجات الدورية، يتم التنبؤ بالتعرض لخطر التخلف عن الســداد عن طريق أخذ الرصــيد المســحوب الحالي وٕاضــافة "عامل تحويل بالنســبة للم -

االئتمان" الذي يســــمح بالتخفيض المتوقع للحد األقصــــى بحلول وقت التخلف عن الســــداد. تختلف هذه االفتراضــــات حســــب نوع المنتج ونطاق 

 ا إلى تحليل البنك األخير لبيانات التخلف عن السداد .استخدام الحد الحالي ، استنادً 

اســتناًدا إلى العوامل التي تؤثر على عمليات االســترداد  ودى العمرشــهًرا  12لمدة  LGDs الخســارة الناجمة عن التخلف عن الســداد يتم تحديد

 حسب نوع المنتج. هذا ختلفوي. التخلف عن السدادالتي تمت بعد 
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ا على نوع الضـــمان وقيم الضـــمان المســـقطة ، والخصـــومات التاريخية على قيم الســـوق /  بالنســـبة للمنتجات - المضـــمونة ، يعتمد ذلك أســـاســـً

 بسبب المبيعات القسرية ، ووقت إعادة التملك وتكاليف االسترداد الملحوظة. يةالدفتر 

 لالختالفعلى مســـــتوى المنتج نظًرا  LGD ن الســـــدادالخســـــارة الناجمة عن التخلف ع بالنســـــبة إلى المنتجات غير المضـــــمونة ، يتم تعيين -

هذه  LGD الخســــــــــــارة الناجمة عن التخلف عن الســــــــــــدادالمحدود في عمليات االســــــــــــترداد التي تم تحقيقها بين مختلف المقترضــــــــــــين. تتأثر 

 باستراتيجيات التحصيل ، بما في ذلك مبيعات الديون المتعاقد عليها والسعر.

ا تضــمين المعلومات االقتصــادية التطلعية في تحديد احتمال التخلف عن الســداد  و  EADو التعرض لخطر التخلف عن الســداد  PDيتم أيضــً

 شهًرا ودى الحياة. وتختلف هذه االفتراضات حسب نوع المنتج. 12لمدة  LGDالخسارة الناجمة عن التخلف عن السداد 

مثل كيفية اســــتحقاق ملف تعريف احتمال التخلف  - ECLامنة وراء حســــاب الخســــائر االئتمانية المتوقعة تتم مراقبة ومراجعة االفتراضــــات الك

 كل ثالثة أشهر. -وكيف تتغير قيم القروض إلخ  PDSعن السداد 

 على النحو التالي: ECLبالنسبة للتعرضات غير الممولة ، يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة 

هي الفرق بين القيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية  ECLت القروض غير المســحوبة ، فإن الخســائر االئتمانية المتقعة بالنســبة اللتزاما -

 التعاقدية المستحقة للبنك إذا سحب صاحب االلتزام القرض والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك استالمها إذا تم سحب القرض ؛ و

هي الفرق بين المدفوعات المتوقعة لســـــــــــداد حامل أداة الدين  ECLبالنســـــــــــبة لعقود الضـــــــــــمان المالي ، فإن الخســـــــــــائر االئتمانية المتوقعة  -

 المضمونة مطروحًا منها أي مبالغ يتوقع البنك استالمها من المالك أو المدين أو أي طرف آخر.

 في األسهم. ال يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة في االستثمارات

 في الكشوفات المالية ECL) عرض المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة 4

 في الكشوفات المالية على النحو التالي: ECLيتم عرض المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة 

رئيســي المركزي والمســتحقة من المقر البالنســبة لألصــول المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة (األرصــدة لدى مصــرف اإلمارات العربية المتحدة  -

والفروع في الخارج والمســــــتحقة من البنوك األخرى وفواتير التصــــــدير المخصــــــومة من البنوك اإليرانية والقروض والســــــلفيات واألصــــــول المالية 

 األخرى): كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصول ؛

: كجزء من احتياطي إعادة تقييم االســـــــتثمارات FVTOCIن خالل اإليراد الشـــــــامل اآلخر بالنســـــــبة ألدوات الدين المقاســـــــة بالقيمة العادلة م -

 والمعترف بها في اإليراد الشامل اآلخر ؛ و FVTOCIالمعينة بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشامل اآلخر    

 بالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص. -
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 المالية) تعديل األصول 5

يقوم البنك في بعض األحيان بتعديل شــــــروط القروض المقدمة للعمالء بســــــبب عمليات إعادة التفاوض التجارية أو القروض المتعثرة ، بهدف 

 تحقيق أقصى قدر من التحصيل.

دة الهيكلة إلى ات وممارســات إعاتتضــمن أنشــطة إعادة الهيكلة هذه ترتيبات تمديد فترة الدفع وٕاجازات الدفع واإلعفاء من الدفع. وتســتند ســياســ

 مؤشرات أو معايير تشير ، في رأي اإلدارة ، إلى أن الدفع سوف يستمر على األرجح. وتبقى هذه السياسات قيد المراجعة المستمرة. حيث يتم

 تطبيق إعادة الهيكلة في معظم األحوال على القروض ألجل.

ذا التعديل يؤدي إلى إلغاء االعتراف. ووفقًا لســــــياســــــة البنك فإن التعديل يؤدي إلى إلغاء عند تعديل إحدى األصــــــول، يقّيم البنك ما إذا كان ه

عندما ينشــــأ عنه شــــروط مختلفة بشــــكل أســــاســــي. يأخذ البنك باالعتبار العوامل النوعية (أي التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل، االعتراف 

لفائدة، االســــــــــــــتحقاق، التعهدات) والتقييم الكمي (أي مقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التغيير في العملة أو الطرف المقابل، معدالت ا

لتحديد  )التعاقدية المتبقية بموجب الشــروط األصــلية مع التدفقات النقدية التعاقدية بموجب الشــروط المعّدلة، مخصــومة بالفائدة الفّعالة األصــلية

 الشروط المختلفة بشكل أساسي.

في تاريخ إلغاء  ECLفي حال إلغاء االعتراف باألصــــل المالي، فإنه يتم قياس مخصــــص الخســــارة بالنســــبة إلى الخســــائر االئتمانية المتوقعة 

يد لي الجدااالعتراف لتحديد صافي القيمة الدفترية لألصل في ذلك التاريخ. ويؤدي الفرق بين القيمة الدفترية المعّدلة والقيمة العادلة لألصل الم

مع الشــروط الجديدة إلى ربح أو خســارة عند إلغاء االعتراف. ويكون لألصــل المالي الجديد مخصــص خســارة يتم قياســه اعتمادًا على الخســائر 

في الحاالت النادرة حيث يعتبر القرض الجديد ائتمان ناشء منخفض القيمة. وهذا يطبق فقط شـــــــــهرًا  12على مدى  ECLاالئتمانية المتوقعة 

تم االعتراف بالقيمة العادلة للقرض الجديد بخصــم كبير لقيمته االســمية المعدلة بســبب بقاء مخاطر  عالية للتخلف عن الســداد لم يتم في حال 

ذا إتخفيضــــــــــها من خالل التعديل. يراقب البنك المخاطر االئتمانية لألصــــــــــول المالية المعّدلة من خالل تقييم المعلومات النوعية والكمية، مثل 

 مقترض في حالة تأخر عن السداد بموجب الشروط الجديدة.كان ال

 عند تعديل الشــــــــروط التعاقدية ألصــــــــل مالي ولم يؤدي التعديل إلى إلغاء االعتراف، يحدد البنك فيما إذا ارتفعت المخاطر االئتمانية لألصــــــــل

راف األولي والشــــــــــروط التعاقدية األصــــــــــلية، مع المالي بشــــــــــكل كبير منذ االعتراف األولي عن طريق مقارنة التصــــــــــنيف االئتماني عند االعت

 التصنيف االئتماني في تاريخ إعداد التقرير بناًء على الشروط المعّدلة.
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 دفي حال لم يؤدي التعديل إلى إلغاء االعتراف، يقوم البنك بحســــــــــــــاب األرباح/الخســــــــــــــارة من التعديل بمقارنة إجمالي القيمة الدفترية قبل وبع

). ثم يقوم البنك بقياس الخســـــائر االئتمانية المتوقعة لألصـــــل المعّدل، حيث ECLصـــــص الخســـــائر االئتمانية المتوقعة التعديل (باســـــتثناء مخ

 تكون التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة عن األصل المالي المعّدل مشمولة في حساب أوجه النقص النقدي المتوقع من األصل األصلي.

يتم تقييم مخاطر التخلف عن ســـداد هذه األصـــول بعد التعديل في تاريخ التقرير ومقارنتها بالمخاطر بموجب الشـــروط األصـــلية عند االعتراف 

 داألولي، عندما ال يكون التعديل جوهرًيا وبالتالي ال يؤدي إلى اســــــتبعاد األصــــــل األصــــــلي. يراقب البنك األداء الالحق لألصــــــول المعدلة. وق

(الخسـائر  2أو المرحلة  3البنك أن مخاطر االئتمان قد تحسـنت بشـكل ملحوظ بعد إعادة الهيكلة ، بحيث يتم نقل األصـول من المرحلة يحدد 

شـــــــهًرا). هذا هو الحال فقط بالنســـــــبة  12لمدة  ECLمدى الحياة) إلى المرحلة األولى (الخســـــــائر االئتمانية المتوقعة ECLاالئتمانية المتوقعة 

 لألصول التي تم تنفيذها وفًقا للشروط الجديدة لمدة ستة أشهر متتالية أو أكثر.

يواصــــــــل البنك مراقبة ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة الحقة في مخاطر االئتمان فيما يتعلق بهذه األصــــــــول من خالل اســــــــتخدام نماذج محددة 

 لألصول المعدلة.

 

 

 

 

 

 

 ) الشطب6 

ادها. ديشطب البنك األصول المالية ، كليًا أو جزئيًا ، عندما يستنفد جميع جهود االسترداد العملية ويخلص إلى أنه ال يوجد توقع معقول الستر 

االســــــترداد  ) حيث تكون طريقة2) وقف نشــــــاط اإلنفاذ و (1تشــــــمل المؤشــــــرات التي تشــــــير إلى عدم وجود توقع معقول لالســــــترداد ما يلي: (

 وقيمة الضمان غير قابلة للتوقع بشكل كامل.ضمان ال حجزالخاصة بالبنك 

المبالغ التعاقدية غير المســــــددة لهذه األصــــــول تم اإلفصــــــاح عن يجوز للبنك شــــــطب األصــــــول المالية التي ال تزال خاضــــــعة لنشــــــاط اإلنفاذ. 

. ال يزال البنك يســـعى الســـترداد المبالغ المســـتحقة قانوًنا د 10د و  7في المالحظة  2018ديســـمبر  31المشـــطوبة خالل الســـنة المنتهية في 

 بالكامل ، لكن تم شطبها جزئًيا بسبب عدم وجود توقعات معقولة الستردادها بالكامل.
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 األصول الماليةاستبعاد ) 7

 ليقوم البنك بتنفيذ عمليات اســــــتبعاد األصــــــول المالية فقط عند انتهاء صــــــالحية الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصــــــل؛ أو عند تحوي

 زايامملكية األصــــــــــل إلى كيان آخر. وفي حال عدم قيام البنك بتحويل أو باالحتفاظ بجميع مخاطر و  مزايااألصــــــــــول المالية وجميع مخاطر و 

 هالملكية واســـــــتمر بالســـــــيطرة على األصـــــــل المحول، فيقر البنك بالفائدة المحتجزة في األصـــــــل وااللتزام المتعلق به للمبلغ الذي قد يتوجب علي

ملكية أصـــــــل مالي محول، فيســـــــتمر البنك بإقرار األصـــــــل المالي ويقر أيضـــــــًا االقتراض  مزايادفعه. وفي حال احتفاظ البنك بجميع مخاطر و 

 بضمان عيني للعائدات المستلمة.

 اتداوعند اســتبعاد أصــل مالي بالتكلفة المســتهلكة، يتم تســجيل الفرق بين القيمة الدفترية لألصــل وٕاجمالي المقابل المســتلم والمســتحق في اإلير 

 .ةالشامل

 والتجهيزات والمعداتلممتلكات ا. و  

الك المتراكم اإله مطروحًا منها ،بالتكلفة التاريخية ،والتجهيزات والمعدات األخرىالممتلكات . ويتم إدراج جميع لإلهالك األراضــــــيتخضــــــع ال 

 وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.

 

ويتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصـــــل أو يتم تســـــجيلها كأصـــــل منفصـــــل، حســـــب الضـــــرورة، فقط عندما يكون من المحتمل 

اقتصــــــــادية مســــــــتقبلية مرتبطة بالبند وٕامكانية قياس تكلفة البند بشــــــــكل موثوق. ويتم اســــــــتبعاد القيمة الدفترية للجزء  مزاياحصــــــــول البنك على 

يتم إدراج جميع عمليات اإلصــالح والصــيانة األخرى في كشــف األرباح والخســائر و الشــاملة األخرى خالل الفترة المالية التي يتم المســتبدل. و 

 تكبدها فيها.

 ويتم تسجيل اإلهالك لشطب تكلفة األصول ناقص قيمها المتبقية طوال عمرها اإلنتاجي، وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا لما يلي:

 

 سنة 20 المباني

 سنوات 4أقل شروط عقد اإليجار و تحسينات الملكيات المستأجرة

 سنوات 4-1 األثاث والتجهيزات والتركيبات والمعدات المكتبية

 سنوات 3 اراتيالس
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عتمد على تغييرات في التقدير الموتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلهالك في نهاية كل ســــــــــــــنة، مع تأثير أية 

 أساس مستقبلي.

 

لألصـــــل  ةويتم تحديد الربح أو الخســـــارة الناتجة عند بيع أو اســـــترداد بند ملكية وتجهيزات ومعدات بمثابة الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفتري

 ويتم تسجيله في الربح أو الخسارة.

 انخفاض قيمة األصول غير الماليةز.  

األصــــول التي ليس لها عمر إنتاجي لإلهالك ويتم فحصــــها ســــنويًا بخصــــوص انخفاض القيمة. وتتم مراجعة األصــــول الخاضــــعة ال تخضــــع 

لإلهالك بخصــــوص انخفاض القيمة عند وقوع أحداث أو تغيرات في الظروف تشــــير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالســــترداد. ويتم 

لمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصــل المبلغ القابل لالســترداد الخاص به. والمبلغ القابل لالســترداد هو تســجيل خســارة انخفاض القيمة ل

ول صــــاألعلى من بين القيمة العادلة لألصــــل  مطروحًا منها تكاليف البيع والقيمة االســــتعمالية. وألغراض تقييم انخفاض القيمة، يتم تجميع األ

توجد فيها تدفقات نقدية قابلة للتحديد بشــــكل منفصــــل (الوحدات المنتجة للنقد). وتتم مراجعة األصــــول غير المالية،  في أدنى المســــتويات التي

 خالفًا للسمعة التجارية، التي تعرضت النخفاض قيمة وذلك بخصوص العكس المحتمل النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير.

 

 رة عن البنكااللتزامات المالية وأدوات الحصص الصادح.  

 التصنيف كديون أو حقوق ملكية

 حقوق ملكية وفقًا لمضمون االتفاقيات التعاقدية. باعتبارهاما التزامات مالية أو باعتبارها إيتم تصنيف أدوات الديون وحقوق الملكية 

 

 أدوات حقوق الملكية )1

ل متبقية في أصــول كيان بعد خصــم جميع التزاماته. ويتم تســجيفائدة وجود تمثل أداة حقوق الملكية رأس مال محول من المقر الرئيســي يثبت 

 أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل البنك في العوائد المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.

  

 االلتزامات المالية  )2

 كام التعاقدية لألداة.يتم إدراج المطلوبات المالية في بيان المركز المالي للبنك عندما يصبح البنك طرًفا في األح
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بخالف (يتم قياس االلتزامات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. ويتم خصــــم تكاليف المعامالت التي تنســــب مباشــــرة إلى إصــــدار االلتزامات المالية 

 ترافالعاااللتزامـات المـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من خالل الربح أو الخســـــــــــــــارة) من القيمـة العـادلـة لاللتزامـات المـاليـة عنـد االعتراف األولي. يتم 

 تكاليف المعاملة المنســـــــوبة مباشـــــــرة إلى الحصـــــــول على االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســـــــارة مباشـــــــرة في الربح أوب

 .واإليرادات الشاملة األخرى الخسارة

 ة.المالية الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلي االلتزاماتيتم قياس جميع 

روعه في الخارج الرئيســـي وف للمقرخرى وودائع العمالء والمســـتحق األبنوك لل المســـتحقات المالية المصـــنفة كتكلفة مطفأة من االلتزاماتتتكون 

 األخرى. وااللتزاماتوالقروض الثانوية 

حيث أن . على مدى الفترة ذات الصـــــلة طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحســـــاب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتخصـــــيص مصـــــروفات الفائدة

وعة فمعدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بالضـــبط بخصـــم المدفوعات النقدية المســـتقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرســـوم والنقاط المد

وقع صومات األخرى) من خالل العمر المتأو المستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخ

 لاللتزام المالي أو (عند االقتضاء) فترة أقصر ، إلى التكلفة المطفأة اللتزام مالي.

 

 ) أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية3

اية كل فترة إعداد الفوري في نه يتم تحديد القيمة الدفترية لاللتزامات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية وتحويلها بالســــــــــــــعر

 تقارير. وبشكل خاص؛

و أ بالنســبة لاللتزامات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة والتي ال تشــكل جزًءا من عالقة تحوطية محددة ، يتم إدراج فروق الصــرف في الربح -

 الخسارة لهذا العام، و

والتي تشكل جزًءا من عالقة تحوطية محددة ، يتم إدراج أرباح وخسائر صرف العمالت  بالنسبة لاللتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة -

 األجنبية في افيرادات الشاملة األخرى ويتم تجميعها في عنصر منفصل من حقوق الملكية.

 

 

 

 ) استبعاد االلتزامات المالية4
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بخالف (يتم قياس االلتزامات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. ويتم خصــــم تكاليف المعامالت التي تنســــب مباشــــرة إلى إصــــدار االلتزامات المالية 

 ترافالعاااللتزامـات المـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من خالل الربح أو الخســـــــــــــــارة) من القيمـة العـادلـة لاللتزامـات المـاليـة عنـد االعتراف األولي. يتم 

 تكاليف المعاملة المنســـــــوبة مباشـــــــرة إلى الحصـــــــول على االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســـــــارة مباشـــــــرة في الربح أوب

 .واإليرادات الشاملة األخرى الخسارة

 ة.المالية الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلي االلتزاماتيتم قياس جميع 

روعه في الخارج الرئيســـي وف للمقرخرى وودائع العمالء والمســـتحق األبنوك لل المســـتحقات المالية المصـــنفة كتكلفة مطفأة من االلتزاماتتتكون 

 األخرى. وااللتزاماتوالقروض الثانوية 

حيث أن . على مدى الفترة ذات الصـــــلة طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحســـــاب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتخصـــــيص مصـــــروفات الفائدة

وعة فمعدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يقوم بالضـــبط بخصـــم المدفوعات النقدية المســـتقبلية المقدرة (بما في ذلك جميع الرســـوم والنقاط المد

وقع صومات األخرى) من خالل العمر المتأو المستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخ

 لاللتزام المالي أو (عند االقتضاء) فترة أقصر ، إلى التكلفة المطفأة اللتزام مالي.

 

 ) أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية3

اية كل فترة إعداد الفوري في نه يتم تحديد القيمة الدفترية لاللتزامات المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية وتحويلها بالســــــــــــــعر

 تقارير. وبشكل خاص؛

و أ بالنســبة لاللتزامات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة والتي ال تشــكل جزًءا من عالقة تحوطية محددة ، يتم إدراج فروق الصــرف في الربح -

 الخسارة لهذا العام، و

والتي تشكل جزًءا من عالقة تحوطية محددة ، يتم إدراج أرباح وخسائر صرف العمالت  بالنسبة لاللتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة -

 األجنبية في افيرادات الشاملة األخرى ويتم تجميعها في عنصر منفصل من حقوق الملكية.

 

 

 

 ) استبعاد االلتزامات المالية4
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بدال ما يتم الوفاء بالتزامات البنك أو إلغاؤها أو انتهاؤها. وفي حال اســـــــتيقوم البنك بتنفيذ عمليات اســـــــتبعاد االلتزامات المالية عندما وفقط عند

التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشـــروط مختلفة بشـــكل جوهري أو تم تعديل شـــروط االلتزامات الحالية بشـــكل كبير، فتتم معاملة هذا 

اإليراد  تزام الجديد، ويتم تســـــجيل الفرق في القيم الدفترية المعنية في كشـــــفاالســـــتبدال أو التعديل بمثابة اســـــتبعاد لاللتزام األصـــــلي وٕاقرار لالل

 الشامل.

ية محولة دويتم تسجيل الفرق بين القيمة الدفترية لاللتزامات المالية المستبعدة والمقابل المدفوع والمتوجب الدفع، بما في ذلك أية أصول غير نق

 لشامل.أو التزامات مالية مفترضة، في كشف اإليراد ا

 مخصصات تعويضات نهاية خدمة الموظفينط.  

بخصــــــوص موظفيه من المواطنين، يقوم البنك بدفع اشــــــتراكات في صــــــندوق تقاعد تم تأســــــيســــــه من قبل الهيئة العامة للمعاشــــــات والتأمينات 

 تحقاقها.االشتراكات، التي يتم دفعها عند اساالجتماعية ويتم حسابها كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. وتقتصر التزامات البنك على هذه 

الحد األدنى مام وٕات ،. ويعتمد استحقاق هذه المكافآت عادة على طول فترة خدمة الموظفالمغتربينويقدم البنك مكافآت نهاية الخدمة لموظفيه 

بدولة  االلتزام الناجم بموجب قانون العمل الخاصفترة الخدمة. وتتراكم التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت طوال فترة التوظيف وال تقل عن من 

من الراتب األســــــاســــــي  ٪7، يتم خصــــــم مســــــاهمة بمقدار 1980يناير  1المعينين قبل  الوافديناإلمارات العربية المتحدة. وبالنســــــبة للموظفين 

ضـــــعف هذا المبلغ ويضـــــيفه إلى درهم شـــــهريًا لصـــــالح صـــــندوق التأمين االجتماعي. ويســـــاهم البنك ب 290الخاص بهم وبحد أقصـــــى يســـــاوي 

 تعويض نهاية الخدمة للموظفين.الخاصة بمساهمة الموظفين 

 المخصصات ي.  

اجة إلى واحتمال الح ،نتيجة لحدث ســــــابق ضــــــمنيعندما يكون على البنك التزام قانوني أو  ،المالي بيان المركزيتم تســــــجيل المخصــــــص في 

 تدفق خارجي لمزايا اقتصادية لتسوية االلتزام، وٕامكانية القيام بتقدير موثوق لمبلغ االلتزام.

 العتباراأفضـــــــل تقدير للمقابل المطلوب لتســـــــوية االلتزام الحالي في نهاية فترة التقرير، مع األخذ في ، المبلغ المســـــــجل كمخصـــــــص ويشـــــــكل

القيمة  شـــــكلتبااللتزام. وعند القيام بقياس مخصـــــص باســـــتخدام التدفقات النقدية المقدرة لتســـــوية االلتزام الحالي،  نوالاليقين المرتبطاللمخاطر 

 ).كبيراً الدفترية له هي القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية (في حال كان تأثير القيمة الزمنية للنقود 

كأصل في  يله،تحص فيتم تسجيل المستحق ،المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث المزايا االقتصادية كافةوعند توقع استرداد بعض أو  

 وٕامكانية قياس مبلغ المستحق بشكل موثوق. المبلغ المعنيّ حال كان من المؤكد فعليًا أنه سيتم استالم 

  

 عقود الضمان المالي والتزامات القروضك.  
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تســــــديد مدفوعات محددة لتعويض المالك عن الخســــــارة التي تكبدها بســــــبب إخفاق المدين المحدد في ســــــداد عقود الضــــــمان المالي هي عقود تتطلب من الُمصــــــدر 

أمين القروض والســـحب مالء لتالمدفوعات عند اســـتحقاقها ، وفقًا لشـــروط أداة الدين. يتم تقديم هذه الضـــمانات المالية للبنوك والمؤســـســـات المالية وغيرها نيابة عن الع

 رها من التسهيالت المصرفية.على المكشوف وغي

 :بالقيمة األعلى منيتم قياس عقود الضمان المالي مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا 

 ؛ و 9مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم  -

 .15بها وفقاً لمبادئ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  القسط المستلم عند االعتراف األولي ناقص اإليرادات المعترف -

يمكن تســويته صــافًيا  ويتم قياس التزامات القروض المقدمة من البنك بمبلغ مخصــص الخســارة. لم يقدم البنك أي التزام بتقديم قروض بســعر فائدة أقل من الســوق ، أ

 نقًدا أو عن طريق تقديم أو إصدار أداة مالية أخرى.

لتزام غير مسحوب ابالنسبة اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي ، يتم االعتراف ببدل الخسارة كمخصص. ومع ذلك ، بالنسبة للعقود التي تشتمل على قرض و 

م االعتراف بخسائر االئتمان قرض ، يتوال يمكن للبنك القيام بتحديد منفصل لخسائر االئتمان المتوقعة على عنصر االلتزام غير المسحوب عن تلك المتعلقة بمكون ال

لدفترية للقرض ، ا المتوقعة على االلتزام غير المســــحوب مع مخصــــص الخســــارة. للقرض. بالقدر الذي تتجاوز فيه خســــائر االئتمان المتوقعة مجتمعة إجمالي القيمة

 ويتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة كمخصص.

 الضرائبل.  

 ضريبة الدخل

 ضرائب فروع البنوك األجنبية العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. بتقييمالضرائب وفقاً للوائح المحلية الخاصة  فرضيتم 

ل ببنود تم تســجيلها بشــك بهذه الضــرائ إال إلى الحد الذي تتعلق فيهالضــرائب الحالية والمؤجلة ويتم تســجيلها في اإليراد الشــامل  علىالضــرائب الســنوية  وتشــتمل

 مباشر في حقوق الملكية أو في دخل شامل آخر.

وأية تعديالت على الضريبة  ،أو الخسارة السنوية الخاضع للضريبة، اإليرادعلى التحصيل وتشكل الضريبة الحالية الضريبة المتوقعة المتوجبة الدفع أو مستحقة 

 ستخدام سعر الضريبة المطبق في تاريخ تقديم التقرير.السنوات السابقة. ويتم قياسها باعن  مستحقة التحصيلالمتوجبة الدفع أو 

 المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على جميع الفروقات المؤقتة في تاريخ تقديم التقرير. الدخلويتم تحديد ضريبة 

ي يتوقع على أساس األسعار الضريبة التي يتوقع أن تطبق على الفترة التي يتوقع تسييل األصل فيها أو الت ،المؤجلة الدخليتم قياس أصول والتزامات ضريبية و 

 تسوية االلتزام فيها، وفقاً للقوانين التي تم فرضها في تاريخ التقرير.

من المحتمل وجود  هعود فيال ي الحد الذيويتم تخفيضـــها إلى وتتم مراجعة القيمة الدفترية ألصـــول ضـــريبة اإليراد المؤجلة، إن وجدت، في تاريخ تقديم كل تقرير 

 أرباح خاضعة للضرائب تكفي للسماح باستخدام جميع أو جزء من أصل ضريبة اإليراد المؤجلة.
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 ضريبة القيمة المؤجلة

 يتم االعتراف بالمصروفات واألصول بعد خصم مبلغ ضريبة القيمة المضافة ، باستثناء:

القيمة المضـــافة المتكبدة عند شـــراء األصـــول أو الخدمات غير قابلة لالســـترداد من هيئة الضـــرائب، وفي هذه الحالة ، يتم االعتراف بضـــريبة عندما تكون ضـــريبة  -

 القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء األصل أو كجزء من بند المصاريف ، حسب االقتضاء ،

 ضريبة القيمة المضافة المدرجة. عندما يتم تسجيل الذمم المدينة والدائنة مع مبلغ -

 ي بيان المركز المالي.دائنة فيتم إدراج المبلغ الصافي لضريبة القيمة المضافة القابلة لالسترداد من هيئة الضرائب أو المستحقة الدفع كجزء من الذمم المدينة أو ال

 

 االحتياطي القانونيم.  

 

 لنسبة هذا االحتياطي لغاية استيعابإلى احتياطي خاص  صافي الربح،من  ٪10نسبة تحويل  2018لسنة  14القانون االتحادي رقم  يتطلب

 من رأس المال. وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 50٪

 اتاإليراد تسجيلن.  

 

 إيرادات ونفقات الفوائد ) 1

ــــــــــــــــ)  4من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي (راجع المالحظة يتم احتســـاب إيرادات الفوائد والنفقات لجميع األدوات المالية التي تحمل فائدة  هـ

) ، والتي 3على إجمالي القيمة الدفترية لألداة المالية. بالنســبة لألصــول المالية التي أصــبحت فيما بعد منخفضــة القيمة االئتمانية (أو المرحلة 

نية علي على تكلفتها المطفأة (أي صـافي مخصـص الخسـارة االئتمايتم احتسـاب اسـتحقاق الفائدة من خاللها عن طريق تطبيق معدل الفائدة الف

 المتوقعة) ، يتم االعتراف بها مباشرة للتعليق وفًقا لشروط تنظيم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

فًقا للوائح أخرى بشــكل مباشــر و  عندما يكون اســترداد الفائدة أو المبلغ الصــلي موضــع شــك ، يتوقف االعتراف باإليراد وأي اســتحقاقات إيرادات

 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

 اإليرادات من العقود مع العمالء) 2 

 تحديد توقيت نقل الســــــيطرة ،ويتطلب ، يتم إثبات اإليرادات عندما يتلقى العميل الخدمات.  15بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 حكم. إصدارفي وقت ما أو بمرور الوقت ، 
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يعترف البنك باإليرادات الناتجة عن تقديم الخدمات بناًء على نموذج من خمس خطوات كما هو موضــــــــــــح في المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 :15المالية رقم 

 تعريف العقد (العقود) مع العميل: - 1الخطوة 

 العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاء به.يتم تعريف 

 تعريف التزامات األداء في العقد: - 2الخطوة 

 التزام األداء هو تعهد وارد في عقد مبرم مع عميل لتقديم الخدمات للعميل.

 تحديد المعاملة - 3الخطوة 

ابة يســعر المعاملة هو مقدار المقابل المادي الذي يتوقع البنك الحصــول عليه مقابل تقديم الخدمات إلى العميل ، باســتثناء المبالغ المحصــلة ن

 عن أطراف ثالثة.

 تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: - 4الخطوة 

وم البنك بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يوضح مقدار المقابل المادي بالنسبة لعقد يحتوي على أكثر من التزام أداء واحد ، سيق

 الذي يتوقع البنك الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

 االعتراف باإليرادات عندما يفي الكيان (أو عليه) بالتزام األداء. - 5الخطوة 

 ت ، إذا كان أحد المعايير التالية أنيفي البنك بالتزام األداء ويعترف بها بمرور الوق

 . يتلقى العميل في وقت واحد ويستهلك الفوائد التي يوفرها أداء البنك أثناء أداء البنك ؛ أو1

 . يقوم أداء البنك بإنشاء أو تحسين األصول التي يتحكم فيها العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه ؛ أو2

 باستخدام بديل للبنك ويكون للكيان الحق في فرض السداد مقابل األداء الكامل حتى تاريخه.. ال ُينشئ أداء البنك أصًال 3

التزام ب بالنســــــبة اللتزامات األداء في حالة عدم اســــــتيفاء أحد الشــــــروط المذكورة أعاله ، يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه الوفاء

 األداء.

 ذي حصل عليهال المقابل الماديمن خالل تقديم الخدمات المتعهد بها ، فإنه ينشئ أصل عقد بناًء على مقدار  عندما يفي البنك بالتزام األداء

 األداء. عندما يتجاوز مبلغ المقابل المستلم من العميل مقدار اإليرادات المعترف بها ، فإن هذا يؤدي إلى التزام بالتعاقد. من خالل

 

 إيرادات الرسوم والعموالت
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 البنك إيرادات الرسوم والعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها لعمالئه. يمكن تقسيم دخل الرسوم إلى الفئتين التاليتين:يكسب 

ا هيتم تحصيل الرسوم المكتسبة مقابل تقديم الخدمات على مدار فترة زمنية خالل تلك الفترة. تشمل هذه الرسوم دخل العموالت والكفالة وغير  -

 ن الرســوم اإلدارية واالســتشــارية. يتم تأجيل رســوم االلتزام بالقروض للقروض التي يحتمل ســحبها والرســوم األخرى ذات الصــلة باالئتمان (معم

أي تكاليف إضــــــــــــــافية) ويتم االعتراف بها كتعديل لمعدل الفائدة الفعلي على القرض. عندما يكون من غير المحتمل ســــــــــــــحب قرض ، ويتم 

 االلتزام بالقرض على مدى فترة االلتزام على أساس القسط الثابت. االعتراف برسوم

 يتم احتساب الرسوم أو مكونات الرسوم المرتبطة بأداء معين بعد استيفاء المعايير ذات الصلة. -

 

 التعامالت بالعمالت األجنبيةس.  

العملة التشغيلية ( جبهابمو االقتصادية الرئيسية التي يعمل البنك التعامالت يتم عرض الكشوفات المالية الخاصة بالبنك بالعملة المستخدمة في 

نك وعملة للبنك بالدرهم اإلماراتي، وهي العملة الوظيفية للب الوضـــــــع الماليالمالية، يتم التعبير عن النتائج و  إعداد الكشـــــــوفات). ولغرض للبنك

 عرض هذه الكشوفات المالية.

 نبية إلى الدرهم اإلماراتي باألسعار السائدة عند تنفيذها.. يتم تحويل التعامالت بالعمالت األج1

  .الوضع الماليتقرير  . يتم تحويل أرصدة العمالت األجنبية النقدية إلى الدرهم اإلماراتي بسعر الصرف السائد في تاريخ 2

 .للعامى كشف األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخر  في. يتم إدراج الربح أو الخسارة الناتجة 3

يخ تحديد القيمة باألســــعار الســــائدة في تار  ،بالعمالت األجنبية وقياســــها. تتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياســــها بالقيمة العادلة 4

 العادلة.

 بعملة أجنبية. التكلفة التاريخية ها على أساس. ال تتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياس5

 عقود اإليجارع.  

االعتراف بالحق في اســــــــــــــتخدام أصــــــــــــــل والتزام إيجار في البداية لكافة عقود اإليجار،  16يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 باستثناء عقود اإليجار قصيرة األمد وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة.

 ) البنك بصفة مستأجر1(

االلتزامات الناشــئة عن أصــل مبدئيًا على أســاس قيمة حالية. وتشــمل التزامات عقد اإليجار صــافي القيمة الحالية لدفعات يتم قياس األصــول و 

 اإليجار التالية:

 الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية)، مطروح منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض. -
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 د على مؤشر أو معدل، يتم قياسها مبدئيًا باستخدام المؤجر أو المعدل كما في تاريخ البداية.دفعة اإليجار المتغيرة التي تعتم -

 المبلغ المتوقع أن تكون متوجبة الدفع من قبل البنك بموجب ضمانات القيمة المتبقية. -

 سعر ممارسة خيار الشراء في حال كان البنك متأكد بشكل معقول من ممارسة ذلك الخيار، -

 الغرامات إلنهاء عقد اإليجار، في حال كانت مدة عقد اإليجار تعكس ممارسة البنك لذلك الخيار. دفعات -

 تكون دفعات اإليجار المزمع تسديدها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول مشمولة في قياس االلتزام.

ن من غير الممكن تحديد ذلك المعدل بسـهولة، وهي الحالة يتم خصـم دفعات اإليجار باسـتخدام سـعر الفائدة الضـمني في عقد اإليجار. إذا كا

 هبشكل عام للمستأجرين في البنك، يتم استخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر الفرد أن يدفع

ئة اقتصـــادية مماثلة مع بنود وضـــمان وشـــروط القتراض األموال الضـــرورية للحصـــو ل على أصـــل بقيمة مماثلة لحق اســـتخدام األصـــل في بي

 مماثلة.

 معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي، فإن البنك:ولتحديد 

حيث أمكن، يســــــتخدم تمويل طرف ثالث حديث مســــــتلم من قبل المســــــتأجر الفرد كنقطة بداية، ويقوم بتعديله ليعكس التغييرات في شــــــروط  -

 .التمويل منذ استالم تمويل الطرف الثالث

يســــــــــــتخدم نهج تراكمي يبدأ بمعدل فائدة خالي المخاطر معّدل للمخاطر االئتمانية للمســــــــــــتأجرين المحتفظ بها لدى البنك، التي ال يوجد لها  -

 تمويل طرف ثالث حديث، و

 يقوم بتعديالت خاصة على مدة عقد اإليجار والبلد والعملة والضمان. -

اســـــية وتكلفة التمويل. يتم احتســـــاب تكلفة التمويل على الربح أو الخســـــارة خالل فترة اإليجار يتم تخصـــــيص دفعات اإليجار بين التكلفة األســـــ

 إليجاد معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. 

فرض مختلفة. ال تيتم التفاوض على بنود عقد اإليجار على أســـــاس كل عقد على حدى ويحتوي على مجموعة واســـــطة من البنود والشـــــروط ال

اتفاقيات اإليجار أي تعهدات باســـتثناء فوائد الضـــمان في األصـــول المؤجرة المحتفظ بها من قبل المؤجر. ال يجوز اســـتخدام األصـــول المؤجرة 

 بمثابة ضمان ألغراض االقتراض.

ه ار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي. إال أن، كانت عقود إيجار الممتلكات والتجهيزات والمعدالت ُتصنف إما بمثابة عقود إيج2018حتى عام 

و، والتزام 4يتم اعتبار عقود اإليجار التشـــغيلي بمثابة أصـــل متعلق بحق االســـتخدام كما هو مبين في المالحظة  2019يناير  01اعتبارًا من 

 االقتراض اإلضافي للمستأجر.مطابق يتم قياسه بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، مخصومة باستخدام معدل الفائدة على 

49 
 

على الفور قبل  اإليجارعقد البنك بالقيمة الدفترية اللتزام  اعترفبالنســـــــــــبة إلى عقود اإليجار المصـــــــــــنفة ســـــــــــابقًا بمثابة عقود إيجار تمويلي، 

ادئ القياس في ولي. ُتطبق مبباعتباها القيمة الدفترية لألصـــــــــــــل المتعلق بحق االســـــــــــــتخدام والتزام عقد اإليجار في تاريخ التطبيق األالتحويل 

فقط بعد ذلك التاريخ. تم االعتراف بعمليات إعادة القياس اللتزامات عقد اإليجار بمثابة تعديالت  16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 على األصول المتعلقة بحق االستخدام على الفور بعد تاريخ التطبيق األولي.

مكونات إيجارية ومكونات غير إيجارية. يخصص البنك المقابل في العقد للمكونات اإليجارية وغير اإليجارية بناًء على قد تحتوي العقود على 

كونات اإليجارية مأســعارها القائمة بحد ذاتها. مع ذلك، بالنســبة لعقد إيجار العقارات التي يكون فيها البنك مســتأجرًا، اختار البنك عدم فصــل ال

 وبدًال من ذلك اعتبارها مكون إيجاري واحد. وغير اإليجارية،

 

 خيارات التمديد واإلنهاء

ية لتكون خيارات التمديد واإلنهاء مشــــمولة في عدد من عقود إيجار الممتلكات والمعدات للبنك. وتســــتخدم هذه الخيارات لزيادة المرونة التشــــغي

لتمديد واإلنهاء المحتفظ بها قابلة للممارســـــة من قبل البنك أو من قبل من حيث إدارة األصـــــول المســـــتخدمة في عمليات البنك. تكون خيارات ا

 المؤجر المعني.

 

 ضمانات القيمة المتبقية

 نلتحســــــــين تكاليف عقد اإليجار خالل فترة العقد، يقدم البنك في بعض األحيان ضــــــــمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بعقود إيجار المعدات، إ

 وجدت.

 

 ة األمد وعقود إيجار األصول منخفضة القيمةعقود اإليجار قصير 

شـــهرًا أو اقل) وعقود إيجار األصـــول منخفضـــة  12بالنســـبة إلى عقود اإليجار قصـــيرة األمد (وهي عقود اإليجار التي تكون مدة اإليجار فيها 

اك أســاس مدة عقد اإليجار مالم يكن هنالقيمة، يعترف البنك بدفعات عقد اإليجار بمثابة عقد إيجار تشــغيلي على أســاس القســط الثابت طوال 

هجي آخر أكثر تمثيًال للنمط الزمني التي يتم فيها اســــتهالك المنافع االقتصــــادية من األصــــول المؤجرة. يتم عرض هذه المصــــاريف ضــــمن من

 المصاريف األخرى في بيان الربح والخسارة واإليرادات الشاملة األخرى.

للمستأجر بعدم فصل المكون غير اإليجاري، وبدًال من ذلك اعتبار أي  16إلعداد التقارير المالية رقم  وكوسيلة عملية، يسمح المعيار الدولي

 مكون إيجاري وغير إيجاري مرتبط بمثابة ترتيب واحد. استخدم البنك هذه الوسيلة العملية.
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 زامات اإليجار ضـمن "االلتزامات األخرى" في بيانعرض البنك األصـل المتعلق بحق االسـتخدام ضـمن "الممتلكات والتجهيزات والمعدات) والت

 المركز المالي.

خدام تيتم اعتبار ترتيبًا ما أنه إيجار أو يشــــمل إيجار بناًء على مضــــمون الترتيب في تاريخ المباشــــرة، وهل يعتمد الوفاء بهذا الترتيب على اســــ

 أصل. أصل محدد أو أصول محددة، أو هل ينقل الترتيب حقًا متعلقًا باستخدام

 

 

 

 

 ) البنك بصفة مؤجر2(

 عقد اإليجار التشغيلي

تكاليف تضــــاف اليتم االعتراف باإليراد اإليجاري من عقود اإليجار التشــــغيلي على أســــاس القســــط الثابت طوال مدة عقد اإليجار ذو الصــــلة. 

ط الثابت المؤجر ويتم االعتراف بها على أســـــاس القســـــالمباشـــــرة األولية المتكبدة في التفاوض والترتيب لعقد إيجار تشـــــغيلي إلى مبلغ األصـــــل 

 طوال مدة اإليجار.

خدام تيتم اعتبار ترتيبًا ما أنه إيجار أو يشــــمل إيجار بناًء على مضــــمون الترتيب في تاريخ المباشــــرة، وهل يعتمد الوفاء بهذا الترتيب على اســــ

 خدام أصل.أصل محدد أو أصول محددة، أو هل ينقل الترتيب حقًا متعلقًا باست

 

 السياسات المحاسبية السابقة لعقود اإليجار

 اإليجار

خدام تيتم اعتبار ترتيبًا ما أنه إيجار أو يشــــمل إيجار بناًء على مضــــمون الترتيب في تاريخ المباشــــرة، وهل يعتمد الوفاء بهذا الترتيب على اســــ

 أصل.أصل محدد أو أصول محددة، أو هل ينقل الترتيب حقًا متعلقًا باستخدام 

 

 البنك بصفة مستأجر

 عقود اإليجار التشغيلي -
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تصـــــــــنيف اإليجارات التي يتم يحتفظ فيها طرف آخر أو المؤجر بجزء كبير من مخاطر وعوائد الملكية بمثابة عقود إيجار تشـــــــــغيلي. ويتم  يتم

 بدون أية حوافز واردة من المؤجر) في كشـــفتســـجيل الدفعات، بما في ذلك الدفعات المدفوعة مقدمًا، المســـددة بموجب عقود إيجار تشـــغيلية (

 اإليراد الشامل على أساس القسط الثابت طوال فترة اإليجار.

 البنك بصفة مؤجر

 عقود اإليجار التشغيلي -

يتم تصــــــــنيف عقود اإليجار التي ال يقوم فيها البنك بتحويل جميع مخاطر ومزايا ملكية األصــــــــل بمثابة عقود إيجار تشــــــــغيلي. ويتم تســــــــجيل 

مســـتحقات عقد اإليجار التشـــغيلي بمثابة دخل في كشـــف األرباح والخســـائر واإليرادات الشـــاملة األخرى على أســـاس القســـط الثابت طوال فترة 

 اإليجار. ويتم تسجيل اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم كسبها فيها.

 قبول العمالء:ف.  

ملزمًا بتســديد المدفوعات مقابل المســتندات المســحوبة بموجب خطابات اعتماد. حيث أن عمليات القبول ينشــأ قبول العمالء عندما يكون البنك 

 تحدد المبلغ المالي والتاريخ والشــــــــخص الذي يســــــــتحق الســــــــداد له. ويتم االعتراف بقبول العمالء كالتزام مالي في بيان المركز المالي مع حق

ف به كأصــل مالي. لذلك ، تم اعتبار االلتزامات المتعلقة بعمليات القبول كأصــول مالية والتزامات تعاقدي مماثل في الســداد من العميل المعتر 

 مالية.

  
 المحاسبة التجارية وتاريخ التسويةص.  

 ليتم تســجيل جميع مشــتريات ومبيعات األصــول المالية  التي تتم "باألســلوب العادي" في تاريخ التســوية، أي التاريخ الذي تم فيه تســليم األصــ

مشــــتريات أو مبيعات لألصــــول المالية تتطلب تســــليم األصــــول ضــــمن  باألســــلوب العادي، هيللطرف اآلخر. وتمثل المشــــتريات أو المبيعات 

 اإلطار الزمني المحدد بشكل عام من خالل اللوائح أو األعراف السائدة في السوق.

 

 األصول االئتمانيةق.  

راجها في هذه وبناًء على ذلك لم يتم إد ،للبنك تابعة بمثابة أصــول ،أو بصــفة ائتمانية ،مانةعلى ســبيل األال تتم معاملة األصــول المحتفظ بها 

 الكشوفات المالية.

 

 التسويةر.  
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 تســــــويةبالمالي عند وجود حق قانوني ملزم  تقرير الوضــــــعفي  المذكوروصــــــافي المبلغ  ،تتم تســــــوية األصــــــول المالية وااللتزامات المالية فقط

تفاقيات ال دائمةال. وهذه الحالة بشــكٍل متزامن وينوي البنك إما التســوية على أســاس صــاف أو تســييل األصــل وتســوية االلتزام ،المبالغ المســجلة

 المالي. بيان المركزويتم إدراج األصول وااللتزامات المعنية بشكل إجمالي في  ،المعاوضة الرئيسية

 

 للتقديرات الخاصة بعدم اليقين: الرئيسيةاألحكام المحاسبية ذات األهمية الجوهرية، والمصادر  -5

ادر حكام، وافتراضات، واالستناد إلى المصاإلدارة أل، إصدار الكشوفات الماليةللمعايير الدولية إلعداد وفقًا  الكشوفات الماليةيتطلب إعداد 
ديالت ضخمة في بتع ترتبطالمتعلقة بالوضع المالي في تاريخ محدد، وهو ما يشكل مخاطرة جسيمة  ،األخرى للتقديرات الخاصة بعدم اليقين

 القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات والدخل والنفقات خالل العام المالي التالي، وفقًا للموضح أدناه:
ي ُيعتقد عوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المســـتقبلية التويتم تقييم التقديرات واألحكام بشـــكٍل مســـتمر، اســـتنادًا إلى الخبرة الســـابقة و 

 أنها منطقية وفقًا للظروف.

 

 األحكام المحاسبية ذات األهمية الجوهرية -أ

مارســـــــت اإلدارة حكمها في عملية تطبيق الســـــــياســـــــات المحاســـــــبية للبنك. وكانت األحكام الهامة التي اتخذتها في تطبيق الســـــــياســـــــات 

المحاســبية للبنك والمصــادر الرئيســية لعدم اليقين من التقدير هي نفس األحكام المطبقة في إعداد الكشــوفات المالية للبنك كما في نهاية 

، باســتثناء بالنســبة لألحكام الهامة الجديدة والمصــادر الرئيســية لعدم اليقين في التقدير المتعلقة  2018ديســمبر  31الســنة المنتهية في 

 .2الموصوفة في المالحظة ، 16بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 

 تقييم نموذج العمل )1

واختبار نموذج العمل (يرجى  SPPIيعتمد تصــــــنيف األصــــــول المالية وقياســــــها على نتائج اختبار معايير ســــــداد المبالغ األصــــــلية وفوائدها 

). يحدد البنك نموذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات األصول المالية مًعا 4مراجعة أقسام األصول المالية في المالحظة 

عمال معين. يتضـــــمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصـــــلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء األصـــــول وقياس لتحقيق هدف أ

فة لأدائها والمخاطر التي تؤثر على أداء األصول وكيفية إدارتها وكيفية تعويض مديري األصول. ويراقب البنك األصول المالية المقاسة بالتك

لعادلة من خالل اإليرادات الشــــاملة األخرى التي تم إلغاء تحققها قبل اســــتحقاقها لفهم ســــبب التصــــرف فيها وما إذا كانت المطفأة أو القيمة ا

مل عاألسباب تتفق مع هدف العمل الذي تم االحتفاظ بها من أجله. تعتبر المراقبة جزًءا من التقييم المستمر للبنك حول ما إذا كان نموذج ال
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باألصــــــول المالية المتبقية فيه مناســــــًبا وما إذا كان من غير المناســــــب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج العمل وبالتالي الذي يتم االحتفاظ 

 تغيير محتمل في تصنيف تلك األصول. ولم تكن هذه التغييرات مطلوبة خالل الفترات المعروضة.

 المخصومة متأخرة السدادها والفواتير لتحديد اإليرادات الخاصة بالفواتير المعاد تموي )2

تحقة التي تم والمســ المخصــومةالفواتير اكتســاب دخل الفائدة على على أســاســه ، الذي تم الفعليمعدل الفائدة بأصــدَرت اإلدارة أحكامًا متعلقة 

تم تحديد ســعر الفائدة الفعلي بناًء على اتجاهات الســوق في ذلك الوقت ، واتجاه معدالت الفائدة  ،الحصــول عليها وخالل فترة الفائدة المتأخرة

ائدة فالتاريخية للبنك ، والقدرة على التفاوض بشـأن سـعر الفائدة لدى البنك ، ثم البيئة االقتصـادية والسـياسـية. ومن شـأن أي تباين في سـعر ال

دخل هذه الفائدة الذي تم حســــــــابه في هذه الكشــــــــوفات المالية في حينه أن يؤثر على أداء الفترة التي الفعلي ، وفترة الفائدة و / أو تحصــــــــيل 

مليون درهم) بسبب تباين سعر  102: 2018ديسمبر  31خسائر انخفاض في القيمة ( أي البنك لم يتكبدتحققت فيها بالفعل. خالل العام ، 

 المحسوب في السنوات السابقة.الفائدة الفعلي الساري عن سعر الفائدة الفعلي 

 ) تحديد ما إذا كان العقد يشمل عقد إيجار3

 ويعتبر العقد أنه، أو يحتوي على، عقد إيجار في عند بداية أي عقد، ُيطلب من الكيان تقييم ما إذا كان العقد، أو يحتوي على، عقد إيجار.

رة زمنية مقابل تعويض. يمكن وصــــف "الفترة الزمنية" من حيث كمية حال كان العقد يمنح الحق في الســــيطرة على اســــتخدام أصــــل محدد لفت

 استخدام أصل محدد.

 ) تحديد مدة اإليجار4

 في تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة باالعتبار كافة الوقائع والظروف التي تؤدي إلى إيجاد حافز اقتصــــــــادي لممارســــــــة خيار تمديد، أو عدم

التمديد (أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء) مشــــمولة فقط في مدة اإليجار في حال كان من المؤكد بشــــكل  ممارســــة خيار إنهاء. وتكون خيارات

 معقول تمديد عقد اإليجار (أو عدم إنهاؤه).

 .تتم مراجعة التقييم في حال وقوع حادثة هامة أو تغيرات هامة في الظروف من شأنها أن تؤثر على هذا التقييم وهي ضمن سيطرة المستأجر

 ) المبلغ متوجب الدفع بموجب ضمانات القيمة المتبقية (إن وجد)5

تم تتقوم المؤســــــــــســــــــــة مبدئيًا بتقييم وٕادراج المبالغ المتوقع أن تكون متوجبة الدفع بموجب ضــــــــــمانات القيمة المتبقية كجزء من التزام اإليجار. 

 د تقرير.مراجعة المبالغ وتعديلها إذا كان ذلك مناسبًا في نهاية كل فترة إعدا

 للتقديرات الخاصة بعدم اليقين: الرئيسيةالمصادر  -ب 
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ة. إال أن اإلدارة ووفقًا للتعريف، تســاوي النتائج الفعلية المعني قلما،تقديرات وافتراضــات بخصــوص المســتقبل. وهي تقديرات بإعداد البنك  يقوم

ت اتعتقد أن هناك مخاطر جســــيمة مرتبطة بالتقديرات واالفتراضــــات التالية، ُتؤدي إلى تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية لألصــــول وااللتزام

 خالل العام المالي التالي.

 

 

 

 :)(المنشأة الناجحة مبدأ استمرار النشاط )1(

ادر التي عتقد أن لدى البنك المصـــبخصـــوص إمكانية البنك في االســـتمرار وفقًا لمبدأ اســـتمرار النشـــاط، ويُ  االبنك تقديره ت إدارةأصـــدر 

قد تؤدي للشك  ،جسيمةحاالت عدم يقين  ةأيبوجود تمكنه من االستمرار في النشاط لفترة الحقة. وباإلضافة إلى ذلك، ال تعتقد اإلدارة 

شـــاط. يرجى وفقًا لمبدأ اســـتمرار الن الكشـــوفات الماليةاالســـتمرار وفقًا لمبدأ اســـتمرار النشـــاط، وعليه، يســـتمر إعداد  علىفي قدرة البنك 

 .34و 32أيضًا االطالع على المالحظة رقم 

 قياس بدل خسارة االئتمان المتوقع )2(

لمالية المقاســـــــة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشـــــــامل اآلخر يعد قياس بدل خســـــــارة االئتمان المتوقعة لألصـــــــول ا

FVOCI  أحد المجاالت التي تتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية وسلوك االئتمان في المستقبل

والخســــائر الناتجة عن ذلك). تم توضــــيح تفاصــــيل المدخالت واالفتراضــــات وأســــاليب التقدير  الســــداد(مثل احتمال تخلف العمالء عن 

لخسارة هــــــــــ ، والتي تحدد أيًضا الحساسيات األساسية  4بالتفصيل في المالحظة  ECL خسارة االئتمان المتوقعة المستخدمة في قياس

 للتغييرات في هذه العناصر. ECL االئتمان المتوقعة

 ، مثل: ECL خسارة االئتمان المتوقعة مطلوبة أيًضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياسالاألحكام المهمة  هناك عدد من

 تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

لقيمة ايقوم البنك بمراقبة جميع األصــــول المالية والتزامات القروض الصــــادرة وعقود الضــــمان المالي التي تخضــــع لمتطلبات انخفاض 

لتقييم مـا إذا كـانـت هنـاك زيـادة كبيرة في مخـاطر االئتمـان منـذ االعتراف األولي. إذا كـانـت هنـاك زيـادة كبيرة في مخـاطر االئتمـان ، 

 شهرًا. 12لفترة  ECLخسارة االئتمان المتوقعة  فسيقوم البنك بقياس بدل الخسارة على أساس العمر االفتراضي بدًال من

نت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد زادت بشــكل ملحوظ منذ االعتراف األولي ، يقارن البنك مخاطر التخلف عند تقييم ما إذا كا

عن السداد بشأن األداة المالية في تاريخ التقرير بناًء على فترة االستحقاق المتبقية لألداة مع خطر حدوث التخلف عن السداد المتوقع 
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تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتراف باألداة المالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم ، ينظر البنك في لفترة االســـتحقاق المتبقية في 

 كل من المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والمدعومة ، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحة دون تكلفة أو جهد

 .التطلعيةالتاريخية للبنك وتقييم ائتمان الخبراء بما في ذلك المعلومات  غير مبرر ، بناًء على الخبرة

تشـــــكل الســـــيناريوهات االقتصـــــادية المتعددة أســـــاس تحديد احتمال التخلف عن الســـــداد عند االعتراف األولي وتواريخ التقارير الالحقة. 

ســــــتؤدي الســــــيناريوهات االقتصــــــادية المختلفة إلى احتماالت مختلفة من التخلف عن الســــــداد. حيث يشــــــكل ترجيح هذه الســــــيناريوهات 

المرجح للتخلف عن السداد التي يتم استخدامها لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل متوسط المختلفة أساس احتمالية ال

 كبير أم ال.

بالنسبة إلقراض الشركات ، تشمل المعلومات التطلعية اآلفاق المستقبلية للصناعات التي تعمل فيها األطراف المقابلة للبنك ، والتي تم 

كذلك النظر و  ر الخبراء االقتصـــــاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية وغيرها من المنظمات المماثلة ،الحصـــــول عليها من تقاري

اض بالنســــــبة لمعلومات اإلقراض المســــــتقبلي إلقر  في مختلف المصــــــادر الداخلية والخارجية للمعلومات االقتصــــــادية الفعلية والمتوقعة.

يما إضــافية للمؤشــرات االقتصــادية المحلية ، ال ســ توقعاتصــادية مثل إقراض الشــركات مع االقت التوقعاتتشــمل نفس فهي التجزئة ، 

 بالنسبة للمناطق التي تركز على صناعات معينة ، وكذلك المعلومات التي يتم إنشاؤها داخلًيا عن سلوك دفع العمالء.

ينظر البنك في كما االئتمان الخاصــــــــة بهم. يخصــــــــص البنك نظرائه إلى درجة مخاطر االئتمان الداخلية ذات الصــــــــلة حســــــــب جودة 

ألصل وما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان على أساس مستمر في با األولياحتمال التخلف عن السداد عند االعتراف 

ألصــــــل كما الســــــداد في ا. لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ، يقارن البنك مخاطر التخلف عن تقاريركل فترة 

قولــة المعلومــات التوجيهيــة المع يــأخــذ بــاالعتبــار. فهو الوليفي تــاريخ التقرير مع مخــاطر التخلف عن الســـــــــــــــداد في تــاريخ االعتراف 

 المؤشرات التالية: والداعمة ويدرج بشكل خاص

 الداخلية ؛ المخاطردرجة  -

 التصنيف االئتماني الخارجي (قدر اإلمكان) ؛ -

 رات السلبية الفعلية أو المتوقعة في ظروف العمل أو المالية أو االقتصادية المتوقعة ؛التغيي -

 إلحداث تغيير كبير في قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته ؛ -

 تغييرات كبيرة فعلية أو متوقعة في نتائج تشغيل المقترض ؛ -

 رى للمقترض نفسه ؛زيادات كبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخ -

 تغييرات مهمة في قيمة الضمان الداعم لاللتزام أو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحسينات االئتمان؛ -
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 التغييرات المهمة في األداء الفعلي أو المتوقع للمقترض ، بما في ذلك التغييرات -

 التشغيلية للمقترض ؛ و. في حالة سداد المقترضين في البنك والتغييرات في النتائج 1

 ) كجزء من نموذج التصنيف الداخلي.GDP. يتم إدراج معلومات االقتصاد الكلي (مثل أسعار النفط أو الناتج المحلي اإلجمالي 2

 في الوقت المناسب. PD احتمال التخلف عن السداد تنعكس العوامل النوعية التي تشير إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان في نماذج

ومع ذلك ، ال يزال البنك ينظر بشكل منفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظ. بالنسبة 

إلقراض الشـــــــركات ، هناك تركيز خاص على األصـــــــول المدرجة في "قائمة المراقبة" نظًرا ألن التعرض مدرج في قائمة المراقبة بمجرد وجود 

 تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل. مخاوف من

 ECL الخسائر االئتمانية المتوقعة ، أو 1شهًرا ألصول المرحلة  12لمدة  ECLكبدل يساوي  ECLs الخسائر االئتمانية المتوقعة يتم قياس

ان بشــــــــــكل ملحوظ منذ االعتراف عندما تزداد مخاطر االئتم 2. ينتقل األصــــــــــل إلى المرحلة 3أو المرحلة  2مدى الحياة ألصــــــــــول المرحلة 

عند تقدير ما إذا كانت مخاطر االئتمان و ما الذي يشـــكل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.  9األولي. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

 عقولة والقابلة للدعم.بشكل ملحوظ ، يأخذ البنك في االعتبار المعلومات التطلعية النوعية والكمية الم تالخاصة بأصل ما قد زاد

 تأسيس مجموعة من األصول ذات خصائص مماثلة لمخاطر االئتمان 

على أســــــــــاس جماعي ، يتم تجميع األدوات المالية على أســــــــــاس خصــــــــــائص المخاطر  ECLsعندما يتم قياس خســــــــــائر االئتمان المتوقعة 

 ، المشــــــتركة (مثل نوع األداة ، ودرجة مخاطر االئتمان ، ونوع الضــــــمان ، وتاريخ االعتراف األولي ، والفترة المتبقية حتى تاريخ االســــــتحقاق

الءمة خصـــائص مخاطر االئتمان بشـــكل مســـتمر لتقييم ما إذا كانت ال والصـــناعة ، والموقع الجغرافي للمقترض ، الخ). يراقب البنك مدى م

ضـــمان أنه إذا تغيرت خصـــائص مخاطر االئتمان ، فهناك إعادة تجزئة مناســـبة لألصـــول. قد ينتج عن لمطلوب  ويكون ذلكتزال متشـــابهة. 

ئتمان المماثلة لبنك األصـــول. تكون ذلك إنشـــاء محافظ جديدة أو نقل أصـــول إلى محفظة حالية تعكس بشـــكل أفضـــل خصـــائص مخاطر اال

 إعادة تقســـــــــيم الحقائب والحركة بين المحافظ أكثر شـــــــــيوًعا عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان (أو عندما تنعكس هذه الزيادة

ا إلى مدى الحياة ، أو ا ECLsشــــــهًرا  12 خســــــائر ائتمانية متوقعة لمدة الكبيرة) وبالتالي تنتقل األصــــــول من لعكس ، ولكن قد يحدث أيضــــــً

 يتغير لكنو شـــــهًرا أو مدى الحياة ،  12لمدة  ECLs خســـــائر االئتمان المتوقعة ضـــــمن المحافظ التي تســـــتمر في القياس على نفس أســـــاس

 نظًرا الختالف مخاطر االئتمان الخاصة بالمحفظة. ECL خسائر االئتمان المتوقعة  مقدار

 النماذج واالفتراضات المستخدمة
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لألصـــول المالية. يتم تطبيق الحكم في تحديد أنســـب  ECLخدم البنك مختلف النماذج واالفتراضـــات في قياس خســـائر االئتمان المتوقعة يســـت

نموذج لكل نوع من األصـــــــــول ، وكذلك لتحديد االفتراضـــــــــات المســـــــــتخدمة في هذه النماذج ، بما في ذلك االفتراضـــــــــات التي تتعلق بالدوافع 

 ئتمان.الرئيسية لمخاطر اال

 تحديد العدد والنسب النسبية لسيناريوهات التطلعية لكل نوع من المنتجات / السوق وتحديد المعلومات التطلعية ذات الصلة بكل سيناريو -

، يســــــتخدم البنك معلومات اســــــتشــــــرافية معقولة وداعمة ، تســــــتند إلى افتراضــــــات عن الحركة  ECLعند قياس الخســــــائر االئتمانية المتوقعة 

 المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيف ستؤثر هذه المحركات على بعضها البعض.

 إحتمالية التخلف عن السداد -

. تعد احتمالية التخلف عن الســـــداد ECLمدخالت رئيســـــية في قياس الخســـــائر االئتمانية المتوقعة  PDتشـــــكل احتمالية التخلف عن الســـــداد 

PD  تقدير الحتمال التخلف عن الســـــداد عبر أفق زمني محدد ، ويشـــــمل حســـــابه البيانات التاريخية واالفتراضـــــات وتوقعات الظروف  بمثابة

 المستقبلية.

 عند التعرض للتخلف عن السداد الخسارة -

يعتمد ذلك على الفرق بين التدفقات و . التخلف عن السدادتقدير للخسارة الناشئة عن ال LGDتمثل الخسارة عند التعرض للتخلف عن السداد 

ة يالنقدية التعاقدية المســــــــــــتحقة والتدفقات التي يتوقع المقرض اســــــــــــتالمها ، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من التحســــــــــــينات االئتمان

 مونة.المض

 

 

 والمعدات: والتجهيزاتالممتلكات  )3

اء يتقوم اإلدارة بوضـع تقدير لفترة اسـتخدام، ومصـروفات اإلهالك المرتبطة، بتحسـينات حيازتها اإليجارية. وتسـتند هذه التقديرات، من بين أشـ

أخرى، على افتراض تجديد البنك لإليجار الســـــــنوي الخاص به خالل فترة االســـــــتخدام التقديرية. وقد يتغير بشـــــــكٍل كبير في حال عدم تجديد 

 ار السنوي، كما سوف تقوم اإلدارة بزيادة مصروفات اإلهالك في حال أن فترة االستخدام أقل من الفترة التي سبق تقديرها. اإليج

، خالل فترة االســـــتخدام التقديرية، على أســـــاس االســـــتخدام المتوقع لألصـــــل، الممتلكات واآلالت والمعدات األخرىويتم حســـــاب تكلفة إهالك 

متبقية،  ةواالستهالك العادي، وبرنامج اإلصالح والصيانة، والتقاُدم التكنولوجي الناجم عن تغييرات القيمة المتبقية. ولم تحسب اإلدارة أية قيم

 لضآلتها. 

 مخاطر التعرّض للمسؤولية الضريبية: )4
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وائد مخاطر الضريبية، بما في ذلك احتمال فرض ضرائب وفالحساب مبلغ الضرائب الحالية والمؤجلة، يأخذ البنك في اعتباره أثر  في خضم

لوجود اختالف و خالل المسار العادي للنشاط.  ،لعدم اليقين ،إضافية. وهناك ُمعامالت وحسابات محددة، يخضع فيها مبلغ الضريبة التقديري

لية لهذه الحسابات عن المبالغ التقديرية األولية، فإن هذه االختالفات تؤثر على المخصصات الضريبية خالل الفترة التي تمت القيمة الفع بين

قد تُتاح يث حالتقديرات خاللها. ويســـتند التقدير المذكور على التقديرات واالفتراضـــات المتعلقة بســـلســـلة من األحكام الخاصـــة بأحداث الحقة. 

ية كفاية االلتزامات الضـــــــريبية الحالية، وهي التغييرات التي قد تؤثر على النفقات الضـــــــريبب المتعلقةمعلومات تؤدي إلى تغيير البنك ألحكامه 

 خالل الفترة التي تمت التقديرات المذكورة خاللها.

 انخفاض قيمة فواتير التصدير المتأخرة المخفضة )5

ــــــــــــــ. نظًرا ألن فواتير التصدير المتأخرة المخفضة  4اسبية للبنك حول انخفاض قيمة الصول المالية في المالحظة تم توضيح السياسة المح هـ

صفًرا. حيث تأخرت فاتورة التصدير المخصومة بسبب  LGDمدعومة من البنوك األخرى ، يتم اعتبار خسائر التعرض للتخلف عن السداد 

 العقوبات المفروضة على البنك.

 

 

 

 

 واألرصدة الموجودة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي: النقد -6

  31/12/2019 31/12/2018 

 ' درهم000 ' درهم000  

    

 34,093 53,882 النقد في الصندوق 

   األرصدة الموجودة لدى مصرف اإلمارات المركزي: 

 84,282 486,542 الحسابات الجارية - 

 76,672 الُمعفاة من الفائدةالودائع القانونية  - 

617,096 

86,851 

205,226   

 مالحظة: 
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يمكن  يتم االحتفاظ بالودائع القانونية لدى مصــــــــــــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، بعملة الدرهم اإلماراتي وبعملة الدوالر األمريكي، وال

ســــــحبها دون موافقة المصــــــرف المذكور. ويتغير مســــــتوى هذه الودائع كل شــــــهر بموجب التعليمات الصــــــادرة عن مصــــــرف اإلمارات العربية 

 مركزي. المتحدة ال

 

 :باألطراف ذات الصلةالُمعاَمالت الخاصة  -7

من المقر الرئيسي وفروعه الخارجية، وطاقم اإلدارة األساسي، والكيانات الخاضعة للتحكم الفردي  كلٍ إلى ، ذي الصلةالطرف  ُيشير مصطلح

 أو المشترك من قبل، أو الخاضعة بشكٍل كبير لتأثير، هذه األطراف. 

ي المعنّي المذكور ف نشـــــاطه العادي، تعامالت مع مؤســـــســـــات األعمال األخرى المشـــــمولة بتعريف الطرفلوُيبرم البنك في خضـــــم ممارســـــته 

لتي كان من اال تختلف بشـكلٍ كبير عن تلك  ،شـروط التعامالت المذكورةأن ) من المعايير المحاسـبية الدولية. ويعتقد البنك 24المعيار رقم (

التعامالت المذكورة مع الطرف المعنّي، وتتم هذه التعامالت وفقًا الخاصـــة بشـــروط المها مع أطراٍف ثالثة. حيث تعتمد إدارة البنك الممكن إبرا

 للشروط التي يوافق عليها مجلس اإلدارة أو اإلدارة. 

 

 لمالي:ا بيان المركز، في تاريخ صدور تقرير ذات الصلةوفيما يلي، موجز لألرصدة التي لدى األطراف 

 من المقر الرئيسي وفروعه الخارجية: المستحق -أ

  31/12/2019 

 ' درهم000

31/12/2018 

   ' درهم000

 2,005,425 486,196 المقر الرئيسي: 

 13,106 13,369 الفروع الخارجية: 

  

 

499,565 2,018,531 

 مالحظة: 

: 2018ديســــمبر  31ي (تمليون درهم إمارا 5.17 على وفروعه الخارجية،تشــــتمل المســــتحقات الواجب ســــدادها من قبل المقر الرئيســــي . 1

 ديون لصالح حساب المقر الرئيسي. توليس ،مليون درهم إماراتي) من الفوائد المستحقة السداد 5.67
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لقاعدة رأس  %30، فإن التعرض للمقر الرئيســــي وفروعه في الخارج تجاوز الحد األقصــــى للتعرض بنســــبة 2019ديســــمبر  31. كما في 2

ال يســــــــــــمح ، مراقبة حدود التعرض الكبيرة الصــــــــــــادر عن مصــــــــــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، 32/2013مال البنك. وفقًا للتعميم 

من قــاعــدة رأس مــال البنــك. قــام البنــك من خالل خطــاب  % 30رج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــا يتجــاوز للتعرض للبنوك العــاملــة خــا

بتقديم طلب إعفاء إلى مصــــــــــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لمنحه  2019ديســــــــــــمبر  10بتاريخ  182/1/2025/2019مرجع رقم 

 وفروعه في الخارج كحالة استثنائية. إعفاء من معايير التعرض فيما يتعلق بالمقر الرئيسي

 وتشتمل مستحقات المقر الرئيسي وفروعه الخارجية على ما يلي: -ب 

  31/12/2019 31/12/2018 

 ' درهم000 ' درهم000  

 225,470 41,916 المقر الرئيسي 

 166,764 168,616 األفرع الخارجية 

  

 

210,532 392,234 

 مالحظة: 

مليون درهم إماراتي إلى أســـــــــهم رأس مال البنك المحدد عن طريق تحويل مبلغ معادل من  250خالل الســـــــــنة الحالية، تم تحويل مبلغ وقدره 

فرع المقر الرئيســـي أعاله. تم اعتماد هذا التحويل حســـب األصـــول من قبل المقر الرئيســـي. وقام مصـــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

 بالمصادقة على هذا التحويل. CBUAE/BSD/2020/1848مرجع  2020أبريل  12بتاريخ بموجب خطابه 

 أخرى -ج 

  31/12/2019 31/12/2018 

 ' درهم000 ' درهم000  

يد قروض غير مســــــــــــــددة لدى طاقم اإلدارة   رصــــــــــــــ

 األساسي:

137 88 

 126,264 125,272 ودائع العميل: 

 8,293 6,120 االلتزامات األخرى 

 879 879 االلتزامات المحتملة: 
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 501,215 477,139 قروض وُسلف مقدمة إلى العمالء: 

 

 

 

 مالحظة:

ألف درهم إماراتي)  4,452 :2018ديســـمبر  31ألف درهم إماراتي ( 4,602ومن ضـــمن المبالغ مســـتحقة الســـداد من البنوك األخرى، مبلغ 

 مستحقة السداد من فرع تابع  للمقر الرئيسي.

 المدرجة ضمن حساب األرباح والخسائر، واإليرادات الشاملة األخرى: األطراف ذات الصلةفيما يلي، تعاُمالت  -د 

 

 

 

 

 01/01/2019من:   

 31/12/2019لغاية: 

 01/01/2018من: 

 31/12/2018لغاية: 

 ' درهم000 ' درهم000  

 19,012 16,133 الفائدة على الدخل: 

 49,248 4,145 نفقة الفوائد: 

 8,293 6,120 )20مصروفات المقر الرئيسي (اطلع على مالحظة  

 3,301 3,624 تعويضات طاقم اإلدارة األساسي:  

خسائر انخفاض قيمة المستحقمن المقر الرئيسي وفروعه  

 بالخارج

___0___ 102,217 

    

 المستحقات من/إلى البنوك األخرى -8

  31/12/2019 31/12/2018 

 ' درهم000 درهم '000  

   المستحق من: -أ 

 7,500 1,342,802 البنوك الخارجية - 
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 البنوك داخل اإلمارات العربية المتحدة - 

 

0 0 

 -  1,342,802 7,500 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة:

 كافة المبالغ المذكورة أعاله، مستحقة السداد من البنوك اإليرانية. 

بعملة أجنبية الصــــــادرة إلى البنوك اإليرانية األخرى والفائدة مســــــتحقة القبض من هذه القروض ألجل تشــــــمل المســــــتحقات من البنوك األخرى 

 31ألف درهم إمــاراتي ( 1,526: ال يوجــد) ومبلغ وقــدره 2018ديســــــــــــــمبر  31مليون درهم إمــاراتي ( 1,334القروض ألجــل بمبلغ وقــدره 

 : ال يوجد) على التوالي.2018ديسمبر 

بعد التعديل  2002مارس  7") مع المصــــــرف المركزي اإلماراتي. وحســــــب االتفاقية المؤرخة: االتفاقيةتمويل (" وقد أبرم البنك اتفاقية إعادة 

مليون  1,100 اإليرانية، لغاية مبلغ اإلســـــــــــــالميةالمتكرر فيها، يقوم البنك بإعادة تمويل خطابات االئتمان التي فتحتها البنوك في الجمهورية 

 مليون دوالر أمريكي). 1,100: 2018دوالر أمريكي (

 يشــــمل الرصــــيد المذكور أعاله األموال المســــتلمة من المقر الرئيســــي (طهران، إيران) بالنيابة عن البنك من بنك إيراني في الســــنوات الســــابقة

االمتثال للوائح  يلتســــــــــوية فواتير مخصــــــــــومة معّلقة. وبالتالي، فقد تم توزيع هذه األموال على مختلف البنوك اإليرانية األخرى لالســــــــــتمرار ف

 .2013نوفمبر  11بتاريخ  32/2013التعرض الكبير المبينة في التعميم رقم 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

 ' درهم000 ' درهم000  

   مستحق السداد إلى: -ب 

 1,083,632 1,307,747 البنوك في الخارج: - 

 0 0 البنوك داخل اإلمارات العربية المتحدة: - 
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  1,307,747 1,083,632 

: 2018ديســــــمبر  31مليون درهم إماراتي ( 149.27وتســــــتحق كافة المبالغ المذكورة أعاله، الســــــداد إلى البنوك اإليرانية، بما في ذلك مبلغ  

 مستحقة السداد إلى البنك المركزي اإليراني.  درهم إماراتي)مليون  12.97

بالعملة المحلية من البنوك اإليرانية األخرى والفائدة متوجبة الدفع على هذه الودائع ألجل تشـمل المسـتحقات إلى البنوك األخرى الودائع ألجل 

 31ألف درهم إمــاراتي ( 2,621مليون درهم إمــاراتي) ومبلغ وقــدره  168: 2018ديســــــــــــــمبر  31مليون درهم إمــاراتي ( 268بمبلغ وقــدره 

 ألف درهم إماراتي) على التوالي. 1,536: 2018ديسمبر 

 فواتير التصدير المخصومة لصالح البنوك اإليرانية الموجودة بالخارج: -9

الســــــداد من قبل البنوك اإليرانية الموجودة بالخارج، ويشــــــكل المبالغ مســــــتحقة الســــــداد عن فواتير  يســــــتحق هذا الرصــــــيد،

 خصمها البنك لصالح عمالئه. و  ،التصدير التي أصدرتها البنوك المذكورة

 

 :الدفعات المقدمةالقروض و  -10

 :الدفعات المقدمةوفيما يلي محفظة مزيج القروض و 

  31/12/2019 

 ' درهم000

31/12/2018 

   ' درهم000

   حسب النوع  -أ 

 9,279,775 9,176,962 مسحوبات على المكشوف: 

 584,690 556,570 فواتير/ شيكات مخصومة: 

 1,660,972 1,603,383 قروض ألجل 

 861,296 821,122 العمالء المسددة (سداد في مقابل الوثائق)التزامات  

 484,939 473,319 قروض في مقابل إيصاالت أمانة 

 12,871,672 12,631,356 إجمالي مبلغ الدفعات المقدمة والقروض 

   مطروحًا منه: 

 )4,283,233( )4,506,811( مخصص انخفاض قيمة القروض والدفعات المقدمة: 

 )5,094,314( )5,490,292( المعلقة: الفائدة 
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 3,494,125 2,634,253 صافي مبلغ القروض والدفعات المقدمة: 

   حسب القطاع االقتصادي -ب 

 10,117,951 10,018,262 تجارة الجملة والتجزئة: 

 414,475 423,478 اإلنشاءات: 

 165,884 173,421 التعدين والمحاجر  

 1,387,200 1,230,301 الخدمات: 

 90,309 92,709 القروض الشخصية: 

 570,337 579,477 التصنيع: 

 10,655 11,300 النقل واالتصاالت: 

 114,861 102,408 المؤسسات المالية: 

  12,631,356 12,871,672 

    

   حسب المنطقة الجغرافية : -ج 

 12,573,222 12,338,563 اإلمارات العربية المتحدة:داخل دولة  

 298,450 292,793 الجمهورية االسالمية اإليرانية: 

  12,631,356 12,871,672 

 :الدفعات المقدمةالخاصين بالقروض و  ،ومخصص انخفاض القيمة ،تغيرات الفائدة المعلقة -د 

في تقرير الوضــع المالي، بقيمة صــافية دون الفوائد المعلقة ومخصــصــات انخفاض  الدفعات المقدمةتم تســجيل القروض و 

والقروض. وفيمـا يلي التغيرات الحـادثـة في الفـائـدة المعلقـة ومخصــــــــــــــص انخفـاض قيمـة القروض  الـدفعـات المقـدمـةقيمـة 

 خالل العام: الدفعات المقدمةو 
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 2019 2018 
مخصـــــــــص انخفـــــاض  الفائدة المعلقة 

 الدفعاتالقروض و قيمة 
 المقدمة

مـــــــخصـــــــــــــــــــــص  الفائدة المعلقة
انخفــــاض قيمــــة 
الــــــــــــــــقــــــــــــــــروض 

الـــــــــــدفـــــــــــعـــــــــــات و 
 المقدمة

 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 

 3,192,352 4,377,146 4,283,233 5,094,314 الرصيد في بداية السنة

تـــأثير اعتمـــاد المعيـــار الـــدولي إلعـــداد 

ينــاير  1بتــاريخ  9التقــارير المــاليــة رقم 

2018  

0 0 0 997,161 

 105,898 0 343,984 0 المخصص الذي تم فتحه خالل العام 

 0 739,210 0 541,469 الفائدة المعلقة خالل العام 

 )12,031( )9,025( )68,382( )4,864( المبلغ المسدد/المسترد خالل العام 

 )147( )13,017( )52,024( )50,627( المبالغ المشطوبة خالل العام 

 4,283,233 5,094,314 4,506,811 5,490,292 رصيد نهاية الفترة

بلغت القيمة اإلجمالية للقروض والدفعات المقدمة للعمالء ، والتي تم تحديدها بشكل فردي على أنها منخفضة القية، قبل خصم أي خسائر 

 مليون درهم). 12,699: 2018ديسمبر  31مليون درهم ( 12,321انخفاض في القيمة تم تقييمها بشكل فردي 

 31بلغت القيمة العادلة للضــمانات التي يحتفظ بها البنك والمتعلقة بالقروض التي تم تحديدها بشــكل فردي على أنها انخفضــت قيمتها في 

 مليون درهم). يتكون الضمان من النقد واالستثمارات والعقارات المرهونة. 5,796: 2018ديسمبر  31درهم ( 6,651،  2019ديسمبر 

 / CBUAE، بمرجع رقم.  2019يوليو  ٢باإلشـــــــــارة إلى خطاب عدم الممانعة من مصـــــــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. بتاريخ 

BSD / 2019/2610  مليون درهم في عامي  523.2لالعتراف بالنقص في مخصـــــص انخفاض قيمة القروض والدفعات المقدمة بقيمة
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وسـيتم تقديم الرصـيد المتبقي  2019مليون في عام  343.98، قام البنك بإنشـاء مخصـص النخفاض القيمة بمبلغ وقدره 2020و  2019

 .2020مليون في عام  179.22بقيمة  

 أصول أخرى -11

  31/12/2019 31/12/2018 

 (المعاد بيانه)

01/01/2018 

 (المعاد بيانه)

 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000  

 65,425 70,651 75,273 فوائد الذمم المدينة: 

 4,795 3,656 3,421 النفقات مسبقة السداد: 

 598,967 862,767 1,223,984 أصول الضرائب المؤجلة: 

 0 507 993 ةالمستحقضريبة القيمة المضافة  

 9,697 24,532 28,618 أخرى 

  1,332,289 962,113 678,884 

ناقص: مخصــــــــــــــص انخفاض قيمة  

 األصول األخرى

)8,479( )8,479( )8,479( 

  810,1,323 634,953 405,670 

 

، يذكر فيه أن المقر 2020مايو  17) بتاريخ 99/164335ابًا (مرجع رقم: تلقى البنك من المقر الرئيســــــــــــــي للبنك (طهران، إيران) خطمالحظة: 

دنى لألرباح الرئيســــــي للبنك قام بتقييم كفاية األرباح الضــــــريبية المســــــتقبلية للبنك الســــــتخدام الفروق المؤقتة القابلة للخصــــــم واســــــتنتاج عدم اليقين األ

ر وفقًا لرئيســــي للبنك تأكيدًا معقوًال الســــتراد األصــــول الضــــريبية المؤجلة في المســــتقبل المنظو الضــــريبية المســــتقبلية للبنك. وبناًء عليه، أعطى المقر ا

 ضرائب الدخل. 12لمعيار المحاسبة الدولي 

 

 العقارات، والمنشآت، والمعدات -12
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تحســـــــــينات المبنى  األراضي 

 والحيازة اإليجارية

ــات،  ــاث، التركيب األث

التجهيزات، ومعدات 

 المكتبية

 اإلجمالي المركبات

  %33 %100-%25 %25-%5  معدل اإلهالك:

      التكلفة

 122,810 2,170 34,542 76,227 9,871 :2017ديسمبر  31في تاريخ: 

 634 0 634 0 0 اإلضافات:

 )419( 0 )419( 0 0 البنود التي تم التصرف فيها:

 123,025 2,170 34,757 76,227 9,871 :2018ديسمبر  31في تاريخ: 

 1,175 0 1,175 0 0 اإلضافات:

 )277( )174( )103( 0 0 البنود التي تم التصرف بها

 123,923 1,996 35,829 76,227 9,871 :2019ديسمبر  31في تاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلهالك التراكمي

     

 94,610 2,169 33,359 59,082 0 2017ديسمبر،  31في تاريخ: 

 2,509 0 526 1,983 0 المصروف الخاص بالعام:

 )419( 0 )419( 0 0 الحذف عند التصرف بالبند:
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 96,700 2,169 33,466 61,065 0 :2018ديسمبر  31في تاريخ: 

 2,664 0 717 1,947 0 الخاص بالعام:المصروف 

 )277( )174( )103( 0 0 الحذف عند التصرف بالبند:

 99,087 1,995 34,080 63,012 0 :2019ديسمبر  31في تاريخ: 

      القيمة الدفترية:

 24,836 1 1,749 13,215 9,871 :2019ديسمبر  31في تاريخ: 

      

 26,325 1 1,291 15,162 9,871 :2018ديسمبر  31في تاريخ: 

 

 

 ودائع العمالء -13

  31/12/2019 31/12/2018 

 ' درهم000 ' درهم000  

 262,366 230,413 الحسابات الجارية: 

 141,261 136,346 حسابات االدخار: 

 3,232,238 2,693,620 حسابات الودائع: 

 30,367 42,627 الحسابات الهامشية: 

  3,103,006 3,666,232 

ية موقد بلغت الحســـــابات الهامشـــــية، والودائع قيد الحيازة المرهونة كضـــــمان للقروض والدفعات المقدمة، والخارجة عن التزامات الميزانية العمو 

مليون درهم  875: 2018ديســــــــمبر  31مليون درهم إماراتي ( 356: 2019ديســــــــمبر  31(غير المســــــــجلة في بيان المركز المالي) بتاريخ: 

 إماراتي).

 

 القروض الثانوية:  -14
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، تم تحويل القروض الثانوية التالية التي تمثل ثالثة قروض تم الحصـــول عليها من المقر الرئيســـي إلى رأس مال 2018خالل العام 

 مساهم مخصص للبنك: 

، تم تحويله إلى رأس مال 2002مليون درهم إماراتي في مايو  200مليون دوالر أمريكي، يعادل  54.45قرض بمبلغ  .أ

مخصص بناًء على موافقة وردت من المقر الرئيسي ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. بموجب خطابه المؤرخ 

 .CBUAE / BSD / 2019/2611، بمرجع 2019يوليو  2في 

، 2004مليون درهم إماراتي تم الحصــــول عليه في شــــهر مايو  100مليون دوالر أمريكي، يعادل  27.23بمبلغ  قرض  .ب

تم تحويله إلى رأس مال مخصــــــــــــص بناًء على موافقة وردت من المقر الرئيســــــــــــي ومصــــــــــــرف اإلمارات العربية المتحدة 

 .CBUAE / BSD / 2019/2611، بمرجع  2019يوليو  2المركزي. بموجب خطابه المؤرخ في 

، 2011مليون درهم إماراتي تم الحصــول عليه في شــهر أكتوبر  300مليون دوالر أمريكي، يعادل  81.68قرض بمبلغ  .ج

تم تحويله إلى رأس مال مخصــــــــــــص بناًء على موافقة وردت من المقر الرئيســــــــــــي ومصــــــــــــرف اإلمارات العربية المتحدة 

 .CBUAE / BSD / 2019/2611بمرجع ،  2019يوليو  2المركزي. بموجب خطابه المؤرخ في 

 

 

 

 

 

 التزامات أخرى: -15

  31/12/2019 31/12/2018 

 ' درهم000 ' درهم000  

 93,638 76,691 الفائدة متوجبة السداد: 

مخصـــــــــص تعويض مكافأة نهاية خدمة الموظف (يرجى االطالع  

 أدناه)

19,195 19,058 

 3,595 3,710 )21رقم مخصص الضرائب (يرجى االطالع على مالحظة  

 26,245 21,504 بنود أخرى: 
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  121,100 142,536 

 :مالحظة 

ُيقدم البنك كًال من المعاش، والمساهمة الخاصة بالتأمين الوطني، لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، بموجب القانون االتحادي 

 . كما يقدم البنك تعويض نهاية الخدمة لموظفيه الوافدين، بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 1999] للعام 7رقم [

 ، التغييرات الخاصة بتعويض نهاية خدمة الموظفين:وفيما يلي

لغاية:  01/01/2019من:   

31/12/2019 

  01/01/2018من: 

 31/12/2018لغاية: 

 ' درهم000 ' درهم000  

 21,608 19,058 رصيد بداية الفترة: 

 1,965 1,550 المصروف الخاص بالعام: 

 )4,515( )1,413( الدفعات المسددة خالل العام: 

 19,058 19,195 رصيد نهاية الفترة 

 دخل الفائدة -16

  

 

لغاية:  01/01/2019من: 

31/12/2019 

  01/01/2018من: 

 31/12/2018لغاية: 

 ' درهم000 ' درهم000  

  

 دخل الفائدة على:

 

  

قروض وســــــــــــــلف العمالء (بما في ذلك فوائد التصــــــــــــــدير  - 

 المدعمة وفواتير التصدير المخصومة)

31,704 35,286 

 29,774 30,886 سوق المال والمعامالت بين البنوك: - 

 6 8 أخرى: - 

  62,598 65,066 
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 نفقات الفائدة -17

لغاية:  01/01/2019من:   

31/12/2019 

  01/01/2018من: 

 31/12/2018لغاية: 

 ' درهم000 ' درهم000  

   نفقات الفائدة على: 

 150,628 132,990 إيداعات العمالء: - 

 64,988 15,534 إيداعات من المؤسسات المالية: - 

  

 

 

 

 

148,524 215,616 

 صافي الرسوم ودخل العمولة: -18

لغاية:  01/01/2019من:   

31/12/2019 

  01/01/2018من: 

 31/12/2018لغاية: 

 ' درهم000 ' درهم000  

 5,569 3,280 الرسوم وٕايرادات العموالت: 

 )106( )81( الرسوم ونفقات العموالت: 

  

 

3,199 5,463 

 صافي النفقات / المصروفات األخرى: -19

لغاية:  01/01/2019من:   

31/12/2019 

  01/01/2018من: 

 31/12/2018لغاية: 

 ' درهم000 ' درهم000  
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 15,593 10,524 خسائر الصرف األجنبي 

 )135( )33( مصروفات البنك: 

 )3,109( )3,175( إيرادات أخرى: 

  

 

7,316 12,349 

 النفقات اإلدارية والعامة: -20

لغاية:  01/01/2019من:   

31/12/2019 

  01/01/2018من: 

 31/12/2018لغاية: 

 ' درهم000 ' درهم000  

 45,555 43,305 التكاليف والنفقات المرتبطة بطاقم الموظفين: 

 7,864 6,374 اإليجار والنفقات المرتبطة به: 

 8,293 6,120 (د)): 7المقر الرئيسي (ملحوظة مصروفات  

 2,509 2,664 ):12إهالك العقارات والمنشآت والمعدات (ملحوظة  

 12,844 13,110 أخرى: 

  71,573 77,065 

 الضرائب: -21

أبوظبي، ودبي، ســــنويًا، الخاصــــة بالدخل اإلماراتي الســــنوي الخاضــــع للضــــريبة، في إمارة  %20يخضــــع البنك إلى ضــــريبة بنســــبة 

والشــارقة، وعجمان. ويتم حســاب الدخل الخاضــع للضــريبة، بعد تعديالت محددة في صــافي الربح قبل الضــرائب عن العام، اســتنادًا 

 إلى أفضل تقديرات اإلدارة.

 

 وفيما يلي التغييرات في مخصص الضرائب خالل العام: 

لغــــايــــة:  01/01/2019من:   

31/12/2019 

  01/01/2018من: 

 31/12/2018لغاية: 

 (مكرر) ' درهم000  
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 ' درهم000 ' درهم000

 10,185 3,595 رصيد بداية العام 

   مصروف الضرائب: 

 3,595 3,710 عن العام الحالي: - 

 49,146 15,066 عن العام السابق: - 

  22,371 62,926 

 )59,331( )18,661( الضرائب المسددة خالل العام: 

 3,595 3,710 ):15(راجع مالحظة رصيد آخر العام  

 

 

 

 

 

 وفيما يلي العالقة بين نفقة الضرائب عن العام، والربح المحاسبي قبل الضريبة عن العام:

 

لغــــايــــة:  01/01/2019من:   
31/12/2019 

  01/01/2018من: 
 31/12/2018لغاية: 

 ' درهم000  
 ' درهم000

 (مكرر)
 ' درهم000

 )430,585( )437,218( الخسارة المحاسبية: 

 448,560 455,768 التعديالت التي تمت لألغراض الضريبية: 

 17,975 18,550 الربح الخاضع للضريبة: 

   الضريبة الحالية: 

 3,595 3,710 المتبع: %20الضريبة بمعدل  

 49,146 15,066 مصروف الضريبة عن األعوام السابقة: 

  18,776 52,741 

 )263,800( )361,217( المؤجلةالضريبة  
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 )211,059( )342,441( الضريبة الخاصة بالعام: 

 االحتياطي القانوني: -22
من صــــــــــــافي الربح إلى احتياطي خاص، إلى أن  %10، تحويل نســــــــــــبة 1980للعام  10] من القانون االتحادي رقم 82تفرض المادة رقم [

 من رأس المال، دون أن يتم توزيعه.  %50يشتمل االحتياطي المذكور على نسبة 
 

 النقد والمعادالت النقدية -23
 ة التالية، بموعد استحقاق سداد ثالثة أشهر أو أقل:يشتمل النقد والمعادالت النقدية على األرصد

 
  31/12/2019 31/12/2018 
 ' درهم000 ' درهم000  
 205,226 617,096 النقد وأرصدة البنك لدى مصرف اإلمارات المركزي: 
   مطروحًا منه: 
 )86,851( )76,672( اإليداعات القانونية لدى مصرف اإلمارات المركزي: 
 118,375  540,424  والمعادالت النقديةالنقد  

 أخطاء الفترة السابقة -24

بخصــــــوص دفعات الضــــــريبة من فروع البنوك األجنبية في إمارة عجمان، يتحمل البنك مســــــؤولية ســــــداد  1996) لعام 2وفقًا للمرســــــوم رقم ( 

 الرقابة المالية في حكومة عجمان. ويتم إجراء التقييم منالضـــريبة وأرباحها الصـــافية على أســـاس ســـنوي وتقديم عائدات الضـــرائب إلى جهاز 

قبل جهاز الرقابة المالية على عائدات الضـــــرائب المقدمة من قبل البنك والضـــــرائب المســـــددة/ المطالب بها من البنك بســـــبب التعديالت التي 

مالية. في دفاتر البنك وااللتزام حســـب جهاز الرقابة ال ُأجريت من قبل جهاز الرقابة المالية. ويؤدي هذا إلى حدوث فرق في االلتزام الضـــريبي

 وســـيتم إبطال هذا الفرق في المســـتقبل، عندما يقوم البنك بعكس بدل انخفاض قيمة القروض والدفعات المقدمة أو تعليق الفائدة على اســـترداد

من  12"ضـــــــرائب الدخل". وفقًا للفقرة  12بة الدولية المســـــــتحقات من العمالء؛ ســـــــيتم تحديد هذا الفرق "بالفرق المؤقت" وفقًا لمعيار المحاســـــــ

، في حال تجاوز المبلغ المســـدد فعليًا للســـنة الحالية والســـنة الســـابقة المبلغ المســـتحق عن هذه الفترات، ســـيتم 12معيار المحاســـبة الدولية رقم 

ؤجلة عندما رفض جهاز الرقابة المالية مخصـــصـــات اعتبار التجاوز بمثابة أصـــول. وبالتالي، كان من المطلوب إقرار األصـــول الضـــريبية الم

 انخفاض قيمة القروض والدفعات المقدمة وتعليق الفوائد.

ولكن لم يقر البنك األصــــول الضــــريبية المؤجلة على بدل انخفاض قيمة القروض والدفعات المقدمة وٕايقاف الفائدة التي رفضــــها جهاز الرقابة 

لســــــــنة الحالية، قام البنك بإعداد حســــــــابات المبالغ المرفوضــــــــة من قبل جهاز الرقابة المالية من . وفي ا2018وحتى  2012المالية من عام 
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 2018وحتى  2012عائدات تقييمهم الذاتي والتقلبات التالية التي قبلها جهاز الرقابة المالية. إذ تم اعتبار صــافي المبلغ المرفوض من العام 

 البنك.إلعداد األصول الضريبية المؤجلة في دفاتر 

"خطط المحاسـبة والتغييرات  8تشـّكل األصـول الضـريبية المؤجلة التي لم يتم إقرارها بمثابة "خطأ الفترة السـابقة" وفقًا لمعيار المحاسـبة الدولية 

لة في الكشــف جفي توقعات وأخطاء الحســابات". وبناًء عليه، كّرر البنك بأثر رجعي القيمة المقارنة لنفقات الضــريبة واألصــول الضــريبية المؤ 

مليون درهم. وعالوًة على  219.53مليون درهم من  211.06لمبلغ  2018المالي للسنة السابقة مما يؤدي إلى انخفاض في الخسائر للعام 

، يتم كذلك إعادة أرصـــــدة األصـــــول الضـــــريبية المؤجلة واألرباح 2018، أي عام ذلك، بما أن الخطأ حدث قبل أوان الســـــنة الســـــابقة المذكورة

 لهذا الغرض. 2018يناير  1المحتجزة في 

 

 

 تم اإلفصاح عن تأثير خطأ الفترة السابقة أعاله كما هو وارد أدناه:

 

 األصول الضريبية المؤجلة 

 إعادة تعديالت تم اإلبالغ عنها قبل  

 درهم ’ 000 درهم ’ 000 درهم ’ 000  

 598,967 44,205 554,762 2018يناير،  1كما هي بتاريخ  

 862,767 44,205 818,562 2018ديسمبر،  31كما هي بتاريخ  

 الخسائر المتراكمة 

 إعادة تعديالت تم اإلبالغ عنها قبل  

 درهم ’ 000 درهم ’ 000 درهم’ 000  

 748,780 )44,205( 792,985 2018يناير،  1كما هي بتاريخ  

    مصروف الضريبة 

 إعادة تعديالت تم اإلبالغ عنها قبل  

 درهم ’ 000 درهم ’ 000 درهم’ 000  

 211,059 8,467 219,526 2018عن عام  
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 الخسارة 

 

   

 إعادة تعديالت تم اإلبالغ عنها قبل  

 درهم ’ 000 درهم ’ 000 درهم ’ 000  

 )211,059( 8,467 )219,526( 2018عن العام  

  

 

 

 :االلتزامات والتعهدات المحتملة -25

 الدائنة:التعهدات 

 طالمبالغ التعاقدية لخطابات االعتماد والضـــمانات، تلزم البنك بعمليات ســـداد بالنيابة عن العمالء المحتملين حســـب موافقة العميل على شـــرو 

الرغم بالعقد. وتمثل المبالغ التعاقدية مخاطر االئتمان، بافتراض ســـــداد كامل المبالغ مقدمًا وانتفاء قيمة أي ضـــــمان فرعي أو ضـــــمان آخر. و 

هي تمن ذلك، فليس من الضرورة أن ُيمثل المبلغ التعاقدي االجمالي لاللتزامات، المتطلبات النقدية الالحقة، حيث أن هذه االلتزامات سوف تن

 أو يتم إنهائها دون تمويل.

طلب ســداد وط أخرى لإلنهاء، وتتتمثل التزامات القرض، التزامات تعاقدية للحصــول على القرض، يكون لها في األغلب تواريخ انتهاء أو شــر 

 رسوم. وحيث قد تنتهي هذه االلتزامات دون عمليات سحب، ال تشكل إجمالي المبالغ التعاقدية بالضرورة، متطلبات نقدية في المستقبل.

 يلتزم البنك بااللتزامات االئتمانية اآلتية:

 

 31/12/2019 31/12/2018 

 

 

 درهم 000 درهم 000

   التزامات محتملة

 الضمانات

 

78,751 140,718 
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 الجدول الزمني للسداد لهذه االلتزامات المحتملة تكون كما يلي:   

2019     

 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 

 اإلجمالي أكثر من سنة من ثالثة أشهر إلى سنة خالل ثالثة أشهر 

 درهم 000 درهم 000 درهم 000 درهم 000 

     

 78,751 67,963 5,993 4,795 الضمانات

     

2018     

 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 

 اإلجمالي أكثر من سنة من ثالثة أشهر إلى سنة خالل ثالثة أشهر 

 درهم 000 درهم 000 درهم 000 درهم 000 

     

 140,718 19,950 53,478 67,290 الضمانات

     

: 2018ديســمبر  31مليون درهم ( 44، بمبالغ تصــل إلى 2019ديســمبر  31التســهيالت المصــرفية المســتحقة المعتمدة وغير المدرجة كما هي في 

 مليون درهم). يمكن إلغاء الشريحة غير المدرجة للتسهيالت المعتمدة في أي وقت من جانب البنك. 33
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 مات:تحليل االستحقاق لكٍل من األصول وااللتزا -26

فيما يلي، بيان االســتحقاقات الخاصــة باألصــول وااللتزامات المســجلة في بيان المركز المالي، على أســاس فترة االســتحقاق 

المتبقية في تاريخ التقرير، دون حســـاب االســـتحقاقات نافذة المفعول وفقًا لما ُيشـــير به تاريخ محتجزات ودائع البنك، وٕاتاحة 

 نهاية العام: االعتمادات في شكل سيولة، في

 

 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 

 اإلجمالي أعوام 5أكثر من  أعوام 5عام لغاية  أشهر لغاية عام 3 أشهر 3أقل من  

 درهم 000 درهم 000 درهم 000 درهم 000 درهم 000 

      األصول

ـدة البنك لدى مصــــرف اإلمارات  النقد وأرصـــ

 المركزي

617,096 0 0 0 617,096 

ـتحق من المقر الرئيســــــــي وفروعه  المســـــــ

 بالخارج

311,295 188,270 0 0 499,565 

 1,342,802 0 0 214,313 1,128,489 المستحق من البنوك األخرى

فواتير التصــدير المخصــومة لصــالح البنوك 

 اإليرانية بالخارج

108,493 0 0 0 108,493 

 2,634,253 0 2,348,267 55,763 230,223 القروض والدفعات المقدمة

 1,323,810 0 1,223,984 0 99,826 الصافي -أصول أخرى 

 24,836 24,836 0 0 0 الممتلكات واآلالت و المعدات

 6,550,855 24,836 3,572,251 458,346 2,495,422 إجمالي األصول
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 :االلتزامات

     

 1,307,747 0 0 107,077 1,200,670 المستحق إلى بنوك أخرى

 3,103,006 0 384,118 1,519,156 1,199,732 إيداعات العمالء

ـتحق إلى المقر الرئيســــــــي وفروعه  المســـــــ

 بالخارج

140,353 70,179 0 0 210,532 

 121,100 0 0 0 121,100 التزامات أخرى

 4,742,385 0 384,118 1,696,412 2,661,855 إجمالي االلتزامات

 1,808,470 24,836 3,188,133 )1,238,066( )166,433( صافي العجز

      ُيمثل ذلك ما يلي:

 2,350,000     رأس المال المخصص 

 521,553     االحتياطي القانوني

 )1,063,083(     الخسائر المتراكمة

 1,808,470     صافي حقوق الملكية 
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 31/12/2018 

 أشهر 3أقل من 

31/12/2018 

 أشهر لغاية عام 3

31/12/2018 

 أعوام 5عام لغاية 

31/12/2018 

 أعوام 5أكثر من 

31/12/2018 

  اإلجمالي

 درهم 000 درهم 000 درهم 000 درهم 000 درهم 000 

      األصول

 205,226 0 0 0 205,226 النقد وأرصدة البنك لدى مصرف اإلمارات المركزي

 2,018,531 0 0 188,337 1,830,194 الرئيسي وفروعه بالخارج المستحق من المقر

 7,500 0 0 0 7,500 المستحق من البنوك األخرى

فواتير التصدير المخصومة لصالح البنوك اإليرانية 

 بالخارج

232,540 0 0 0 232,540 

 3,494,125 0 2,903,498 62,267 528,360 القروض والدفعات المقدمة

 953,634 0 862,767 0 90,867 الصافي -أصول أخرى 

 26,325 26,325 0 0 0 المعدات ،الممتلكات واآلالت 

 6,937,881 26,325 3,766,265 250,604 2,894,687 إجمالي األصول

      
      :االلتزامات

 1,083,632 0 0 14,550 1,069,082 المستحق إلى بنوك أخرى

 3,666,232 0 215,965 1,757,624 1,692,643 إيداعات العمالء

 392,234 0 0 74,167 318,067 المستحق إلى المقر الرئيسي وفروعه بالخارج

 142,536 0 0 0 142,536 التزامات أخرى

      

 5,284,634 0 215,965 1,846,341 3,222,328 إجمالي االلتزامات

 1,653,247 26,325 3,550,300 )1,595,737( )327,641( صافي العجز

 

 

 

     

      ويمثل ذلك ما يلي:
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 2,100,000     رأس المال المخصص 

 521,553     االحتياطي القانوني

 )968,306(     األرباح المحتجزة

 1,653,247     صافي حقوق الملكية 

 

 القيم العادلة لألدوات المالية: -27

تشــــكل القيمة العادلة، المبلغ الممكن تداُول األصــــل به، أو االلتزام الذي تمت تســــويته، بين أطراف ُمطلعة وراغبة، تُباشــــر 

التعاُمالت كأطراٍف مستقلة. وفي هذه الحاالت، تحدث اختالفات بين القيمة الدفترية المستندة إلى أسلوب التكلفة التاريخية، 

 مة العادلة. وبين التقديرات الخاصة بالقي

ولم تختلف القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية للبنك، عن قيمها الدفترية، اختالفًا جسيمًا عند نهاية العام. حيث ينشأ 

ذلك االختالف عن افتراض اإلدارة القتراب القيم الدفترية لألصـــول المالية وااللتزامات المالية الموجودة في شـــكل ســـيولة أو 

 قاقها قريب (أقل من عام)، من قيمتها العادلة. تاريخ استح

 

 تصنيف األصول وااللتزامات المالية: -28

 31/12/2019 

بالقيمة العادلة  

من خالل الربح 

 والخسارة

FVTPL 

بالقيمة العادلة 

مـــــــن خـــــــالل 

اإليـــــــــــــــــــــرادات 

 الشاملة األخرى

FVTOCI 

 

ـات  التكلفة المطفأة مـــخصــــــــصـــــــــــ

انخفــــاض القيمــــة 

ـائر االئتمانية  (الخســ

 )ECLالمتوقعة 

 القيمة الدفترية

 

 

 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000

      األصول المالية
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 617,096 0 617,096 0 0 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

 499,565 0 499,565 0 0 المستحق من المقر الرئيسي وفروعه الخارجية

 1,342,802 0 1,342,802 0 0 المستحق من البنوك األخرى

 108,493 0 108,493 0 0 فواتير االستيراد المخصومة من البنوك اإليرانية الخارجية

 2,634,253 )4,506,811( 7,141,064 0 0 القروض والدفعات المقدمة

 95,412 )8,479( 103,891 0 0 أصول أخرى

      

 5,297,621 )4,515,290( 9,812,911 0 0 إجمالي األصول المالية

      

      االلتزامات المالية

 1,307,747 0 1,307,747 0 0 المستحق إلى بنوك أخرى

 3,103,006 0 3,103,006 0 0 إيداعات العمالء

 210,532 0 210,532 0 0 المستحق إلى المقر الرئيسي وفروعه الخارجية

 98,195 0 98,195 0 0 أخرى التزامات

 4,719,480 0 0 إجمالي االلتزامات المالية

 

 

 

 

 

0 4,719,480 

 

 

 

 

  31/12/2018 

بــالقيمــة العــادلــة   
من خالل الربح 

 والخسارة
FVTPL 

بـــالقيمـــة العـــادلـــة 
مــــــــــن خــــــــــالل 
اإليرادات الشـــاملة 

 األخرى

ـات  التكلفة المطفأة مـــخصــــــــصـــــــــــ
انخفــــاض القيمــــة 
ـائر االئتمانية  (الخســ

 )ECLالمتوقعة 

 القيمة الدفترية
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FVTOCI 
 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000  

      األصول المالية 

النقد واألرصدة البنكية لدى مصرف اإلمارات  

 المركزي

0 0 205,226 0 205,226 

المســــــــــــتحق من المقر الرئيســــــــــــي وفروعــــه  

 الخارجية

0 0 2,018,531 0 2,018,531 

 7,500 0 7,500 0 0 المستحق من بنوك أخرى 

فواتير االســــــــــــتيراد المخصــــــــــــومة من البنوك  

 اإليرانية الخارجية

0 0 232,540 0 232,540 

 3,494,125 )4,283,233( 7,777,358 0 0 القروض والدفعات المقدمة 

 0 أصول أخرى 

 

0 95,183 )8,479( 86,704 

 6,044,626 )4,291,712( 10,336,338 0 0 إجمالي األصول المالية 

  

 

 

 

     

      االلتزامات المالية 

 1,083,632 0 1,083,632 0 0 المستحق إلى بنوك أخرى 

 3,666,232 0 3,666,232 0 0 إيداعات العمالء 

ـتحق إلى المقر الرئيســــــــي وفروعه   المســـــــ

 الخارجية

0 0 392,234 0 392,234 

 119,883 0 119,883 0 0 التزامات أخرى 
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FVTOCI 
 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000  

      األصول المالية 

النقد واألرصدة البنكية لدى مصرف اإلمارات  

 المركزي

0 0 205,226 0 205,226 

المســــــــــــتحق من المقر الرئيســــــــــــي وفروعــــه  

 الخارجية

0 0 2,018,531 0 2,018,531 

 7,500 0 7,500 0 0 المستحق من بنوك أخرى 

فواتير االســــــــــــتيراد المخصــــــــــــومة من البنوك  

 اإليرانية الخارجية

0 0 232,540 0 232,540 

 3,494,125 )4,283,233( 7,777,358 0 0 القروض والدفعات المقدمة 

 0 أصول أخرى 

 

0 95,183 )8,479( 86,704 

 6,044,626 )4,291,712( 10,336,338 0 0 إجمالي األصول المالية 

  

 

 

 

     

      االلتزامات المالية 

 1,083,632 0 1,083,632 0 0 المستحق إلى بنوك أخرى 

 3,666,232 0 3,666,232 0 0 إيداعات العمالء 

ـتحق إلى المقر الرئيســــــــي وفروعه   المســـــــ

 الخارجية

0 0 392,234 0 392,234 

 119,883 0 119,883 0 0 التزامات أخرى 

84 
 

 5,261,981 0 5,261,981 0 0 إجمالي االلتزامات المالية 

 

 إدارة المخاطر المالية: -29

أوجد البنك أســـــــاســـــــًا قويًا إلدارة المخاطر، دعمه باتباع أفضـــــــل ممارســـــــات إدارة المخاطر، بغرض إدارة والرقابة على المخاطر الكبيرة 

 الناجمة عن عملياتهم اليومية: الالحقة

I. ،مخاطر االئتمان 

II. ،مخاطر السيولة 

III. ،(بما في ذلك مخاطر معدل الفائدة، مخاطر العملة األجنبية، ومخاطر السعر) المخاطر السوقية 

IV. المخاطر التشغيلية 

ويتحمل المدير اإلقليمي، المســـــــــؤولية كاملة، عن اإلشـــــــــراف على إطار إدارة المخاطر التي يواجهها البنك. وقد تم إعداد ســـــــــياســـــــــات 

وٕاجراءات تفصــــيلية بهذا الصــــدد، باإلضــــافة إلى لجنة إدارة عليا تتمتع بتفويٍض كامل، بغرض التقيد بالســــياســــات المعتمدة، واإلشــــراف 

 طر المرتبطة بعمليات البنك. الدقيق على مختلف المخا

ويخضـــــع عمل كٍل من: لجنة االئتمان، ولجنة األصـــــول والخصـــــوم، ولجنة االســـــتثمار، إلى إشـــــراف المدير اإلقليمي في تحديد الحدود 

بنك، لالخاصــــة بالمخاطر، وٕادارة المخاطرة اإلجمالية. حيث أن هذه اللجان، تعتمد الســــياســــات الخاصــــة بإدارة المخاطر التي يواجهها ا

 والتي أصدرها قسم إدارة المخاطر. 

وُتماَرس وظيفة إدارة المخاطر بشــكٍل مســتقل عن النشــاط. حيث تتحمل مســؤولية إعداد الســياســات مواجهة المخاطر الخاصــة بكٍل من 

فقة تماد والموااالئتمان، والســـــوق، والمخاطر التشـــــغيلية. وقد تم تفويض الصـــــالحية لمديري المخاطر ضـــــمن إطار إدارة المخاطر، الع

على الُمعامالت ذات المخاطر االئتمانية. كما يقوم قســـــــم إدارة المخاطر، بالرقابة على المخاطر الســـــــوقية ومخاطر العمليات. وتتحمل 

وحدة مخاطر االئتمان التابعة لقســـم إدارة المخاطر، المســـؤولية عن إعداد وصـــالحية نماذج المخاطر المالية، المســـتخدمة في تصـــنيف 

 اطر. المخ

ويشــكل قســم التدقيق والمطابقة، قســمًا مســتقًال مســؤوًال عن مراجعة ســياســات المخاطر، واحتماالت التعرض للمخاطر، وٕادارة المخاطر، 

 واإلشراف على إطار العمل. 

 :الخزينة 
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 5,261,981 0 5,261,981 0 0 إجمالي االلتزامات المالية 

 

 إدارة المخاطر المالية: -29

أوجد البنك أســـــــاســـــــًا قويًا إلدارة المخاطر، دعمه باتباع أفضـــــــل ممارســـــــات إدارة المخاطر، بغرض إدارة والرقابة على المخاطر الكبيرة 

 الناجمة عن عملياتهم اليومية: الالحقة

I. ،مخاطر االئتمان 

II. ،مخاطر السيولة 

III. ،(بما في ذلك مخاطر معدل الفائدة، مخاطر العملة األجنبية، ومخاطر السعر) المخاطر السوقية 

IV. المخاطر التشغيلية 

ويتحمل المدير اإلقليمي، المســـــــــؤولية كاملة، عن اإلشـــــــــراف على إطار إدارة المخاطر التي يواجهها البنك. وقد تم إعداد ســـــــــياســـــــــات 

وٕاجراءات تفصــــيلية بهذا الصــــدد، باإلضــــافة إلى لجنة إدارة عليا تتمتع بتفويٍض كامل، بغرض التقيد بالســــياســــات المعتمدة، واإلشــــراف 

 طر المرتبطة بعمليات البنك. الدقيق على مختلف المخا

ويخضـــــع عمل كٍل من: لجنة االئتمان، ولجنة األصـــــول والخصـــــوم، ولجنة االســـــتثمار، إلى إشـــــراف المدير اإلقليمي في تحديد الحدود 

بنك، لالخاصــــة بالمخاطر، وٕادارة المخاطرة اإلجمالية. حيث أن هذه اللجان، تعتمد الســــياســــات الخاصــــة بإدارة المخاطر التي يواجهها ا

 والتي أصدرها قسم إدارة المخاطر. 

وُتماَرس وظيفة إدارة المخاطر بشــكٍل مســتقل عن النشــاط. حيث تتحمل مســؤولية إعداد الســياســات مواجهة المخاطر الخاصــة بكٍل من 

فقة تماد والموااالئتمان، والســـــوق، والمخاطر التشـــــغيلية. وقد تم تفويض الصـــــالحية لمديري المخاطر ضـــــمن إطار إدارة المخاطر، الع

على الُمعامالت ذات المخاطر االئتمانية. كما يقوم قســـــــم إدارة المخاطر، بالرقابة على المخاطر الســـــــوقية ومخاطر العمليات. وتتحمل 

وحدة مخاطر االئتمان التابعة لقســـم إدارة المخاطر، المســـؤولية عن إعداد وصـــالحية نماذج المخاطر المالية، المســـتخدمة في تصـــنيف 

 اطر. المخ

ويشــكل قســم التدقيق والمطابقة، قســمًا مســتقًال مســؤوًال عن مراجعة ســياســات المخاطر، واحتماالت التعرض للمخاطر، وٕادارة المخاطر، 

 واإلشراف على إطار العمل. 

 :الخزينة 
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ن مســـؤول بشـــكٍل أســـاســـي ع يتحمل قســـم الخزينة، المســـؤولية عن إدارة أصـــول والتزامات البنك، وٕاجمالي هيكله المالي. كما أن القســـم

 تمويل البنك وعن مخاطر السيولة التي يواجهها. 

 :التدقيق الداخلي 

وتخضـــع عمليات إدارة المخاطر، التي تتم بكافة أقســـام البنك وٕاداراته، إلى التدقيق بشـــكٍل دوري، من قبل وظيفة التدقيق الداخلي، التي 

 ،تتحقق من كفاية اإلجراءات المعتمدة، ومن تقيد البنك لهذه اإلجراءات.  ويتحقق التدقيق الداخلي من نتائج كافة التقديرات لدى اإلدارة

 نتائج نشاطه وتوصياته، إلى المدير اإلقليمي.  ويرفع

 :قياس المخاطر، وأنظمة اإلبالغ عنها 

يتم اإلشراف والرقابة على المخاطر، بشكٍل أساسي، بناًء على الحدود التي وضعها البنك. حيث تعكس هذه الحدود استراتيجية العمل، 

مســــــتوى المخاطر الذي يقبل به البنك، مع التركيز بشــــــكٍل إضــــــافي على  وبيئة العمل التي ُيمارس فيها البنك نشــــــاطه، باإلضــــــافة إلى

الصــــــــــــــناعات المختارة. وباإلضــــــــــــــافة إلى ذلك، يراقب البنك على، ويقيس، إجمالي القدرة على تحمُّل المخاطر، في مواجهة إجمالي 

 المخاطر المحتمل التعرُّض لها أيًا كان نوعها، والنشاطات التي ترتبط بها. 

قق من، والتعاُمل مع، المعلومات المستخلصة من كافة أنشطة األعمال، بغرض تحليل، والتحكم في، وتحديد المخاطر بشكٍل ويتم التح

مبكر. حيث يتم تقديم وٕايضاح هذه المعلومات للمدير اإلقليمي، ولجنة المخاطر، ورئاسة كل قسٍم من أقسام األعمال. ويشتمل التقرير 

التعرض لها، واالســــــتثناءات المتعلقة بالمحتجزات، ومعدالت الســــــيولة، وتغيرات خصــــــائص المخاطر.  على إجمالي المخاطر المحتمل

كما يتم، على أســـــــاٍس شـــــــهري، إعداد تقارير بالمخاطر المتعلقة بالصـــــــناعة، وبالعميل، وبالمخاطر الجغرافية. كما ُتحدد اإلدارة العليا، 

االئتمان. ويستلم المدير االقليمي تقريرًا شامًال عن مخاطر االئتمان كل ربع على أساس ربع سنوي، حدود المخصص المتعلق بخسائر 

 عام، الغرض منه تقديم كافة المعلومات الضرورية لتحديد واستنتاج المخاطر المتعلقة باالئتمان التي يواجهها البنك. 

ومات غرض اطِّالع كافة أقســـام البنك على المعلويتم إعداد تقارير متخصـــصـــة في المخاطر، وتوزيعها على كافة المســـتويات بالبنك، ب

 التفصيلية والضرورية والحديثة.

كما يتم تقديم موجز يومي إلى المدير اإلقليمي وٕالى كافة األعضــــــــــــــاء اآلخرين المعنيين في إدارة البنك، بخصــــــــــــــوص فرص االنتفاع  

 األخرى الخاصة بالمخاطر.  بالحدود السوقية، واالستثمارات الخاصة والسيولة، باإلضافة إلى التطورات

 الحد من المخاطر: 

وكجزٍء من إدارته الشــــــــاملة للمخاطر، يســــــــتخدم البنك المشــــــــتقات واألدوات األخرى في إدارة احتماالت التعرض للمخاطر الناجمة عن 

 عن التنبؤ بالمعامالت. التغييرات في سعر الفائدة، والعمالت األجنبية، ومخاطر الملكية، ومخاطر االئتمان، والمخاطر الناجمة 
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 حيث يستخدم البنك الضمانات بشكل فعال للتخفيف من أخطار االئتمان.

 التركيز المفرط للمخاطر 

ينجم اإلفراط المذكور حينما ُيباشـــر عدد من النظراء أنشـــطة أعمال مماثلة، أو أنشـــطة داخل نفس المنطقة الجغرافية، أو يشـــتركون في 

الخصـــائص االقتصـــادية التي تؤدي إلى تأثُّر إمكانية وفائهم بواجباتهم التعاقدية، بتغيرات األوضـــاع االقتصـــادية أو الســـياســـية وخالفه، 

ويشير اإلفراط إلى الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة محددة أو على منطقة جغرافية بشكلٍ مماثل. 

 محددة. 

وبغرض تجنب المخاطر المفرطة، تشــــتمل ســــياســــات وٕاجراءات البنك، على إرشــــادات بااللتزام بتنويع المحافظ، وُبناًء عليها يتم التحكم 

 ئتمان.في، وٕادارة، مخاطر اال

 

 

 :إدارة مخاطر االئتمان -1

قام المدير اإلقليمي بتفويض المســــــؤولية عن إدارة مخاطر االئتمان، إلى لجنة االئتمان التابعة له، وٕالى قســــــم إدارة مخاطر 

 االئتمان، حيث تشتمل مسؤولياتهم المذكورة على ما يلي:

بمتطلبات الضـــــــمان، وتقييم االئتمان، وتصـــــــنيف المخاطر إعداد ســـــــياســـــــات اإلئتمان بالتشـــــــاور مع وحدات العمل، والوفاء  -أ

 والتقرير عنها، والقيام باإلجراءات القانونية واإلجراءات المتعلقة بالوثائق، والتقيد بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.

ديري االئتمان م صياغة هيكل تفويض يهدف إلى اعتماد وتجديد التسهيالت االئتمانية. حيث يتم توزيع حدود التفويض على -ب

في وحدات العمل، وحيث تتطلب التســــــــهيالت األكبر، الحصــــــــول على موافقة لجنة التســــــــهيالت االئتمانية الموجودة بالمقر 

 الرئيسي، ورئاسة لجنة التسهيالت االئتمانية أو لجنة التسهيالت االئتمانية اإلقليمية.

ســـــــــهيالت االئتمانية وقســـــــــم إدارة المخاطر، بتقييم كافة احتماالت مراجعة وتقييم المخاطر االئتمانية: يقوم كٌل من قســـــــــم الت -ج

التعرض لمخاطر االئتمان والتي تزيد عن الحدود المعتمدة، قبل أن تمنح وحدة العمل المعنية، هذه التســـــهيالت إلى العميل. 

 مع خضوع تجديد ومراجعة التسهيالت، لنفس عملية المراجعة.

ناعات (فيما يتعلق بالقروض والدفعات المقدمة إلى  قصــــــــــــــر المخاطر المفرطة على النظائر -د والمناطق الجغرافية والصــــــــــــــ

العمالء)، وعلى المخاطر الناجمة عن جهة اإلصـــــدار، وفئة التصـــــنيف االئتماني، والســـــيولة الخاصـــــة بالســـــوق والدولة (في 

 حالة سندات االستثمار).
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م ت التعرض وفقًا لشــــدة خطورة الخســــارة المالية التي تتإعداد واالحتفاظ بتصــــنيف البنك للمخاطر، بغرض تصــــنيف احتماال -ه

مواجهتها، وتركيز انتباه اإلدارة على المخاطر القائمة. وُيســـــــــتخدم نظام تصـــــــــنيف المخاطر، في تحديد أحوال االحتياج إلى 

ق تمخصــــــصــــــات انخفاض القيمة عند التعرض لمخاطر ائتمان محددة. وتقع مســــــؤولية تحديد مســــــتويات المخاطرة على عا

التنفيذي أو اللجنة التي ُتصــدر الموافقة النهائية، حســب الحالة. وتخضــع مســتويات المخاطرة للمراجعة الدورية من قبل قســم 

 التسهيالت االئتمانية، واألفرع، وقسم إدارة المخاطر.

 

رة، بالصــناعات المختامراجعة تقيد وحدات العمل بحدود التعرض للمخاطر، التي تم اعتمادها، بما في ذلك الحدود الخاصــة  -و

والمخاطر الخاصــة بالدول، وبأنواع المنتجات. ويتم تقديم تقارير دورية إلى لجنة التســهيالت االئتمانية اإلقليمية، بخصــوص 

 جودة ائتمان المحافظ المحلية، واإلجراءات التصحيحية المالئمة التي تم اتخاذها.

ى وحدات العمل، لترويج أفضــل ممارســات إدارة مخاطر االئتمان، بين تقديم المشــورة، واإلرشــاد، والمهارات المتخصــصــة، إل -ز

 األفرع.

وتقوم لجنة التســـــــــهيالت االئتمانية اإلقليمية، بمراجعة واعتماد الســـــــــياســـــــــات المتعلقة باالئتمان. حيث يتم اعتماد كافة خطوط االئتمان 

الئتمان. وباإلضـــافة إلى ذلك، وعند إمكان ذلك، يتم ضـــمان بالبنك بشـــكٍل مركزي، وفقًا لســـياســـة االئتمان الموضـــحة في دليل ســـياســـة ا

 القروض من خالل نماذج مقبولة من الضمان، بغرض الحد من مخاطر االئتمان. 

 ويحد البنك من المخاطر، بشكٍل إضافي، باللجوء إلى تنويع األصول جغرافيًا، وتنويعها في القطاعات الصناعية المختلفة. 

الئتمانية، مهمة إدارة والرقابة على كافة التســــــهيالت االئتمانية، باإلضــــــافة إلى إجراء كُل من مدير االئتمان ويتولى قســــــم التســــــهيالت ا

 وأيضًا قسم التسهيالت االئتمانية، لمراجعات دورية. 

طة الخزينة، وأنشـــوتتم الموافقة على حدود المخاطر الخارجية، والمخاطر التي تتعرض لها المؤســـســـات المالية فيما يتعلق بســـوق المال 

 بموجب التعليمات الصادرة عن لجنة تسهيل االئتمان اإلقليمي، وتتم الرقابة عليها من قبل قسم إدارة المخاطر.

 

 اإلقراض التجاري والمؤسسي: 

لتنظيمية اتخضع كافة طلبات الحصول على اإلقراض التجاري والمؤسسي، إلى سياسات االئتمان اإلقليمية لدى البنك، وٕالى المتطلبات 

 نافذة المفعول من وقٍت إلى آخر.
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حيث ُيخِضع البنك كافة الحدود االئتمانية أو التسهيالت الموسعة، إلى الموافقة المسبقة الصادرة عن نظام السلطة المفوضة بالتوقيع، 

 والتابعة للسلطة العليا للجنة تسهيل االئتمان أو للمدير اإلقليمي.

للمخاطر تخص الدول الخارجية. حيث يتم تحديد الحدود الفردية لكل دولة، على أســـــــــاس ســـــــــياســـــــــة  ولقد وضـــــــــعت إدارة البنك حدوداً 

االئتمان التفصـــــيلية التي تحدد احتماالت مخاطر االئتمان المقبولة لكل دولة باإلضـــــافة إلى تقييم والرقابة على المخاطر الخارجية. مع 

رة مخـاطر االئتمـان اإلقليمي في البنـك والمراجعـة المتكررة من قبـل لجنـة تســــــــــــــهيــل القيـام بـالمراجعـة المتكررة لهـذه الحـدود من قبـل إدا

 االئتمان.

 قروض التجزئة 

يتم النظر في كل طلب خاص بقرض تجزئة، قبل الموافقة عليه، وفقًا للبرنامج الخاص بالمنتج، والذي تم إعداده وفقًا لإلرشــــــــــــــادات 

لجنة التســـــــــــهيالت االئتمانية اإلقليمية. حيث قام المدير اإلقليمي بتفويض كافة  الموضـــــــــــحة في ســـــــــــياســـــــــــة المنتج، والمعتمدة من قبل

الصــالحيات الخاصــة بالموافقة، إلى لجنة التســهيالت االئتمانية. كما تم تحديد مســتويات صــالحية مختلفة للموافقة على برامج المنتج، 

بموجب برامج المنتج. ويشــــــــــــــتمل كل برنامج منتج، على معيار  وعلى االســــــــــــــتثناءات المتعلقة بذلك، وعلى القروض الفردية واالئتمان

ائتماني تفصـــــيلي (بما في ذلك: ُمضـــــاعفات الراتب، كشـــــف الحســـــاب البنكي، العمر، اإلقامة، الخ) والمتطلبات التنظيمية، والمتطلبات 

 الخاصة بالتقيد وبالوثائق، باإلضافة إلى المتطلبات التشغيلية األخرى. 

 :تعرض إلى المخاطر االئتمانية، دون األخذ في االعتبار ألي ضمان أو معززات ائتمان أخرىالحد األقصى لل 

يوضـــح الجدول المذكور أدناه، الحد األقصـــى للتعرض لمخاطر االئتمان الخاصـــة ببنود تقرير الوضـــع المالي، بما في ذلك المشـــتقات. 

ت ثير عمليات الحد، من خالل اســـتخدام التصـــفية الرئيســـية واتفاقياحيث يتم بيان الحد األقصـــى من التعرض في شـــكلٍ إجمالي، قبل تأ

 الضمان والمخصصات المسجلة في الدفاتر. 

 

ـد األقصــــــــى  مالحظات   ـالي الحـــ إجمـــ

 للتعرض للمخاطر 

31/12/2019 

 ' درهم000

ـد األقصــــــــى إجمــــــالي  الحـــ

 للتعرض للمخاطر

31/12/2018 

' درهم000  

 171,133 563,214 6 اإلمارات المركزياألرصدة البنكية لدى مصرف  

 2,018,531 499,565 (أ) 7 المستحق من المقر الرئيسي وفروعه الخارجية 
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 7,500 1,342,802 (أ) 8 المستحق من بنوك أخرى 

 232,540 108,493 9 فواتير االستيراد المخصومة من البنوك اإليرانية الخارجية 

 12,871,672 12,631,356 10 القروض والدفعات المقدمة 

 95,183 103,891 11 أصول أخرى 

   15,249,321 15,396,559 

 140,718 78,751 التزامات مشروطة 

  15,328,072 15,537,277 

  

 :تركيز مخاطر االئتمان ذات االحتمال األعلى

ة الصــناعة. ويمكن تحليل األصــول الماليتتم إدارة تراكيز المخاطر على أســس العميل اآلخر، المنطقة الجغرافية وقطاع 

 للبنك، قبل اعتبار أي ضمان محتجز، أو تحليل معززات أخرى لالئتمان، على أساس المناطق الجغرافية كما يلي:

ـد األقصــــــــى     ـالي الحـــ إجمـــ

 للتعرض للمخاطر  

31/12/2019 

ـد األقصــــــــى للتعرض إجمـــــالي  الحــ

 للمخاطر  

31/12/2018 

   

 

 

 درهم' 000 ' درهم000

   المناطق الجغرافية  

 12,857,497 13,006,482 الشرق األوسط  

 2,527,431 2,224,990 إيران  

 11,631 17,849 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول المتطورة  

   15,249,321 15,396,559 
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 قطاع الصناعة

ـد األقصــــــــى  ـالي الحـــ إجمـــ

 للتعرض للمخاطر

31/12/2019 

 درهم '000

ـد األقصــــــــى للتعرض  ـالي الحــ إجمــ

 للمخاطر

31/12/2018 

 ' درهم000

 10,117,951 10,018,262 تجارة الجملة والتجزئة  

 414,475 423,478 اإلنشاءات  

 165,884 173,421 التعدين واستغالل المحاجر  

 1,387,200 1,230,301 الخدمات  

 90,309 92,709 القروض الشخصية  

 570,337 579,477 التصنيع  

 10,655 11,300 النقل واالتصاالت  

 2,639,748 2,720,373  المؤسسات المالية  

   

 

15,249,321 15,396,559 

 إدارة خطر النماذج

ئتمان المتوقعة االيستخدم البنك عددًا من النماذج الكمية في العديد من أنشطته المالية والتجارية من ضمان تسهيل ائتماني إلى اإلبالغ عن خسائر 
 .9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

. وفًقا كإلدارة مخاطر النماذج، قام البنك بتطوير وتنفيذ إطار عمل النموذج الذي يتضــمن ســياســات وممارســات التطوير والتنفيذ والتحقق واســعة للبن
يًا أو خارجيًا والتي تؤثر بشـــــــكل مباشـــــــر على التقارير المالية عن خســـــــائر لإلطار، تتطلب جميع نماذج تحديد حجم المخاطر التي تم تطويرها داخل

 BSI"  9االئتمان المتوقعة، المصـــــــــــادقة بشـــــــــــكل دوري (داخليًا أو خارجيًا). وتكون لجنة بنك صـــــــــــادرات إيران للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
IFRS 9ة، وتنفيذ إطار وأداء النماذج." مسؤولة عن اإلشراف على جميع تطوير النموذج ذات الصل 

حوكمة واإلدارة مع ليحدد اإلطار نهجًا منتظمًا إلدارة تطوير النماذج والموافقة عليها والتحقق منها واالستخدام المستمر لها. كما أنه يحدد بنية فعالة ل
ة بشكل منتظم للتأكد من مطابقته للمعايير التنظيمي أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح وسياسات وضوابط إلدارة مخاطر النموذج. تتم مراجعة اإلطار

ة المعايير نوالممارسات الدولية. يتم اعتماد أي تغيير رئيسي في اإلطار من قبل لجنة االئتمان اإلقليمية ولجنة سياسة المخاطر بناًء على توصية لج
 BSI IFRS 9لدى بنك صادرات إيران  9الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
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91 
 

لها. تمثل القيمة  ECLيحتوي الجدول التالي على تحليل التعرض لمخاطر األدوات المالية التي تم تحديد مخصـــــــصـــــــات خســـــــائر االئتمان المتوقعة 

 ألصول.ا الدفترية اإلجمالية لألصول المالية (باستثناء النقد في الصندوق)  الواردة أدناه الحد األقصى لتعرض البنك لمخاطر االئتمان بشأن هذه

 

 1المرحلة  2019ديسمبر  31بتاريخ 
خســــــــــــائر االئتمـــان 

 12المتوقعـــة لمـــدة 
 شهراً 

ECL 

 2المرحلة  
خســــــــائر االئتمان 

توقعـــــة للعمر الم
 االفتراضي

ECL 

 3المرحلة  
خســــــــائر االئتمان 
المتوقعـــــة للعمر 

 االفتراضي
ECL 

 اإلجمالي 

 " درهم000  " درهم000  " درهم000  " درهم000 
        األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 563,214  0  0  563,214 األرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

 499,565  0  11,940  487,625 المقر الرئيسي وفروعه بالخارجالمستحق من 
 1,342,802  0  0  1,342,802 المستحق من البنوك األخرى

فواتير التصـــدير المخفضـــة للبنوك اإليرانية في 
 الخارج

0  108,493  0  108,493 

 12,631,356  12,321,401  2,501  307,454 القروض والدفعات المقدمة
 103,891  5,391  17,309  81,191 األخرىاألصول 

إجمـــالي األدوات المـــاليـــة المـــدرجـــة بـــالتكلفـــة 
 المطفأة

2,782,286  140,243  12,326,792  15,249,321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 3المرحلة      2018ديسمبر  31بتاريخ 
خســــــــائر االئتمان 
المتوقعـــــة للعمر 

 االفتراضي
ECL 

 اإلجمالي 
 1المرحلة  

االئتمـــان  خســــــــــــائر
 12المتوقعـــة لمـــدة 

 شهراً 

 2المرحلة  
خســــــــائر االئتمان 
المتوقعـــــة للعمر 

 االفتراضي

  

91 
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 شهراً 

ECL 

 2المرحلة  
خســــــــائر االئتمان 

توقعـــــة للعمر الم
 االفتراضي

ECL 

 3المرحلة  
خســــــــائر االئتمان 
المتوقعـــــة للعمر 

 االفتراضي
ECL 

 اإلجمالي 

 " درهم000  " درهم000  " درهم000  " درهم000 
        األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 563,214  0  0  563,214 األرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

 499,565  0  11,940  487,625 المقر الرئيسي وفروعه بالخارجالمستحق من 
 1,342,802  0  0  1,342,802 المستحق من البنوك األخرى

فواتير التصـــدير المخفضـــة للبنوك اإليرانية في 
 الخارج

0  108,493  0  108,493 

 12,631,356  12,321,401  2,501  307,454 القروض والدفعات المقدمة
 103,891  5,391  17,309  81,191 األخرىاألصول 

إجمـــالي األدوات المـــاليـــة المـــدرجـــة بـــالتكلفـــة 
 المطفأة

2,782,286  140,243  12,326,792  15,249,321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 3المرحلة      2018ديسمبر  31بتاريخ 
خســــــــائر االئتمان 
المتوقعـــــة للعمر 

 االفتراضي
ECL 

 اإلجمالي 
 1المرحلة  

االئتمـــان  خســــــــــــائر
 12المتوقعـــة لمـــدة 

 شهراً 

 2المرحلة  
خســــــــائر االئتمان 
المتوقعـــــة للعمر 

 االفتراضي
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ECL ECL 
 درهم’ 000  درهم’ 000  درهم’ 000  درهم’ 000 

        األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 171,133  0  0  171,133 األرصدة لدى مصرف اإلمارات المركزي

 2,018,531  0  17,209  2,001,322 من المقر الرئيسي وفروعه بالخارج المستحق
 7,500  0  0  7,500 المستحق من البنوك األخرى

فواتير التصــــــدير المخفضــــــة للبنوك اإليرانية في 
 الخارج

51,437  181,103  0  232,540 

 12,871,672  12,698,721  3,587  169,364 القروض والدفعات المقدمة
 95,183  5,391  15,564  74,228 األصول األخرى

 15,396,559  12,704,112  217,463  2,474,984 اإلجمالي
 
 
 

 فيما يلي تغيرات إجمالي التعرض:
 1المرحلة  

خســــــــــــائر االئتمـــان 
 12المتوقعـــة لمـــدة 

 شهراً 
ECL 

 2المرحلة  
خســــــــائر االئتمان 
المتوقعـــــة للعمر 

 االفتراضي
ECL 

 3المرحلة  
خســــــــائر االئتمان 
المتوقعـــــة للعمر 

 االفتراضي
ECL 

  
 

 اإلجمالي

 " درهم000  " درهم000  " درهم000  " درهم000 
        األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

 18,992,341  9,575,260  1,905,473  7,511,608 2018يناير  1الرصيد بتاريخ 
 0  1,688,010  )1,688,010(  0 3إلى المرحلة  2النقل من المرحلة  -

 )3,595,782(  1,440,842  0  )5,036,624( التغيرات األخرى ضمن نفس المرحلة
 15,396,559  12,704,112  217,463  2,474,984 2018ديسمبر  31الرصيد في 

 )147,238(  )377,320(  )77,220(  307,302 التغيرات األخرى ضمن المرحلة نفسها
 15,249,321  12,326,792  140,243  2,782,286 2019ديسمبر،  31كما هو بتاريخ الرصيد 

        جودة االئتمان لألصول المالية
 

   31/12/2019 
 

  

األصـــــــــول المالية    
 األخرى

   القروض والسلف 

   درهم’ 000  درهم’ 000   
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   2,720,206  0   ال تستوفي المعيار المطلوب

   2,286,567  0   المشكوك في تحصيلها
   7,314,628  5,391   الخسائر
   12,321,401  5,391   3المرحلة 
   2,501  137,742   2المرحلة 
   307,454  2,474,832   1المرحلة 

   12,631,356  2,617,965   القيمة الدفترية
        
   31/12/2018   
األصــــــــــــــول المالية    

 األخرى
   القروض والسلف 

   درهم’ 000  درهم’ 000   
        

   4,864,346  0   ال تستفي المعيار المطلوب
   2,566,506  0   مشكوك في تحصيلها

   5,267,869  5,391   الخسائر
   12,698,721  5,391   3المرحلة 
   3,587  213,876   2المرحلة 
   169,364  2,305,620   1المرحلة 

   12,871,672  2,524,887   القيمة الدفترية
        

رنة اإن ســــــــياســــــــة البنك هي الحفاظ على تصــــــــنيفات المخاطر الدقيقة واألحدث عبر محفظة االئتمان. مما يســــــــهل اإلدارة المركزة للمخاطر المطبقة ومق
والمنتجات. يدعم نظام التصــــــــــنيف مجموعة متنوعة من التحليالت المالية ، إلى التعرضــــــــــات االئتمانية عبر جميع خطوط األعمال والمناطق الجغرافية 

 جانب معلومات السوق المجهزة لتوفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر الطرف المقابل.
 لكل فئة من األصول المالية: 2فيما يلي تحليل التقادم ألصول االستثمار والتمويل في المرحلة 

 
 3إلى  من شـــــــهر  شهر واحد 

 أشهر
 اإلجمالي  أشهر 3أكثر من  

 
 درهم’ 000  درهم’ 000  درهم’ 000  درهم’ 000 2019ديسمبر  31

 11,940  11,940  0  0 المستحق من المقر الرئيسي وفروعه بالخارج
فواتير التصدير المخصومة للبنوك اإليرانية في 

 الخارج
0  0  108,493  108,493 

 2,501  0  2,501  0 القروض والسلف
 17,309  17,309  0  0 األصول األخرى
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 0  2,501  137,742  140,243 
        
 

 3من شـــــــهر إلى   شهر واحد 2018ديسمبر  31في 
 أشهر

 اإلجمالي  أشهر 3أكثر من  

 درهم’ 000  درهم’ 000  درهم’ 000  درهم’ 000 
 17,209  17,209  0  0 المستحق من المقر الرئيسي وفروعه بالخارج

فواتير التصــدير المخصــومة للبنوك اإليرانية في 
 الخارج

0  0  181,103  181,103 

 3,587  2,226  1,255  106 القروض والسلف
 15,564  15,564  0  0 األصول األخرى

 106  1,255  216,102  217,463 
        

 تم إعادة التفاوض بشأن شروطها:القيمة الدفترية لكل فئة من األصول المالية التي 
   31/12/2019  31/12/2018   
   درهم’ 000  درهم’ 000   

 القروض والسلف
 
 
 
 
 

  1,056,777  55,141   

 الضمان وفئات االئتمان األخرى 
لموافقة على اإلرشـــادات المتعلقة بايعتمد مبلغ ونوع الضـــمان المطلوب، على تقدير مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف اآلخر، حيث يتم تنفيذ 

أنواع الضـــــــــمان ومعايير التقييم. وفيما يلي، األنواع الرئيســـــــــية للضـــــــــمان الذي يتم الحصـــــــــول عليه: النقدية، األوراق المالية، المصـــــــــروفات 
 للشركات واألفراد. –المفروضة على الملكية العقارية، المخزون، والذمم التجارية المدينة والقروض 

ادلة عنة االئتمان اإلقليمية القيمة الســوقية للضــمان ، إذا لزم األمر وفًقا لالتفاقية األســاســية. وعموًما ، ال يتم تحديث تقديرات القيم التراقب لج
 إال عندما يتم تقييم أو تنخفض قيمة القرض بشكل فردي. وال يتم االحتفاظ بالضمانات في العادة مقابل المبالغ المقدمة للبنوك.

ة البنك هي التصرف في الممتلكات المستعادة بطريقة منظمة. ويتم استخدام العائدات لتقليل أو سداد المطالبات المعلقة. بشكل عام إن سياس
 ، ال يشغل البنك العقارات المستحوذ عليها لالستخدام التجاري. 

 إجراءات مراجعة االئتمان وتصنيف القروض: 
بية ر ُيباشر قسم التدقيق الداخلي بالبنك، تقييمًا مستقًال للجودة على أساس دوري، وفقًا لكٍل من اإلرشادات الصادرة عن مصرف اإلمارات الع

 المتحدة المركزي والسياسات الداخلية، بغرض المساعدة في التحديد المبكر، لمشاكل األداء المتراكمة والمحتملة.  
يومًا أو أكثر، يتم فرض فائدة عليه، وال يتم تصــــنيفه كدخل. كما يتم فتح مخصــــص  90اســــتحقاق ســــداد ائتمان بفترة  ففي حال تجاُوز تاريخ

 النخفاض قيمة األصول المصنفة، على أساس كًال من: احتمال استرداد المبلغ غير المسدد وتصنيف المخاطر المرتبطة باألصول. 
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 0  2,501  137,742  140,243 
        
 

 3من شـــــــهر إلى   شهر واحد 2018ديسمبر  31في 
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ادلة عنة االئتمان اإلقليمية القيمة الســوقية للضــمان ، إذا لزم األمر وفًقا لالتفاقية األســاســية. وعموًما ، ال يتم تحديث تقديرات القيم التراقب لج
 إال عندما يتم تقييم أو تنخفض قيمة القرض بشكل فردي. وال يتم االحتفاظ بالضمانات في العادة مقابل المبالغ المقدمة للبنوك.

ة البنك هي التصرف في الممتلكات المستعادة بطريقة منظمة. ويتم استخدام العائدات لتقليل أو سداد المطالبات المعلقة. بشكل عام إن سياس
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 إجراءات مراجعة االئتمان وتصنيف القروض: 
بية ر ُيباشر قسم التدقيق الداخلي بالبنك، تقييمًا مستقًال للجودة على أساس دوري، وفقًا لكٍل من اإلرشادات الصادرة عن مصرف اإلمارات الع

 المتحدة المركزي والسياسات الداخلية، بغرض المساعدة في التحديد المبكر، لمشاكل األداء المتراكمة والمحتملة.  
يومًا أو أكثر، يتم فرض فائدة عليه، وال يتم تصــــنيفه كدخل. كما يتم فتح مخصــــص  90اســــتحقاق ســــداد ائتمان بفترة  ففي حال تجاُوز تاريخ

 النخفاض قيمة األصول المصنفة، على أساس كًال من: احتمال استرداد المبلغ غير المسدد وتصنيف المخاطر المرتبطة باألصول. 
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 تصنيف المخاطر الداخلية
ا لمختلف قطاعات الصــناعة / الطرف المقابل. يتم إدراج المعلومات يســتخدم البنك نما ذج تصــنيف مخاطر ائتمان داخلية مصــممة خصــيصــً

الخاصة بالمقترض والقروض التي تم جمعها في وقت تقديم الطلب (مثل الحالة المالية ، ومستوى الضمانات ، وحالة السوق وقطاع األعمال 
وٕادارة الحسابات وتسيير أمورها) في نموذج التصنيف هذا. ويضاف هذا إلى إدخال البيانات الخارجية في للعميل ، وسمعة العميل والمالك ، 

 النموذج.
 المحددة أدناه: ECLتم توزيع تصنيفات المخاطر هذه في مراحل الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 الدرجة المرحلة
 +Aa+, Ab+, Ac+, Ba+, Bb+, Bc+, Ca+, Cb+, Cc 1المرحلة 
 Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc 2المرحلة 
  -Aa-, Ab-, Ac-, Ba-, Bb-, Bc-, Ca-, Cb-, Cc 3المرحلة 

 
 

 
 
 
 
 
 

 يتم تعريف الدرجات أعاله على أنها مزيج من مكون الدرجات المشتقة من نطاقات مختلفة مخصصة للمجموعات التالية:
 

 النطاق مكون الدرجة المجموعة
 A 65-100 القدرةمخاطر 

 B 30-64 
 C 0-29 

 a 65-100 مخاطر األداء
 b 30-64 
 c 0-29 

 29-0 - مخاطر االئتمان
 + 65-250 
 >-< 30-64 
 
 قياس خسارة االئتمان المتوقعة 

ت في يختلف مع التغيراإن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر أمر معقد ويتطلب اســتخدام النماذج، حيث أن التعرض 
ظروف الســــــوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومضــــــي الوقت. يســــــتلزم تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة األصــــــول مزيًدا من التقديرات فيما يتعلق 

ك مخاطر نباحتمالية حدوث التخلف عن الســـــداد ونســـــب الخســـــائر المرتبطة بها وترابط التخلف عن الســـــداد بين األطراف المقابلة. يقيس الب
) والخســـارة الناجمة عن التخلف  (EAD)) والتعرض للمخاطر عند التخلف عن الســـداد PDاالئتمان باســـتخدام احتمال التخلف عن الســـداد (
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 تصنيف المخاطر الداخلية
ا لمختلف قطاعات الصــناعة / الطرف المقابل. يتم إدراج المعلومات يســتخدم البنك نما ذج تصــنيف مخاطر ائتمان داخلية مصــممة خصــيصــً

الخاصة بالمقترض والقروض التي تم جمعها في وقت تقديم الطلب (مثل الحالة المالية ، ومستوى الضمانات ، وحالة السوق وقطاع األعمال 
وٕادارة الحسابات وتسيير أمورها) في نموذج التصنيف هذا. ويضاف هذا إلى إدخال البيانات الخارجية في للعميل ، وسمعة العميل والمالك ، 

 النموذج.
 المحددة أدناه: ECLتم توزيع تصنيفات المخاطر هذه في مراحل الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 الدرجة المرحلة
 +Aa+, Ab+, Ac+, Ba+, Bb+, Bc+, Ca+, Cb+, Cc 1المرحلة 
 Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc 2المرحلة 
  -Aa-, Ab-, Ac-, Ba-, Bb-, Bc-, Ca-, Cb-, Cc 3المرحلة 

 
 

 
 
 
 
 
 

 يتم تعريف الدرجات أعاله على أنها مزيج من مكون الدرجات المشتقة من نطاقات مختلفة مخصصة للمجموعات التالية:
 

 النطاق مكون الدرجة المجموعة
 A 65-100 القدرةمخاطر 

 B 30-64 
 C 0-29 

 a 65-100 مخاطر األداء
 b 30-64 
 c 0-29 

 29-0 - مخاطر االئتمان
 + 65-250 
 >-< 30-64 
 
 قياس خسارة االئتمان المتوقعة 

ت في يختلف مع التغيراإن تقدير التعرض لمخاطر االئتمان ألغراض إدارة المخاطر أمر معقد ويتطلب اســتخدام النماذج، حيث أن التعرض 
ظروف الســــــوق والتدفقات النقدية المتوقعة ومضــــــي الوقت. يســــــتلزم تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة األصــــــول مزيًدا من التقديرات فيما يتعلق 

ك مخاطر نباحتمالية حدوث التخلف عن الســـــداد ونســـــب الخســـــائر المرتبطة بها وترابط التخلف عن الســـــداد بين األطراف المقابلة. يقيس الب
) والخســـارة الناجمة عن التخلف  (EAD)) والتعرض للمخاطر عند التخلف عن الســـداد PDاالئتمان باســـتخدام احتمال التخلف عن الســـداد (
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) بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية EGL). وهذا مشـــابه للنهج المســـتخدم ألغراض قياس خســـارة االئتمان المتوقعة (LGDعن الســـداد (
 ه لمزيد من التفاصيل. 4جع المالحظة . را9

 خسائر االئتمان المتوقعة
 لكل فئة من األصول والمرحلة: 2019ديسمبر  31يلخص الجدول التالي مخصص انخفاض القيمة كما في 

 

 31/12/2019 
 ECLمراحل خسائر االئتمان المتوقعة  
 1المرحلة  

خســــــــــــــائر االئتمـــــان 
لمـــدة  ECLالمتوقعــــة 

 شهراً  12

 2المرحلة 
ـتــمــــان  ـائــر االئـ خســـــــــــ

على  ECLالمتوقعــــة 
 مدى العمر االفتراضي

 3المرحلة 
ـان المتوقعـــة  ـائر االئتمــ خســـــــــ

ECL 
 على مدى العمر االفتراضي

 اإلجمالي

 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 
ـدة البنكيــة لــدى مصــــــــرف  األرصــــــــ

 اإلمارات المركزي
0 0 0 0 

وعه وفر المستحق من المقر الرئيسي 
 الخارجية

0 0 0 0 

 0 0 0 0 المستحق من بنوك أخرى
ـالح  ـدير المخصـــومة لصــ فواتير التصــ

 البنوك اإليرانية الخارجية
0 0 0 0 

 4,506,811 4,339,708 122 166,981 القروض والسلف
 8,479 8,479 0 0 أصول أخرى

 4,515,290 4,348,187 122 166,981 إجمالي المخصص النخفاض القيمة
 

31/12/2018 

 مرحلة خسائر االئتمان المتوقعة

 

 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  

خســـــــــــائر االئتمــان المتوقعــة 

ECL 

 اإلجمالي

97 
 

خســــــــــــــائر االئتمـــــان 

لمـــدة  ECLالمتوقعــــة 

 شهراً  12

خســــــائر االئتمان المتوقعة 

ECL  على مـــــدى العمر

 االفتراضي

 على مدى العمر االفتراضي

 ' درهم000 درهم' 000 ' درهم000 ' درهم000 

ـدة البنكية لدى مصــــرف اإلمارات  األرصـــ

 المركزي

0 0 0 0 

ـتحق من المقر الرئيســــي وفروعه  المســـ

 الخارجية

0 0 0 0 

 0 0 0 0 المستحق من بنوك أخرى

ـالح  ـدير المخصـــــومة لصــــ فواتير التصــــ

 البنوك اإليرانية الخارجية

 

0 0 0 0 

 4,283,233 4,116,130 72 167,031 القروض والسلف

 8,479 8,479 0 0 أصول أخرى

 4,291,712 4,124,609 72 167,031 إجمالي المخصص النخفاض القيمة

 التغيرات في مخصصات انخفاض القيمة كما يلي:

 1المرحلة  

خســــــــــــــائر االئتمـــــان 

لمـــدة  ECLالمتوقعــــة 

 شهراً  12

 2المرحلة 

خســــــائر االئتمان المتوقعة 

ECL  على مـــــدى العمر

 االفتراضي

 3المرحلة 

خســـــــــــائر االئتمــان المتوقعــة 

ECL 

 على مدى العمر االفتراضي

 اإلجمالي

 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 ' درهم000 

     األدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

 3,200,831 3,033,729 32,770 134,332 2018ديسمبر   31الرصيد في 

ـداد  ـدولي إلعــ ـار الــ ـأثير المعيــ ـارير تــ التقــ

 9المالية رقم 

236,999 0 760,162 997,161 
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 371,331 32,770 3,793,891 4,197,992 

إلى المرحلــة  2االنتقــال من المرحلــة  -

3 

0 )32,698( 32,698 0 

 93,867 298,167 0 )204,300( التغيرات األخرى في نفس المرحلة

 93,867 330,865 )32,698( )204,300( إجمالي المصروفات للعام

 )147( )147( 0 0 صافي المبالغ المشطوبة

 4,291,712 4,124,609 72 167,031 2018ديسمبر  31الرصيد في 

إلى المرحلــة  1االنتقــال من المرحلــة  -

2 

)50( 50 0 0 

 275,602 275,602 0 0 التغيرات األخرى في نفس المرحلة

 275,602 275,602 50 )50( إجمالي المصروفات للعام

 )52,024( )52,024( 0 0 صافي المبالغ المشطوبة

ـيد كما هو بتاريخ  ديســـــمبر،  31الرصــــ

2019 

166,981 122 4,348,187 4,515,290 

 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

حد ايعتبر البنك أن األصـــل المالي قد شـــهد زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان عندما يحدث تغيير كبير في احتمال التخلف عن الســـداد لمدة عام و 

 .9بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ECLبين تاريخ إنشاء تسهيل معين وتاريخ تشغيل خسائر االئتمان المتوقعة 

 ر الكميةالمعايي

 إذا واجه المقترض زيادة كبيرة في احتمال التخلف عن السداد والتي يمكن أن تحدث بسبب العوامل الكمية التالية:

 تأخر السداد -

 تآكل صافي القيمة -

 نشاط احتيالي-

 إعادة هيكلة اإلعسار -

 مخالفة التعهدات المالية -

 تعطيل عمليات كبيرة  -

 اداء التشغيل-
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 التشغيليةالكفاءة -

 خدمة الدين-

 تقييم السيولة-

 هيكل رأس المال-

 المعايير النوعية:

 إذا واجه المقترض زيادة كبيرة في احتمال التخلف عن السداد والتي يمكن أن تحدثها العوامل النوعية التالية:

 اإلدارة-

 التوقعات الصناعية -

 السلوك المالي-

 استقرار اإليرادات-

 مدة المرحلة -

 ات المدققمعلوم-

 .2019ديسمبر  31لم يستخدم البنك اإلعفاء االئتماني المنخفض ألية أدوات مالية في السنة المنتهية في 

 الدعم:

يومًا على اســــتحقاق ســــداد مدفوعات المقترض التعاقدية، فســــيتم تطبيق دعم احتياطي ويعتبر األصــــل المالي قد شــــهد  60إذا كان مضــــى أكثر من 

 ر االئتمان.زيادة كبيرة في مخاط

 ECLالمعلومات التطلعية المدرجة في نماذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 

على حد ســــــواء معلومات تطلعية. وبشــــــكل  ECLوحســــــاب الخســــــائر االئتمانية المتوقعة  SICRيتضــــــمن تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان 

وحركة  ةخاص، عند تقييم الخســــــــــــــائر االئتمانية المتوقعة، يتم األخذ باالعتبار تحليل عوامل االقتصــــــــــــــاد الكلي والعوامل المالية، والمخاطر المتوقع

والظروف الحالية والنتائج المستقبلية. قام البنك  من خالل استخدام األحداث السابقة PDالنشاط االقتصادي، أي أنه يتم التنبؤ بالتخلف عن السداد 

 نبإجراء تحليل تاريخي وحدد المتغيرات االقتصـــــــــــــادية الرئيســـــــــــــية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخســـــــــــــائر االئتمان المتوقعة لكل محفظة. كما أ

جميع خصـــــــائص الســـــــوق في تاريخ الكشـــــــوفات المالية.  المدخالت والنماذج المســـــــتخدمة لحســـــــاب الخســـــــائر االئتمانية المتوقعة قد ال تتناول دائماً 

ن م ولتوضــــــيح ذلك، يتم إجراء التعديالت النوعية أو التبديالت كتعديل منهجي باســــــتخدام حكم ائتماني من الخبراء على أســــــاس المعلومات المتاحة

 مصادر موثوقة.
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عن حجم الختاط والكتظاظ، 
اأ�سكال  م���ن  ���س��ك��ل  اأي  وان����ع����دام 
الوقاية، الأمر الذي ينذر بكارثة 

�سحية.
وت��دح�����ص ادع������اءات ق���وى الأم���ن 
“�سكاي  فيديوهات ح�سلت عليها 

خمالطة  ت��ظ��ه��ر  عربية”،  ن��ي��وز 
م�����س��اب��ني م���ع ���س��ج��ن��اء اآخ���ري���ن، 
انتقال  خطورة  من  يرفع  وب�سكل 

العدوى بني النزلء.
ويف ال�سور اخلا�سة ب�”�سكاي نيوز 
عربية”، من داخل ال�سجن يظهر 

�سوؤون  اإدارة  )يتوىل  “�ساوي�ص” 
وال�سجناء  ال�����س��ج��ن  م����ن  ق�����س��م 
يدعى  ال�����س��ج��ن(  اإدارة  ب��اإ���س��راف 
ح�سني حرب وهو م�ساب ب�فريو�ص 
بعملية  امل�سوؤولني  ويهدد  كورونا، 
فرار جماعية يف حال مل يتم اتخاذ 

الإجراءات الازمة حلمايتهم من 
تف�سي الوباء.

كما يبني الفيديو جتمع الع�سرات 
دون  “ال�ساوي�ص”  ج���ان���ب  اإىل 
اإج�����راءات وق��ائ��ي��ة ملنع  اأي  ات��خ��اذ 

انتقال العدوى.
واأفادت م�سادر من داخل ال�سجن، 
�سحبت  رومية”  “�سجن  اإدارة  اأن 
ك����ل ع���ن���ا����س���ر ق�����وى الأم��������ن من 
تف�سي  خ�سية  امل��ح��ك��وم��ني  م��ب��ن��ى 
النزلء  من  وانتقالها  الإ���س��اب��ات 

اإىل العنا�سر الأمنية اأو العك�ص.
اىل  وتوا�سل فرق �سحية و�سلت 
اإج��راء املزيد  ال�سجن منذ يومني 
ل��ل��ن��زلء لتحديد  ال��ف��ح��و���ص  م��ن 
ح���ج���م ت��ف�����س��ي ال�����وب�����اء، ك���م���ا مت 
توقيف كل عمليات �سوق ال�سجناء 
اأو نقلهم اإىل ق�سور العدل ملتابعة 

حماكماتهم.
اأزمة  اإن  قانونية  م�سادر  وت��ق��ول 
الكتظاظ يف “رومية” تعود اىل 
البطء يف اإجراءات اإخاء ال�سبيل 
ل��ع��دد م��ن امل��ح��ك��وم��ني، وال��ب��ت يف 

اأحكام موقوفني.

 •• ولنجتون-رويرتز

اإنه  اأردي����رن  جا�سيندا  نيوزيلندا  وزراء  رئي�سة  ق��ال��ت 
الباد  اأن��ح��اء  كل  يف  فر�ستها  التي  القيود  رف��ع  �سيتم 
ب�سبب فريو�ص كورونا يف 21 �سبتمرب اأيلول با�ستثناء 
اأوك���ان���د اأك���رب م��دن��ه��ا ب����وؤرة تف�سي م��وج��ة ث��ان��ي��ة من 

الإ�سابات بالفريو�ص.
وقالت اأرديرن اإنه �ستتم مراجعة القيود يف اأوكاند يوم 
فورا  �ستخفف  احلكومة  اأن  واأ�سافت   . املقبل  الثنني 
ل�سركة  تعزيز  يف  الطائرات  يف  التباعد  متطلبات  كل 
عدد  من  للحد  ا�سطرت  التي  النيوزيلندية  الطريان 

الركاب على طائراتها منذ اأ�سهر.
اأردي����رن يف م��وؤمت��ر �سحفي مبدينة دن��ي��دن يف  وق��ال��ت 
اجلزيرة اجلنوبية حيث تقوم بجولة انتخابية “اأعرف 

•• رام اهلل-رويرتز

الأول  اأم�ص  الكيلة  مي  الفل�سطينية  ال�سحة  وزي��رة  اأعلنت 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ص  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة   788 ت�سجيل 
ال�����س��اع��ات الأرب�����ع والع�سرين  وخ��م�����ص ح����الت وف����اة خ���ال 
العودة  الفل�سطينية من  املا�سية فيما حذر رئي�ص احلكومة 
اإن  �سحفي  ب��ي��ان  يف  الكيلة  وق��ال��ت  ك��ورون��ا.  ق��ي��ود  لت�سديد 
حمافظة اخلليل ت�سدرت الإ�سابات اجلديدة م�سجلة 164 
122 حالة  باإجمايل  رام اهلل والبرية  تلتها حمافظة  حالة 
كما �سجلت 108 اإ�سابات يف قطاع غزة بينما توزعت باقي 
ومل  ال��غ��رب��ي��ة.  ال�سفة  م��ن  خمتلفة  مناطق  على  احل���الت 

يت�سمن البيان عدد الإ�سابات يف مدينة القد�ص.
غرف  “يف  مري�سا   35 وج���ود  اإىل  ال�سحة  وزي���رة  ولفتت 
التنف�ص  اأجهزة  على  مر�سى  ثمانية  بينهم  املكثفة،  العناية 
ال�سطناعي«. من جانبه قال حممد ا�ستية رئي�ص احلكومة 

اأن هذا �سيحدث فرقا حقيقيا ل�سركة طريان نيوزيلندا 
ولتلك املناطق التي ت�سعى لزيادة عدد الزائرين«.

و�سائل  كل  يف  اإجبارية  �ستكون  الكمامات  اأن  واأ�سافت 
النقل العام.

وب����دا اأن ن��ي��وزي��ل��ن��دا ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع���دد ���س��ك��ان��ه��ا خم�سة 
مايني ن�سمة قد جنحت يف وقف انتقال كوفيد-19 
دفع  اآب  اأغ�سط�ص  يف  اأوك��ان��د  يف  جديدا  تف�سيا  ولكن 

احلكومة اإىل اإعادة فر�ص العزل العام على املدينة.
 17 يف  عامة  انتخابات  ت��واج��ه  التي  اأردي���رن  وقل�ست 
املدينة  ال�سهر ولكن  القيود هذا  الأول  ت�سرين  اأكتوبر 
ما زالت يف حالة تاأهب وهو ما يعني عدم ال�سماح لأكر 

من ع�سرة اأ�سخا�ص بالتجمع.
القواعد احلالية لأوكاند  اأردي��رن  و�سرتاجع حكومة 

خال اجتماعها يف 21 �سبتمرب اأيلول.

اأم��ر مقلق جدا فا  بكورونا وه��ذا  الإ�سابات  اأع��داد  “تزداد 
اأماكن  والكتظاظات يف  الأم��اك��ن  بع�ص  الأع��را���ص يف  زال��ت 
احلكومة  اج��ت��م��اع  خ���ال  ت�سريحات  يف  واأ����س���اف  اخ����رى«. 
الأعرا�ص  م��ن  العديد  “منعنا  ال��ي��وم  اهلل  رام  يف  الأ�سبوعي 

واأغلقنا القاعات واأوقعنا خمالفات على غري امللتزمني«.
وطالب ا�ستية املواطنني اللتزام باإجراءات الوقاية ال�سحية 
الأمنية  الأج���ه���زة  م���ن  “اأطلب  وق����ال  ال��ك��م��ام��ات.  وو����س���ع 

ال�ستمرار يف اإيقاع اأق�سى عقوبة على املخالفني«.
واإل  التزاماتكم  الأ�سبوع  نهاية  “نحن نراقب حتى  واأ�ساف 
�سنعود لإج��راءات ل اأحد يريدها ولكن قد ن�سطر اإليها اإن 

مل تلتزموا«.
الأ�سبوع  ه��ذا  جتتمع  ال��ط��وارئ  “جلنة  اإن  ا�ستية  واأو���س��ح 
يوميا يف  الوبائية  احلالة  نتابع  كما  برمته  الو�سع  ملراجعة 
القد�ص وقطاع غزة ونقدم لهم ما ن�ستطيع من دعم مادي 

وفني وخربات«.

كورونا يقتحم اأ�سوار »رومية« بلبنان.. وخماوف من »كارثة �سحية«

نيوزيلندا ترفع قيود كورونا يف 21 �سبتمرب 

اإ�سابة جديدة بكورونا و5 وفيات بني الفل�سطينيني   788

 •• بريوت-وكالت

�سجن  يف  ال�سحية  الرعاية  كانت 
روم����ي����ة حم����ل ������س�����وؤال وان���ت���ق���اد 
الكتظاظ  ب�سبب  وذلك  كبريين، 
الكبري داخل مبانيه، حيث يقرتب 
يف  اآلف،  خم�سة  من  نزلئه  ع��دد 
�سجني  ل�1500  يت�سع  اأن��ه  ح��ني 

اأو موقوف.
ال�ساعات  يف  امل��خ��اوف  وت�ساعفت 
الأمن  ق��وى  ك�سف  بعد  الأخ����رية 
13 نزيا  اإ���س��اب��ة  ال��داخ��ل��ي ع��ن 
و9 من عنا�سر الأمن يف ال�سجن، 
نقل  اأن�����ه مت  ب���ي���ان  م��و���س��ح��ة يف 
ال�سجناء اإىل داخل مبنى كان قد 
ال�سجن املركزي،  جّهز للحجر يف 
وزارة  مع  بالتعاون  خ�س�ص  وق��د 
ال�سحة العامة وال�سليب الأحمر 
الدويل ومنظمة ال�سحة العاملية.

كما اأ�سار البيان اإىل جتهيز اأق�سام 
حكومية  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ع�����دة  يف 
مل��ع��اجل��ة م��ن ه��م ب��ح��اج��ة لعاج، 
وم��ت��اب��ع��ت��ه��م، ل��ك��ن ���س��ورا حديثة 
ك�سفت  ال�سجن  داخ��ل  من  �سربت 

امل�سككون بكورونا يف كو�سوفو يتم�سكون بنظرياتهم 
•• بري�ستينا-اأ ف ب

يقا�سي  حيث  كو�سوفو  يف  كوفيد-19  جائحة  وط���اأة  ت�ستّد 
ونق�سا  اك��ت��ظ��اظ��ا  ت��ع��اين  م�ست�سفيات  يف  الأم���ّري���ن  امل��ر���س��ى 
يف جم����الت ���س��ّت��ى، ل��ك��ن ك��ث��ريي��ن ع��ل��ى ق��ن��اع��ة ب����اأن فريو�ص 

كوروناامل�ستجّد جمّرد بدعة اختلقت لإخ�ساع ال�سعوب.
الرازحة  امل�ست�سفيات  الذين تغ�ّص بهم  املر�سى واملوتى  ورغم 
ل اإحدى  حتت ثقل الأزمة يف هذه املنطقة الفقرية حيث ت�سجَّ
ا�ستطاع  اأظهر  اأوروب��ا،  يف  بكوفيد-19  الوفيات  ن�سب  اأعلى 
يعرتفون  ل  كو�سوفو  �سكان  ثلث  م���دةاأن  قبل  اأج���ري  ل���اآراء 

بوجود الفريو�ص.
ي�سطف اأهايل املر�سى يف طوابري طويلة اأمام عيادة لاأمرا�ص 
معاناة  م��ن  والتخفيف  الأدوي����ة  ل�سراء  بري�ستينا  يف  املعدية 

ذويهم بعدما اأ�سبح خمزون امل�ست�سفيات �سبه معدوم.
ويف م�سعى اإىل اإنهاء حالة الإنكار هذه، اأجازت ال�سلطات للمّرة 
امل��رّك��زة يف  ال��رع��اي��ة  اأق�����س��ام  ت�سوير  الإع���ام  لو�سائل  الأوىل 

امل�ست�سفيات العامة لإظهار �سوء حال املر�سى.
ويقول مري�ص مرهق يف �سّن متقّدمة لقناة حملية “امل�ساألة 
جّدية. كيف ميكن لأحد اأن ي�سّدق كذبة مفادها اأن ل وجود 
ل��ل��ف��ريو���ص؟ ب��ل��ى، اإن����ه م���وج���ود. ف���اخ���ربوا ه�����وؤلء ال���ذي���ن ل 

يعرتفون به مبا راأيتموه هنا«.
تقّر مري�سة كبرية يف ال�سّن كانت يف بادئ الأمر من امل�سككني 

“بكّل  بالأك�سجني  للعاج  تخ�سع  اليوم  وهي  كورونا  بوجود 
اقتنعت  قا�سيته  م��ا  ك��ّل  بعد  لكن  مقتنعة.  اأك��ن  مل  �سراحة، 

واأريد اأن اأجاهر باحلقيقة للبلد باأجمعه«.
وقد جتّلت ظاهرة اإنكار الوباء يف بلدان كثرية، من فرن�سا اإىل 
اأ�سرتاليا والوليات املتحدة، مرورا ب�سربيا والربازيل وجنوب 

اإفريقيا.
اأ�سرطة م�سّجلة ُيزعم فيها اأن الأمر جمّرد موؤامرة  وحت�سد 
النرتنت  �سبكة  ع��ل��ى  ب�سرعة  وتنت�سر  امل�����س��اه��دات  م��اي��ني 
لحتواء  الرئي�سية  التوا�سل  من�سات  جهود  من  الرغم  على 

�سيوعها.
وظ���اه���رة الإن���ك���اري���ة ���س��ائ��دة ع��ل��ى ن��ط��اق وا����س���ع يف كو�سوفو 
درا�سة  اأظ��ه��رت  م��ا  بح�سب  ن�سمة،  مليون   1،8 يعي�ص  حيث 
اإىل  فبالإ�سافة  “بايرب”.  املحلية  الأبحاث  اأجرتها جمموعة 
اأّك��دوا بن�سبة 30 % اأن الفريو�ص جمّرد  امل�ستطلعني الذين 
ال�ستطاع  يف  امل�����س��ارك��ني  % م��ن   60 اإن  م��ف��ربك��ة،  ��ة  ق�����سّ
وو�سائل  ال�سلطات  تّدعيه  مم��ا  خ��ط��ورة  “اأقّل  اأن��ه  يعتقدون 
“بايرب”  م��دي��ر  كرا�سنيكي  اإل���ري  ي��ق��ول  م��ا  وف���ق  الإعام”، 

لوكالة فران�ص بر�ص.
حول  اأبحاثها  �ستوا�سل  اأنها  اإىل  البحثية  املجموعة  وت�سري 

“الظاهرة” نظرا ل�سعوبة تف�سريها بعامل واحد.
وياحظ �سم�سي كرا�سنيكي اأن “جزءا ل ي�ستهان به من ال�سكان 
الوباء يخدم م�سالح  اأن  القائمة على  املوؤامرة  يوؤيد نظريات 

احلكومات والقوى العظمى وبع�ص القوى ال�سيا�سية«.
مندم هودجا )25 عاما( مدير �سركة ت�سويق يف �سرق كو�سوفو 
الذعر”،  “بن�سر  ال�سلطات  يّتهم  وهو  النظريات.  هذه  يوؤيد 
واأن  الفريو�ص”  وج��ود  على  وا�سح  دليل  “ما من  اأن  م��وؤك��دا 

“الوفيات ناجمة عن م�ساكل �سحية اأخرى«.
بغية احتواء انت�سار الوباء الذي اأودى بحياة نحو 300 �سخ�ص 
يف �سهر اآب/اأغ�سط�ص وحده، اعتمدت �سلطات كو�سوفو تدابري 
�سديدة،  عقوبات  على  ين�ّص  خا�سا  وقانونا  جديدة  تقييدية 
40 دولرا على من ل ي�سعون الكمامات يف  كغرامات بقيمة 

اخلارج اأو 600 دولر ملن يخالفون قواعد احلجر ال�سحي.
وتريد رئي�سة الربملان فيو�سا عثماين ا�ستهداف منكري وجود 
ب�سّدة. وهي  اأّي��دت��ه  ال��ذي  القانون  ه��ذا  خ��ال  الفريو�ص من 
األ  وينبغي  كبرية  باملجتمع  يلحقونها  التي  “الأ�سرار  تقول 

يفلت مرّوجو الأخبار املغلوطة من العقاب«.
تغطية  امل��ارة  من  �سرطة  عنا�سر  يطلب  بري�ستينا،  �سوارع  يف 
الأنف اأي�سا بالكمامة ويغّرمون من ل ي�سع قناعا واقيا. وبعد 
األف   14 ُفر�ست  التنفيذ،  القانون حّيز  اأ�سبوعني من دخول 

غرامة، بح�سب ال�سرطة.
البناء  جم��ال  يف  العامل  ع��ام��ا(   25( بري�سيفا  ليونارد  لكن 
لي�سوا  لأن��ه��م  النا�ص  “ميوت  ي��ق��ول  وه��و  موقفه  على  م�سّر 
خالدين. ل اأحد ي�سّدق بدعة كورونا، فهو ُيفر�ص علينا من 

قبل هوؤلء الذين يريدون البقاء يف ال�سلطة اإىل الأبد«.

بنك �سادرات اإيران
فروع �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لك�ضوفات �ملالية وتقرير �ملدقق �لقانوين �مل�ضتقل
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لى درجة عالية من عدم اليقين المتأصـــل وبالتالي قد تختلف النتائج كما هو الحال مع أي توقعات اقتصـــادية، تخضـــع التوقعات واحتماالت حدوثها إ
لتناســــــــق االفعلية بشــــــــكل كبير عن تلك المتوقعة. يعتبر البنك أن هذه التوقعات تمثل أفضــــــــل تقدير للنتائج المحتملة وقد قام بتحليل الالخطية وعدم 

 بشكل مناسب مجموعة السيناريوهات المحتملة. ضمن محافظ البنك المختلفة إلثبات أن السيناريوهات المختارة تمثل
 مخاطر خارج الميزانية

ات ميطبق البنك ســــــــــياســــــــــات إدارة المخاطر نفســــــــــها على المخاطر خارج الميزانية كما يطبقها على مخاطره في الميزانية العمومية. في حالة االلتزا

تمان كما في القروض والســـلفيات. يمكن طلب ضـــمانات اعتماًدا على قوة باإلقراض، ســـيخضـــع العمالء واألطراف المقابلة لنفس ســـياســـات إدارة االئ

 الطرف المقابل وطبيعة المعاملة.

 )CBUAEاحتياطي انخفاض القيمة تحت إشراف مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (

من خالل إشــــــــــــــعار رقم.  2018أبريل  30في  9توجيهات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  CBUAEأصــــــــــــــدر مصــــــــــــــرف اإلمارات المركزي 

CBUAE / BSD / 2018/458  يتناول مختلف تحديات التنفيذ واآلثار العملية المترتبة على اعتماد البنوك للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 في اإلمارات العربية المتحدة ("التوجيه"). 9رقم 

والمعيار الدولي للتقارير المالية  CBUAEمن مصرف اإلمارات المركزي  28/2010بموجب التعميم فيما يلي التسوية بين األحكام العامة والمحددة 

IFRS 9: 

 31/12/2019 31/12/2018 
 درهم’ 000 درهم’ 000 

   احتياطي انخفاض القيمة: العامة
 CBUAE 56,090 74,243من مصرف اإلمارات المركزي  28/2010األحكام العامة بموجب التعميم 

 167,103 167,103 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  2ناقص: أحكام المرحلة األولى والمرحلة 
 ____0____ ____0____ المخصص العام الذي تم تحويله إلى احتياطي انخفاض القيمة

   احتياطي انخفاض القيمة: المحدد
 CBUAEمن مصرف اإلمارات المصرفي  28/2010أحكام محددة بموجب التعميم 

 
4,348,187 4,124,609 

 4,124,609 4,348,187 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  3ناقص: أحكام المرحلة 
 ____0____ ____0____ مخصص معين تم تحويله إلى احتياطي انخفاض القيمة *

 0 0 المحول إلى احتياطي انخفاض القيمةإجمالي المخصص 
األحكام المنصـــــــوص عليها في  9* في حالة تجاوز األحكام المنصـــــــوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية  

 ، لن يتم تحويل أي مبلغ إلى احتياطي انخفاض القيمة. CBUAEمصرف اإلمارات المركزي 
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 مخاطر السيولة: -2 

 وهي مخاطر مواجهة البنك لصعوبات في الوفاء بالتزاماته المالية في وقٍت محدد. 

 :إدارة مخاطر السيولة 

دية اســياســة البنك تجاه إدارة الســيولة، هي الضــمان، ما أمكن ذلك، لتوافر ســيولة كافية للوفاء بواجباته عند اســتحقاق ســدادها، في األوضــاع الع

 والمتأزمة، دون تحمل خسائر غير مقبولة، أو المخاطرة باإلضرار بالشهرة التجارية للبنك. 

خصـــوص محفظة الســـيولة الخاصـــة بأصـــولهم والتزاماتهم المالية، وتفاصـــيل التدفقات المالية وتســـتلم الخزينة معلومات من وحدات عمل أخرى ب

ٍل جالمتوقعة األخرى، الناتجة عن األعمال المتوقعة مســــــتقبًال. وعليه، تحتفظ الخزينة بمحفظة من األصــــــول القابلة للتحويل إلى ســــــيولة خالل أ

البنوك وعلى تســــهيالت بين البنوك، لضــــمان االحتفاظ بســــيولة كافية لدى البنك  قصــــير، تشــــتمل في األســــاس على قروض ودفعات مقدمة إلى

ككل. ويتم الوفاء بمتطلبات الســــيولة الخاصــــة بوحدات العمل واألفرع، من خالل قروض قصــــيرة األجل من الخزينة، للوفاء بأية تقلبات قصــــيرة 

 األجل، وتمويل أطول أجًال للوفاء بأية سيولة هيكلية. 

 دارة األصول، وااللتزامات:لجنة إ 

قام المدير اإلقليمي بتفويض صــــــــــــــالحيات متعددة إلى لجنة إدارة االلتزامات واألصــــــــــــــول، بغرض إدارة األصــــــــــــــول وهيكل االلتزامات، وتمويل 

يكل األصــــول لة، وهاســــتراتيجية البنك. وتجتمع هذه اللجنة كل ربع عام أو أكثر من ذلك، وفقًا لما تتطلبه األوضــــاع من مراجعة معدالت الســــيو 

 وااللتزامات، ومعدالت الفائدة، والمخاطر الخاصــــــــة بالصــــــــرف األجنبي، ومتطلبات المعدالت الداخلية والقانونية، وتمويل الفجوات، واألوضــــــــاع

نك على إلدارة البالعامة للســــوق األهلية، والدولية االقتصــــادية، والمالية الســــوقية. وتقوم اللجنة بوضــــع إرشــــادات خاصــــة بإدارة مخاطر الســــيولة 

 أساس هذه المراجعة. 

 

 :التعرض إلى مخاطر السيولة 

إن المقياس الجوهري الذي يسـتخدمه رئيس المخاطر، ورئيس الحسـابات، ورئيس قسـم الصـفقات إلدارة مخاطر السـيولة هو نسـبة صـافي أصـول 

على النقدية ومكافئات النقدية، مطروحًا منها أي إيداعات من الســيولة لإليداعات من العمالء. ولهذا الغرض، تشــتمل صــافي األصــول الســائلة، 

حد بالبنوك، أو قروض أخرى، والتزامات مستحقة السداد خالل شهٍر تاٍل. يشابه ذلك، دون تطاُبق، أسلوب الحساب المستخدم لتقييم تقيد البنك 

األخرى بشـــــكل متكرر وهي: معدل الدفعات المقدمة إلى اإليداع، الســـــيولة الذي وضـــــعته اإلدارة اإلقليمية. مع الرقابة المحكمة على المؤشـــــرات 

زامات تمعدل االســتخدام إلى مصــادر التمويل المســتقرة. ويتم وضــع معايير مقارنة لكافة المقاييس، ومراجعة هذه المعايير من قبل لجنة إدارة االل

 واألصول، بشكل متكرر.
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 تخفيف المخاطر المتعلقة بالسيولة: 

 

أقســـــــام الخزينة والتســـــــويق في البنك، مســـــــؤولية تخفيف المخاطر المتعلقة بالســـــــيولة، من خالل تنفيذ اســـــــتراتيجيات ســـــــيولة، مثل تنويع تتحمل 

المســــــتثمرين والمودعين بما في ذلك عمالء البيع بالجملة وشــــــركات التجارة. باإلضــــــافة إلى ذلك، يخوض البنك المخاطر باالشــــــتراك مع بنوك 

جب تســــــــــهيالت إعادة تمويل يدعمها البنك المركزي اإليراني. حيث يقوم البنك بشــــــــــكل محكم بمراقبة النظرة الدولية لرفع األمم إيرانية أخرى بمو 

المتحدة للعقوبات المفروضــــــة وامتالك اســــــتراتيجيات متطورة وخطط الســــــتمرار األعمال بحيث تضــــــمن عدم تعرض أعمال البنك وســــــيولته إلى 

 بشكل متكرر بمراقبة وضع السيولة في البنك.المخاطر. مع قيام الخزينة 

 

 تحليل االلتزامات المالية من خالل االستحقاقات التعاقدية المتبقية: 

 

 يوجز الجدول الموضــــــح أدناه، وضــــــع االلتزامات المالية مســــــتحقة الســــــداد على البنك عند نهاية العام، بموجب التزامات الســــــداد التعاقدية غير

تعامل مع المبالغ التي يتم ســدادها بموجب إشــعار، باعتبار أن تقديم اإلشــعار يتم بشــكل فوري. مع َتوقُّع البنك في كافة المخصــومة. حيث يتم ال

ق فاألحوال، عدم مطالبة العديد من العمالء بالســــــــــــــداد عند أول تاريخ يكون مطلوبًا فيه من البنك القيام بالســــــــــــــداد، دون أن يعكس الجدول التد

 ذي يشير إليه تاريخ االحتفاظ باإليداعات.النقدي المتوقع ال
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 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5 -1 شهر 12 - 3 أشهر 3أقل من  تحت الطلب االلتزامات المالية

 ' درهم000 
 إماراتي 

' درهــــــــــــم 000 ' درهم إماراتي000 ' درهم إماراتي000
 إماراتي

 ' درهم000
 إماراتي 

درهـــــــــــم ' 000
 إماراتي

       2019ديسمبر  31

       

 1,307,747 0 0 107,077 163,825 1,036,845 المستحق إلى بنوك أخرى

 3,176,422 0 395,162 1,550,981 684,762 545,517 إيداعات العمالء

 210,532 0 0 70,179 82,946 57,407 المستحق إلى المقر الرئيسي وفروعه بالخارج

 98,195 0 0 0 0 98,195 أخرىالتزامات 

 4,792,896 0 395,162 1,728,237 931,533 1,737,964 إجمالي االلتزامات المالية غير المقطوعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5 -1 شهر 12- 3 أشهر 3أقل من  تحت الطلب االلتزامات المالية
 
 
 

 ' درهم000
 إماراتي 

 ' درهم000
 إماراتي 

 ' درهم إماراتي000
' درهــــــــــــــــــم 000

 إماراتي
 ' درهم000

 إماراتي 
' درهـــــــــــــــــم 000

 إماراتي
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 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5 -1 شهر 12 - 3 أشهر 3أقل من  تحت الطلب االلتزامات المالية

 ' درهم000 
 إماراتي 

' درهــــــــــــم 000 ' درهم إماراتي000 ' درهم إماراتي000
 إماراتي

 ' درهم000
 إماراتي 

درهـــــــــــم ' 000
 إماراتي

       2019ديسمبر  31

       

 1,307,747 0 0 107,077 163,825 1,036,845 المستحق إلى بنوك أخرى

 3,176,422 0 395,162 1,550,981 684,762 545,517 إيداعات العمالء

 210,532 0 0 70,179 82,946 57,407 المستحق إلى المقر الرئيسي وفروعه بالخارج

 98,195 0 0 0 0 98,195 أخرىالتزامات 

 4,792,896 0 395,162 1,728,237 931,533 1,737,964 إجمالي االلتزامات المالية غير المقطوعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من  سنوات 5 -1 شهر 12- 3 أشهر 3أقل من  تحت الطلب االلتزامات المالية
 
 
 

 ' درهم000
 إماراتي 

 ' درهم000
 إماراتي 

 ' درهم إماراتي000
' درهــــــــــــــــــم 000

 إماراتي
 ' درهم000

 إماراتي 
' درهـــــــــــــــــم 000

 إماراتي
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       2018ديسمبر  31
 

      

 1,083,632 0 0 14,550 154,607 914,475 المستحق إلى بنوك أخرى

 3,740,385 0 238,966 1,804,685 676,149 1,020,585 إيداعات العمالء

 392,234 0 0 74,167 83,438 234,629 الرئيسي وفروعه بالخارجالمستحق إلى المقر 

 119,883 0 0 0 0 119,883 التزامات أخرى

 5,336,134 0 238,966 1,893,402 914,194 2,289,572 إجمالي االلتزامات المالية غير المقطوعة
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 إدارة المخاطر السوقية - 3 

يرات الســوق غتعني المخاطر الســوقية، مخاطر تقلُّب القيمة العادلة، أو تقلب التدفقات النقدية الالحقة للســندات المالية، بســبب التغيرات الحادثة مت

 التي منها على سبيل المثال: أسعار الفائدة، أسعار الصرف األجنبي، وأسعار األسهم. 

خاطرة التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة اإلقليمية. حيث يتم تقســـــيم حدود المخاطر الكلية إلى وتتم إدارة المخاطر الســـــوقية داخل حدود الم

حدود فرعية من خالل اإلشـــــارة إلى عوامل المخاطر المتعددة، بما في ذلك ســـــعر الفائدة، وســـــعر الصـــــرف األجنبي، وأســـــعار البضـــــائع وأســـــعار 

المعنية، يتم وضـــــع الحدود من خالل اســـــتخدام مزيج من أســـــاليب قياس المخاطر، بما في ذلك األســـــهم. وفي ضـــــوء الطبيعة المختلفة للمنتجات 

 حدود األوضاع وحدود الحساسية. 

 ويســــتخدم البنك أســــاليب مختلفة في تقدير الخســــائر المحتملة التي قد تنجم عن المخاطر المترتبة على تقلبات أســــعار الفائدة، وأســــعار الصــــرف

 ائع وأسعار األسهم خالل أفق زمني محدد وبمستوى معين من الثقة.األجنبي، وأسعار البض

 إدارة المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة 

مخاطر لتنجم المخاطر المتعلقة بســـعر الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في أســـعار الفائدة على قيمة الســـندات المالية. ويتعرض البنك إلى هذه ا

 نتيجة عدم التطابق في أو وجود فجوات في مبالغ وعمالت، األصول وااللتزامات. 

ة، بســعر ثابت للفائدة، ولذلك تعتقد اإلدارة بعدم وجود زيادة ملحوظة في ســعر الفائدة حيث تتحمل أغلب أصــول والتزامات البنك الخاضــعة للفائد 

 على البنك. 

على أساس سنوي)،  %3.39: نسبة 2018على أساس سنوي ( %5.71إن سعر الفائدة الفعلي على القروض وعلى الدفعات المقدمة هو نسبة 

 %1.03على أساس سنوي) وعلى القروض الخاصة بالبنك بنسبة  %3.68: 2018على أساس سنوي ( %4.03وعلى إيداعات العمالء نسبة 

 على أساس سنوي). %3.02: نسبة 2018على أساس سنوي (

نقطة أســـاس خالل العام مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، فإن خســـارة البنك عن العام المنتهي عند  50وفي حالة تدني أســـعار الفائدة بعدد 

 مليون درهم إماراتي). 30.42: بمبلغ 2018مليون درهم إماراتي ( 22.61، كانت لتنخفض تقريبًا بمبلغ 2019ديسمبر  31

 

 

 المخاطر المتعلقة بالعملة األجنبية 
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تعني مخاطر العملة األجنبية مخاطر تغير قيمة الســـــــــــندات المالية بســـــــــــبب تغير أســـــــــــعار الصـــــــــــرف األجنبي. ولقد حدد المدير اإلقليمي حدودا 

 لألوضاع باستخدام العمالت، وهي حدود تتم الرقابة عليها على أساس يومي، واستراتيجيات تحوط يتم استخدامها لضمان استمرار هذه األوضاع

 ود. داخل الحد

 ، يتم عادًة تمويل أصــــــــــــول البنك بنفس العملة التي يتم بها التعامل مع األنشــــــــــــطة التجارية من أجل تقليل التعرض للعمالت األجنبية. ومع ذلك

ار ). يدير البنك التعرض آلثALCOيحتفظ البنك بمركز طويل بالدوالر األمريكي ضـــــــمن الحدود المعتمدة من لجنة إدارة األصـــــــول وااللتزامات (

ض ر التقلبات في أســــعار صــــرف العمالت األجنبية الســــائدة على مركزه المالي والتدفقات النقدية. ويضــــع المدير اإلقليمي قيوًدا على مســــتوى التع

لكبير التالي ا للعملة وٕاجماًال لكل من المراكز الليلية والمراكز اليومية التي تتم مراقبتها يومًيا. وفي نهاية العام ، كان لدى البنك صــــــــــافي التعرض

 بالعملة األجنبية:

 

 صافي الوضع اإلجمالي في األجل الطويل أو القصير 

 31/12/2019 

 درهم إماراتي '000

31/12/2018 

  درهم إماراتي '000

 1,234,833 1,314,025 دوالرات أمريكية

 )3,249( )2,150( يورو

 )47( )48( ين ياباني

 3,776 3,928 جنيه استرليني

 )27,082( )28,229( عمالت أخرى

 1,287,526 1,208,231 

 

في ســعر عملة أجنبية محددة، بالمقارنة بدرهم دولة اإلمارات العربية المتحدة،  %10ويقوم التحليل الموضــح أدناه بحســاب أثر انخفاض بنســبة  

الغ لألصــول وااللتزامات المالية الحســاســة للعملة). وُتشــير المبمع ثبات أثر كافة المتغيرات األخرى على الربح والخســارة( بســبب القيمة العادلة 

 ةالســالبة الموجودة بالجدول صــافي االنخفاض المحتمل في حســاب األرباح والخســائر واإليرادات الشــاملة األخرى، في حين تشــير المبالغ الموجب

 إلى صافي الزيادة المحتملة.
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 31/12/2019 

 ' درهم إماراتي000

31/12/2018 

 ' درهم إماراتي000

 325 215 يورو

 5 5 ين ياباني

 )378( )393( جنيه استرليني

 2,708 2,823 عمالت أخرى

 2,650 2,660 

  

ة قوحيث أن عملة الدرهم اإلماراتي مرتبطة في الوقت الحالي بالدوالر األمريكي، فإن األرصــــــــــــــدة بالدوالر األمريكي ال تشــــــــــــــكل أية مخاطرة متعل

 بالعملة. وعليه، ال يشير الجدول المذكور أعاله إلى أثر تغيرات سعر الصرف األجنبي الخاص بالدوالر األمريكي. 

 

 مخاطر األسعار

 ءمخاطر األســـعار إلى مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الالحقة للســـندات المالية، بســـبب تغيرات األســـعار الســـوقية (باســـتثناتشـــير 

 تلك الناجمة عن مخاطر سعر الفائدة أو المخاطر المتعلقة بالعملة)، بصرف النظر عن حدوث هذه التغيرات بسبب أحد العوامل المرتبطة بشكل

 ي بسند مالي، أو بُمصِدِرِه، أو بالعوامل المؤثرة في كافة السندات المالية المشابهة التي يتم تداولها في السوق.حصر 

 المخاطر التشغيلية -4 

ة ر تشـــــــــير المخاطر التشـــــــــغيلية، إلى مخاطر تكبُّد خســـــــــارة ناجمة عن عدم كفاية أو اإلخفاق في العمليات الداخلية، األفراد، األنظمة، أو الخســـــــــا

 .3الناجمة عن أحداث خارجية. يهدف البنك إلى إدارة هذه المخاطر بما يتوافق مع أفضل الممارسات واإلعداد لتطبيق بازل 

يات ليقوم البنك بإدارة المخاطر التشـــغيلية من خالل تحديد وتقييم ومراقبة والتحكم في وتخفيض، المخاطر، ومراجعة المخاطر المتأصـــلة في العم

جات التجارية من خالل عمليات االســتشــارة الداخلية. وقد تم تطوير العمليات المرتبطة بأنشــطة البنك من أجل تجنب أنشــطة واألنشــطة والمنت

غسيل األموال أو تمويل األنشطة اإلرهابية. وعلى هذا تتم مراجعة سياسات  مكافحة غسيل األموال الخاصة بالشركة بشكل منتظم، لضمان 

القانونية المحلية وأفضــــل الممارســــات الدولية. وكجزء من اســــتراتيجية إدارة المخاطر التشــــغيلية، فقد عمل البنك على  التقيد الكامل بالمتطلبات

التقيد باإلشــعارات والتعميمات الصــادرة عن مصــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي فيما يخص عقوبات األمم المتحدة وتوقف عن التعامل 

تفاصــــــيلها في قائمة العقوبات. كما أن البنك يقوم بمراقبة خســــــائر المخاطر التشــــــغيلية على أســــــاس منتظم واإلبالغ مع كافة األطراف الواردة 
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له اعنها إلى اإلدارة العليا. وكجزء من بيئة الرقابة الداخلية، يحتفظ البنك بالوثائق الكافية الخاصــــــــــــــة باإلجراءات الرقابية فيما يخص أعم

 دد على الحاجة إلى التمييز المالئم بين المهام الوظيفية، والتفويض المستقل في كافة األنشطة التجارية.التجارية. كما أن البنك يش

مة، ز و يتم تنفيذ خطة استمرار النشاط، بهدف دعم عمليات النشاط في حاالت وقوع الكوارث. حيث أنه يتم االحتفاظ بالتسهيالت االحتياطية الال

ة. عالوة على ذلك، يقوم البنك أيضــــــــًا بتولي مســــــــألة الغطاء التأميني لتخفيض الخســــــــائر المحتملة فيما يخص وكذلك إجراء التدريبات الدوري

 المخاطر التشغيلية.

  

 إدارة رأس المال: -30

 رأس المال التنظيمي

تعمل في دولة  بالبنوك األجنبية التي يقوم مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بتحديد ومراقبة متطلبات رأس المال للبنوك والفروع الخاصة

 اإلمارات العربية المتحدة.

 لنسبة رأس المال 3بازل  

الصـــــــادرة عن مصـــــــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. دخلت هذه  Basel Illيحســـــــب البنك نســـــــبة كفاية رأس المال وفًقا إلرشـــــــادات بازل 

وصــــــاعًدا. بموجب  2017، مع بدء متطلبات إعداد التقارير األولى اعتباًرا من ديســــــمبر  2017فبراير  01اإلرشــــــادات حيز التنفيذ اعتبارًا من 

 1') ، والمستوى CET1(' 1ويات ، وهي فئة حقوق الملكية المشتركة هذه اللوائح ، يتم مراقبة متطلبات الحد األدنى لرأس المال على ثالثة مست

')T1.وٕاجمالي رأس المال (' 

 يتم تحليل رأس المال التنظيمي للبنك إلى مستويات مختلفة:

 

 

دار األدوات ، والذي يتضـــمن األســـهم العامة الصـــادرة عن أحد البنوك ، عالوة األســـهم الناتجة عن إصـــ 1. رأس المال المشـــترك من المســـتوى 1

، واألرباح المحتجزة ، واالحتياطيات القانونية ، واالحتياطيات القانونية ، واإليرادات الشـــــــــــــاملة األخرى المتراكمة  CET1المدرجة ضـــــــــــــمن الفئة 

لك األصــــــــول والتعديالت التنظيمية بما في ذ CET1وغيرها من االحتياطيات المفصــــــــح عنها ، وحقوق األقلية ، المؤهلة إلدراجها ضــــــــمن الفئة 

 ؛ CET1الضريبية المؤجلة المطبقة في حساب الفئة 

 ) ؛AT1( 1. رأس المال اإلضافي من المستوى 2

 AT1( 108( 1) واإلضافي من المستوى CET1، وهو إجمالي رأس المال المشترك من المستوى األول ( 1. رأس المال من المستوى 3
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من األصول  %1.25مة (مخصص جماعي لالنخفاض في القيمة يخضع لحد ، والذي يتضمن مخصصات عا 2. رأس المال من المستوى 4

، وأدوات مؤهلة إلدراج المســــتوى  1) ، وأدوات حقوق ملكية دائمة ، غير مدرجة في رأس المال من المســــتوى RWAالمرجحة لمخاطر االئتمان 

 على سبيل المثال القرض الثانوي.  2

بحـد  -) CCyB) ومخزن رأس المـال المعـاكس (CCBاإلضـــــــــــــــافي (المخزن المؤقـت لحفظ رأس المـال (تجـاوزت المخـازن المؤقتـة لرأس المـال 

 .%7البالغة  CET1الحد األدنى لمتطلبات الفئة  3لكل مخزن مؤقت} المقدمة بموجب إرشادات بازل  %2.5أقصى يصل إلى 

) من قاعدة رأس %1.875: 2018( %2.5بنســــــبة  CCB، ســــــتكون هناك حاجة إلى المخزن المؤقت لحفظ رأس المال  2019بالنســــــبة لعام 

 .2019)  بعد وال يلزم االحتفاظ به لعام CCyBالمال. لم يسري مخزن رأس المال المعاكس (

من القيمة اإلجمالية لعام  % 100لغرض حســـاب قيمة التعديالت التنظيمية بما في ذلك األصـــول الضـــريبية المؤجلة ، يتعين على البنك تطبيق 

2019 )2018 :100%.( 

) البنك فيما يتعلق بمخاطر االئتمان والســوق والتشــغيل النســبية. تشــتمل مخاطر االئتمان على كل RWAيتم ترجيح األصــول المرجحة لمخاطر (

 ةمن المخاطر ضــــــمن الميزانية وخارجها. ويتم تعريف مخاطر الســــــوق على أنها مخاطر الخســــــارة في األوضــــــاع داخل وخارج الميزانية العمومي

الناشـــئة عن تغيرات أســـعار الســـوق وتشـــمل مخاطر أســـعار الفائدة ومخاطر صـــرف العمالت األجنبية ومخاطر تعرض األســـهم ومخاطر الســـلع 

وخيارات الخيارات. يتم تعريف مخاطر التشــــــــغيل على أنها مخاطر الخســــــــارة الناتجة عن عمليات أو أشــــــــخاص أو أنظمة داخلية غير كافية أو 

 خارجية. يتبع البنك نهج القياس الموحد لمخاطر االئتمان والسوق والتشغيل ، وفًقا لمتطلبات بازل. فاشلة أو من أحداث

 لقد التزم البنك بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج طوال العام.

 : 3فيما يلي وضع رأس المال التنظيمي للبنك في نهاية العام بموجب اتفاقية بازل 

 31/12/2019 

 درهم إماراتي '000

31/12/2018 

 قاعدة رأس مال  درهم إماراتي '000

 2,100,000 2,350,000 رأس المال المخصص

 521,553 521,553 االحتياطي القانوني

 )968,306( )1,063,083( الخسائر المتراكمة

 1,653,247 1,808,470 (قبل الخصومات التنظيمية) CET1رأس مال المستوى  المشترك 

   

 )862,767( )1,223,984( الخصومات التنظيمية
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 790,480 584,486 بعد التعديالت االنتقالية CET1إجمالي رأس المال 

 0 0 (AT1) 1رأس المال اإلضافي من المستوى 

 0 0 التعديالت االنتقالية
   

 0 0 بعد التعديالت االنتقالية AT1إجمالي رأس المال 
   

 790,480 584,486 1المستوى إجمالي رأس المال من 
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لمتطلبات المخزن  CET 1د. رأس المال من الفئة 

 المؤقت

2.50% 5.28 1.875%  5.18% 

      

 تخصيص رأس المال 

يهدف تخصــيص رأس المال على العمليات واألنشــطة المحددة، في األســاس، إلى تحســين العائد المتحقق على رأس المال المخصــص. ويعتمد مبلغ 

 رأس المال المخصــــص لكل عملية أو نشــــاط بشــــكل أســــاســــي على رأس المال التنظيمي. ويتم إجراء عملية تخصــــيص رأس المال لعمليات وأنشــــطة

األصول،  ةمعينة بشكل مستقل عن هؤالء القائمين على العملية من قبل إدارة المخاطر والتسهيالت االئتمانية مع مراعاة المراجعة من قبل لجنة إدار 

 وااللتزامات وفقًا للمالئمة.

 في تحديد كيفية تخصـــيص رأس المالوعلى الرغم من أن تحســـين العائدات على رأس المال المعدل حســـب المخاطر هو المبدأ الرئيســـي المســـتخدم 

ع العمليات مداخل البنك لعمليات أو أنشـطة معينة، إال أنه ليس األسـاس الوحيد المسـتخدم لصـناعة القرار. أيضـًا يتم إيالء العناية الالزمة للتضـافر 

األجل الخاصــــة بالبنك. تتم مراجعة خطط  البنك  واألنشــــطة األخرى، إتاحة اإلدارة والموارد األخرى ومالئمة النشــــاط لألغراض االســــتراتيجية طويلة

 فيما يخص إدارة رأس المال وتخصيصه بشكل منتظم.

 ملف إعادة تحديد أسعار األصول وااللتزامات  -31

اريخ إعداد التقرير، تيتم تحديد ملف إعادة تسعير األصول وااللتزامات على أساس فترة االستحقاق النهائي أو فترات إعادة تحديد أسعار الفائدة، في 

 أيهما يأتي أوًال.

 

 أشهر 3أقل من  
000 ' 

 درهم إماراتي

 أشهر إلى عام واحد  3
 ' درهم إماراتي000

 أكثر من عام واحد
 درهم إماراتي'000

 بدون تحميل أي فائدة
 ' درهم إماراتي000

 اإلجمالي
 درهم إماراتي'000

      2019ديسمبر،  31

      األصول

واألرصــــــــدة في مصــــــــرف النقد 

 اإلمارات المركزي

410,000 0 0 207,096 617,096 

ـتحق من المقر الرئيســـــي  المســـــ

 وفروعه في الخارج

256,158 188,270 0 55,137 499,565 
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ـتحق من المقر الرئيســـــي  المســـــ

 وفروعه في الخارج

256,158 188,270 0 55,137 499,565 
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 1,342,802 7,323 0 214,313 1,121,166 مستحق من البنوك األخرى

فواتير التصدير المخفضة للبنوك 

 اإليرانية في الخارج

108,493 0 0 0 108,493 

 2,634,253 0 2,348,267 55,763 230,223 القروض والسلف

 1,323,810 1,323,810 0 0 0 األصول األخرى

 24,836 24,836 0 0 0 الممتلكات واآلالت والمعدات

 6,550,855 1,618,202 2,348,267 458,346 2,126,040 إجمالي األصول          (أ)

      

      االلتزامات

 1,307,747 1,036,846 0 107,077 163,824 المستحق للبنوك األخرى

 3,103,006 563,978 384,118 1,519,156 635,754 إيداعات العمالء 

ـتحق إلى المقر الرئيســـــي  المســـــ

 وفروعه في الخارج

82,946 70,179 0 57,407 210,532 

 121,100 121,000 0 0 0 االلتزامات األخرى

 4,742,385 1,779,331 384,118 1,696,412 882,524 االلتزامات        (ب)إجمالي 

فجوة حســاســية ســعر الفائدة  (أ 

 ب) -

1,243,516 )1,238.066( 1,964,149 )161,129( 1,808,470 

 ويمثل ذلك ما يلي:

 

     

 2,350,000     رأس المال المخصص

 521,553     االحتياطي القانوني 

 )1,063,083(     المتراكمةالخسائر 

 1,808,470     إجمالي الحصص

 أشهر 3أقل من  
 درهم إماراتي '000

 أشهر إلى عام واحد  3
 درهم إماراتي '000

 أكثر من عام واحد
 درهم إماراتي '000

 بدون تحميل أي فائدة
 درهم إماراتي '000

 اإلجمالي
 درهم إماراتي '000
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      2018ديسمبر،  31

      األصول

 205,226 205,226 0 0 0 النقد واألرصدة في مصرف اإلمارات المركزي

المســـــــــــتحق من المقر الرئيســـــــــــي وفروعه في 

 الخارج

624,326 188,337 0 1,205,868 2,018,531 

 7,500 7,500 0  0 مستحق من البنوك األخرى

 فواتير التصـــدير المخفضـــة للبنوك اإليرانية في

 الخارج

232,540  0 0 232,540 

 3,494,125 0 2,903,498 62,267 528,360 القروض والسلف

 953,634 953,634 0 0 0 األصول األخرى

 26,325 26,325 0 0 0 الممتلكات واآلالت والمعدات

 6,937,881 2,398,553 2,903,498 250,604 1,385,226 إجمالي األصول          (أ)
 

     

 2018ديسمبر،  31

 االلتزامات

 أشهر 3أقل من 
 درهم إماراتي '000

 أشهر إلى عام واحد  3
 درهم إماراتي '000

 أكثر من عام واحد
 درهم إماراتي '000

 بدون تحميل أي فائدة
 درهم إماراتي '000

 اإلجمالي
 درهم إماراتي '000

 1,083,632 901,500 0 14,550 167,582 المستحق للبنوك األخرى

 إيداعات العمالء
إلى المقر الرئيســـــــــــي وفروعه في المســـــــــــتحق 

 الخارج

643,185 1,757,624 215,965 1,049,458 3,666,232 

 392,234 234,629  74,167 83,438 االلتزامات األخرى

 142,536 142,536 0 0 0 إجمالي االلتزامات        (ب)

 5,284,634 2,328,123 215,965 1,846,341 894,205 ب) -فجوة حساسية سعر الفائدة  (أ 

 1,653,247 70,430 2,687,533 )1,595,737( 491,021 ويمثل ذلك ما يلي:

 2,100,000     رأس المال المخصص

 521,553     االحتياطي القانوني 
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 )968,306(     الخسائر المتراكمة

 1,653,247     إجمالي الحصص

 

 

     

 األجنبية والقيود األخرىاألمم المتحدة، مكتب إدارة األصول   .32
، دعا مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أعضــــــــــاءه إلى االنتباه إلى أنشــــــــــطة 2008مارس  3، الصــــــــــادر بتاريخ 1803في القرار رقم 

 المؤسسات المالية في مناطقهم باإلضافة إلى كافة البنوك التي في إيران، بما في ذلك بنك صادرات إيران وفروعه في الخارج.
أن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ســــبق له أن قرر فرض عقوبات على كيانات إيرانية معينة وأفراد محددين، والذين تم إصــــدار كما 

إشــــــــعارات  بحقهم من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد التزم البنك بشــــــــكل كامل بإشــــــــعارات مصــــــــرف اإلمارات 
الصـــــادرة بهذا الصـــــدد. عالوة على ذلك فإن إدارة البنك تعتقد أنه على الرغم من تلك القيود التي فرضـــــها، إال  العربية المتحدة المركزي

 ال يزال مالئمًا. 2019ديسمبر،  31مبدأ استمرار النشاط في إعداد الكشوفات المالية للعام المنتهي في 
اليات المتحدة األمريكية قد قرر فرض عقوبات على كيانات إيرانية معينة كان مكتب إدارة األصـــــــول األجنبية التابع لوزارة المالية في الو 

ار ر وأفراد محددين، بما في ذلك البنك. وتعتقد اإلدارة أنه لغاية تاريخه، لم يكن لتلك القيود أي تأثير جوهري على قدرة البنك على االستم
 كمنشأة مستمرة.

ل بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة والدول األوروبية األخرى خالل األعوام القليلة الماضــــــــــــــية، قام عدد من الدو 
 15بتـــاريخ  CFSP/2012/152بفرض/ تنفيـــذ العقوبـــات على البنوك اإليرانيـــة. واألكثر أهميـــة، قرار مجلس االتحـــاد األوروبي رقم 

الية المتخصـــــصـــــة من أجل تبادل البيانات المالية، على المقدم من أجل فرض حظر على تقديم خدمات المراســـــالت الم 2012مارس، 
بفصـــــل كافة البنوك اإليرانية من شـــــبكتها  SWIFTالبنوك اإليرانية. كنتيجة لذلك، قامت جمعية االتصـــــاالت المالية بين البنك العالمية 

 .2012مارس،  17الدولية اعتبارًا من 
م بإجراء صــــــــــــــفقات/ عالقات تجارية مع أي من البنوك األوروبية/ األمريكية لمدة وتعتقد إدارة البنك أنه على الرغم من أن البنك لم يق

زمنية طويلة وأنه يتعامل بشكل أساسي مع البنوك اإليرانية التي تمتلك وسائل االتصال الخاصة بها فيما بينها، إال أن أنشطة األعمال 
. عالوة على ذلك، فإنه كرد فعل على ذلك، قام SWIFTدمات الخاصـــة بالبنك لم تتأثر بشـــكل ملحوظ بســـبب عدم إمكانية اســـتخدام خ

البنك باتخاذ تدابير من أجل ضـــمان اإلرســـال غير المتقطع والقانوني والموثق للرســـائل واســـتمرار األنشـــطة التجارية بما في ذلك تحويل 
 األموال.

ن قبل ود الحالية أو أي قيود إضافية يجوز أن يتم فرضها مال تأخذ هذه الكشوفات المالية في االعتبار، التأثيرات الالحقة المحتملة للقي
جوز ي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، ومكتب إدارة األصــول األجنبية التابع لوزارة المالية في الواليات المتحدة األمريكية والقيود التي

 أن يتم فرضها من قبل الدول األخرى.
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 )968,306(     الخسائر المتراكمة

 1,653,247     إجمالي الحصص

 

 

     

 األجنبية والقيود األخرىاألمم المتحدة، مكتب إدارة األصول   .32
، دعا مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أعضــــــــــاءه إلى االنتباه إلى أنشــــــــــطة 2008مارس  3، الصــــــــــادر بتاريخ 1803في القرار رقم 

 المؤسسات المالية في مناطقهم باإلضافة إلى كافة البنوك التي في إيران، بما في ذلك بنك صادرات إيران وفروعه في الخارج.
أن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ســــبق له أن قرر فرض عقوبات على كيانات إيرانية معينة وأفراد محددين، والذين تم إصــــدار كما 

إشــــــــعارات  بحقهم من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد التزم البنك بشــــــــكل كامل بإشــــــــعارات مصــــــــرف اإلمارات 
الصـــــادرة بهذا الصـــــدد. عالوة على ذلك فإن إدارة البنك تعتقد أنه على الرغم من تلك القيود التي فرضـــــها، إال  العربية المتحدة المركزي

 ال يزال مالئمًا. 2019ديسمبر،  31مبدأ استمرار النشاط في إعداد الكشوفات المالية للعام المنتهي في 
اليات المتحدة األمريكية قد قرر فرض عقوبات على كيانات إيرانية معينة كان مكتب إدارة األصـــــــول األجنبية التابع لوزارة المالية في الو 

ار ر وأفراد محددين، بما في ذلك البنك. وتعتقد اإلدارة أنه لغاية تاريخه، لم يكن لتلك القيود أي تأثير جوهري على قدرة البنك على االستم
 كمنشأة مستمرة.

ل بما في ذلك الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة والدول األوروبية األخرى خالل األعوام القليلة الماضــــــــــــــية، قام عدد من الدو 
 15بتـــاريخ  CFSP/2012/152بفرض/ تنفيـــذ العقوبـــات على البنوك اإليرانيـــة. واألكثر أهميـــة، قرار مجلس االتحـــاد األوروبي رقم 

الية المتخصـــــصـــــة من أجل تبادل البيانات المالية، على المقدم من أجل فرض حظر على تقديم خدمات المراســـــالت الم 2012مارس، 
بفصـــــل كافة البنوك اإليرانية من شـــــبكتها  SWIFTالبنوك اإليرانية. كنتيجة لذلك، قامت جمعية االتصـــــاالت المالية بين البنك العالمية 

 .2012مارس،  17الدولية اعتبارًا من 
م بإجراء صــــــــــــــفقات/ عالقات تجارية مع أي من البنوك األوروبية/ األمريكية لمدة وتعتقد إدارة البنك أنه على الرغم من أن البنك لم يق

زمنية طويلة وأنه يتعامل بشكل أساسي مع البنوك اإليرانية التي تمتلك وسائل االتصال الخاصة بها فيما بينها، إال أن أنشطة األعمال 
. عالوة على ذلك، فإنه كرد فعل على ذلك، قام SWIFTدمات الخاصـــة بالبنك لم تتأثر بشـــكل ملحوظ بســـبب عدم إمكانية اســـتخدام خ

البنك باتخاذ تدابير من أجل ضـــمان اإلرســـال غير المتقطع والقانوني والموثق للرســـائل واســـتمرار األنشـــطة التجارية بما في ذلك تحويل 
 األموال.

ن قبل ود الحالية أو أي قيود إضافية يجوز أن يتم فرضها مال تأخذ هذه الكشوفات المالية في االعتبار، التأثيرات الالحقة المحتملة للقي
جوز ي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، ومكتب إدارة األصــول األجنبية التابع لوزارة المالية في الواليات المتحدة األمريكية والقيود التي

 أن يتم فرضها من قبل الدول األخرى.
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 تاريخ إصدار تقرير الوضع المالي:األحداث البارزة التي تحدث بعد  .33
 لم تقع أحداث بارزة بعد تاريخ صدور تقرير الوضع المالي وتتطلب اإلفصاح عنها في الكشوفات المالية باستثناء ما يلي:

ة على عمليــاتــه وتــدابير الــدعم الحكوميــ COVID-19قــام البنــك بتقييم الظروف المتوقعــة آخــذين بعين االعتبــار تــأثير فيروس كورونــا 
الهامة التي يتم اتخاذها لمجال البنوك في اإلمارات العربية المتحدة (إ.ع.م) ولكن في هذا الوقت، من الصـــــعب تحديد التأثيرات المعينة 

وٕاجراءات الدعم الحكومية على أســــــــــــس معقولة وعلى أســــــــــــاس داعم. إذ ســــــــــــيقوم البنك بمراقبة الوقائع  COVID-19لفيروس كورونا 
ي يصـــدرها بنك اإلمارات المركزي وســـيتم تحديد تغييرات داعمة في الكشـــوفات الالحقة لتاريخ المركز المالي. كما والنشـــرات المحدثة الت

في تاريخ كشــــــــف المركز المالي، فإن البنك على ثقة من أن اإلفصــــــــاحات والتعديالت المناســــــــبة تم إجراؤها على الخســــــــائر االئتمانية 
 على أدواته المالية. 9تي يحددها البنك لتأثير المعيار الدولي للتقارير المالية المتوقعة بناًء على األحكام والنماذج ال

 عمليات البنك المستقبلية  .34
مليون درهم  1,063مليون درهم) وتراكمت خسـائر قدرها  220: 2018مليون درهم ( 95، تكبد البنك خسـارة قدرها  2019خالل عام 

مليون درهم). يلتزم البنك ومقره الرئيســــــــــي حاليًا  968: 2018ديســــــــــمبر  31المتراكمة في (الخســــــــــائر  2019ديســــــــــمبر  31كما في 
 بمواصلة العمل كمنشأة مستمرة ، وسوف يقدم أمواًال إضافية عند االقتضاء للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها في المستقبل المنظور.

 أرقام العام السابق .35
 رقام العام السابق عند اللزوم وذلك لمطابقتها مع العرض التقديمي للعام الحالي.تمت إعادة تجميع أو إعادة ترتيب أ

وجد توفقًا لوجهة نظر اإلدارة، كافة األصـــــول الواردة في الكشـــــوفات المالية، موجودة بالفعل وقابلة للتحقق بالمبالغ المذكورة مقابلها، وال  .36
 يتم ذكرها في الكشوفات المالية الواردة أعاله. أي التزامات على البنك، مشروطة أو خالف ذلك، لم

 

 يوجد على كافة صفحات الوثيقة ختم شركة/ ان. آر. دوشي وشركاه محاسبون قانونيون
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عربي ودويل

•• برلني-نوفو�سيرب�سك -اأ ف ب

اأعلنت احلكومة الأملانية اأن خمتربين 
التي  النتائج  اأك��دا  وال�سويد  يف فرن�سا 
تو�سلت اإليها باأن القيادي يف املعار�سة 
تعّر�ص  ن��اف��ال��ن��ي  األ��ي��ك�����س��ي  ال��رو���س��ي��ة 

للت�سميم بغاز الأع�ساب نوفيت�سوك.
واأفاد املتحدث با�سم امل�ست�سارة الأملانية 
اأملانيا  اأن  ب��ي��ان  يف  ���س��اي��ربت  �ستيفن 
ط��ل��ب��ت م��ن ف��رن�����س��ا وال�����س��وي��د اإج����راء 
الأملانية  ل��اأدل��ة  م�ستقلة  “مراجعة 
على  ب��ت��وف��ي��ت�����س��وك(  الت�سمم  )ب�����س��اأن 
ع��ّي��ن��ات ج��دي��دة مت احل�سول  اأ���س��ا���ص 
الذي  نافالني”  ال�����س��ي��د  م���ن  ع��ل��ي��ه��ا 

يخ�سع للعاج يف برلني.
املراجعة  ه����ذه  “نتائج  اأن  واأ�����س����اف 
فرن�سا  يف  متخ�س�سة  خم���ت���ربات  يف 
وتوؤكد  م��ت��اح��ة  الآن  ب��ات��ت  وال�����س��وي��د 
الأدلة الأملانية” ب�ساأن تعّر�ص نافالني 
للت�سميم. واأكد اأن اأملانيا ل تزال تنتظر 
منظمة  اأج��رت��ه  منف�سل  تقييم  نتائج 

حظر الأ�سلحة الكيميائية.
ل��ك��ن ب���ن���اء ع��ل��ى ال���س��ت��ن��ت��اج��ات التي 
ت���و����س���ل���ت اإل����ي����ه����ا ث����اث����ة خم���ت���ربات 
اأملانيا  اإن  ����س���اي���ربت  ق����ال  اأوروب�����ي�����ة، 
عن  لاإعان  لرو�سيا  دعوتها  “جتدد 

الأحداث” املرتبطة بق�سية نافالني.
وتابع “نتوا�سل عن قرب مع �سركائنا 

الأوروبيني ب�ساأن اخلطوات املقبلة«.
البالغ  للكرملني  املعار�ص  اأن  وي��ذك��ر 
44 عاما مر�ص بعد �سعوده على منت 
طائرة يف �سيبرييا ال�سهر املا�سي حيث 
نقل اإىل امل�ست�سفى قبل اأن يتم اإجاوؤه 

اإىل برلني.
واأفادت اأملانيا قبل اأ�سبوعني عن وجود 
تعّر�ص  اأنه  اإىل  ت�سري  “اأدلة قاطعة” 
اأمر  وه��و  نوفيت�سوك،  بغاز  للت�سميم 
ن��ف��ت��ه رو���س��ي��ا ب�����س��دة م�����س��ددة ع��ل��ى اأن 
الأطباء لديها مل يعروا على اأي اأثر 

لل�سم اأثناء معاينته.

اأّنهم  ن��اف��ال��ن��ي  ح��ل��ف��اء  واأع����ل����ن  ه����ذا 
حّققوا انت�سارات رمزّية مبدينَتني يف 
�سيبرييا يف النتخابات الإقليمّية التي 
ملراقبني  وف��ًق��ا  و�ساَبتها  الأح���د  ج��رت 

م�ستقّلني �سل�سلة خمالفات.
�سناديق  اإىل  الأح���د  ال��ّرو���ص  وت��وّج��ه 
النتخابات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  الق�����رتاع 
تفاعل  ظّل  يف  ُنّظمت  التي  الإقليمّية 
ق�����س��ّي��ة ن���اف���ال���ن���ي، امل���ع���ار����ص الأب�����رز 
للكرملني والذي ُي�ستبه يف اأّنه تعّر�ص 
النتخابّية  احلملة  اأوّج  يف  للت�سميم 

�سّد مر�ّسحي ال�سلطة.
 41 يف  الّت�سويت  اإىل  ال��رو���ص  وُدع���ي 
من اأ�سل 85 منطقة، لنتخاب حّكام 
البلدّية  اأو  املحّلية  املجال�ص  واأع�ساء 

واأربعة نّواب يف الربملان.
ثالث  �سيبرييا،  يف  نوفو�سيبري�سك  يف 
�سريغي  حت�����ّدى  ال����ب����اد،  يف  م��دي��ن��ة 
ب��وي��ك��و ال����ذي ي���راأ����ص حت��ال��ًف��ا تدعمه 
م��ن��ّظ��م��ة األ��ي��ك�����س��ي ن���اف���ال���ن���ي، ح����زَب 
“رو�سيا  ب��وت��ني  ف���ادمي���ري  ال��رئ��ي�����ص 
املوّحدة«. وقد اأعلن فريق نافالني فوز 
بويكو. وقالت كريا لرمي�ص، املتحّدثة 
با�سم نافالني، عرب تويرت اأّن “�سريغي 

بويكو فاز يف نوفو�سيبري�سك!«.
ال�����واق�����ع�����ة يف  يف م����دي����ن����ة ت���وم�������س���ك 
ا، اأعلنت املعار�سة فوزها  �سيبرييا اأي�سً
مبقعَدين يف املجل�ص البلدي، اأحدهما 
ل�ِ ك�سينيا فاديفا، املر�ّسحة البالغة من 
العمر 28 عاًما ومديرة املكتب املحّلي 

ملنّظمة األيك�سي نافالني.
رمزًيا  ت��وم�����س��ك  يف  ال���ف���وز  و���س��ي��ك��ون 
بالّن�سبة اإىل املعار�سة، لأّن نافالني كان 
تعّر�ص للّت�سميم يف هذه املدينة بح�سب 

ت��زوي��ر«. ومّت��ت مراقبة عملّية  وج��ود 
القرتاع يف نوفو�سيبري�سك من كثب، 
اإحباط  الأم�����ل يف  ع���ن  ب��وي��ك��و  وع����رّب 
واحل����زب  املوّحدة”  “رو�سيا  ج��ه��ود 

ال�سيوعي لتقا�سم ال�سلطة هناك.
������س�����وروف )20  األ���ك�������س���ن���در  و������س�����ّدد 
ع��ام��ا( ال��ن��ا���س��ط يف ف��ري��ق ن��اف��ال��ن��ي يف 
لفران�ص  حديثه  يف  نوفو�سيبري�سك، 
طلًبا  ال��ن��ا���ص  “لدى  اأّن  ع��ل��ى  ب��ر���ص، 
يروا  اأن  يريدون  ل  للتغيري.  متزايًدا 
يف ال�سلطة الأ�سخا�ص اأنف�سهم الذين 

فقدوا الثقة بهم منذ فرتة طويلة«.
وقال دامري اأدغاموف )26 عاما( وهو 
للمعار�سة  �سّوت  اإّن��ه  الناخبني،  اأح��د 
بعدما راأى اأّن حتقيقات نافالني تظهر 
ف�ساد النخب ال�سيا�سية. واأ�ساف “قد 
اإحداث  م��ن  الأف��ك��ار اجل��دي��دة  تتمّكن 
اقت�سادي واجتماعي  �سياق  ف��ارق«. يف 
واإ�ساح  ب��ال��ف�����س��اد  واّت���ه���ام���ات  ���س��ع��ب 
حزب  �سعبّية  تت�ساءل  التقاعد،  نظام 
فقط  امل����ئ����ة  يف   30 م����ع  ال���ك���رم���ل���ني 
م���ن امل���وؤّي���دي���ن، وذل����ك ق��ب��ل ع����ام من 

النتخابات الت�سريعية.
“رو�سيا  ح�����زب  ي���ف���وز  اأن  وُي����ت����وّق����ع 
من  ال�����س��اح��ق��ة  ب��الأغ��ل��ب��ّي��ة  املوّحدة” 

املقاعد املطروحة الأحد.
���ا فر�سة  اأي�������سً الن���ت���خ���اب���ات  وت�����س��ّك��ل 
للمعار�سة لختبار تكتيك “الت�سويت 
الذكي” الذي تبّنته ويق�سي بالدعوة 
الأق������وى  ل��ل��م��ر���ّس��ح  ال��ت�����س��وي��ت  اإىل 
ال��ف��وز يف مواجهة  ق���درًة على  الأك���ر 
التكتيك  هذا  واأثبت  ال�سلطة.  مر�ّسح 
ج��دوى يف ال�سيف عندما خ�سر حزب 
البلدّية  النتخابات  يف  املوّحدة  رو�سيا 

ع����دًدا م��ن امل��ق��اع��د يف م��و���س��ك��و، انتزع 
ال�سيوعّيون اجلزء الأكرب منها.

واأو�����س����ح ل��ي��ون��ي��د ف���ول���ك���وف، ال�����ذراع 
الأحد  الأول  اأم�����ص  لنافالني  اليمنى 
املوّحدة  رو�سيا  على  انت�سار  “اأّي  اأّن 

ي�سعف موقف الرئي�ص بوتني«.
خّيم �سبح ق�سّية نافالني على احلملة. 
للكرملني  الأّول  اخل�سم  تعّر�ص  فقد 
اآب- �سهر  ن��ه��اي��ة  يف  ت�سميم  مل��ح��اول��ة 
الأع�ساب،  غ��از  با�ستخدام  اأغ�سط�ص 
والأطباء  م��ن��ا���س��روه  ق���ال  م��ا  ح�����س��ب 

الأملان الذين ي�سرفون على عاجه.
�سيبرييا  يقوم بحملة يف  نافالني  كان 
وقتها لدعم مر�ّسحي املعار�سة وُيجري 

حتقيًقا يف ف�ساد النخب املحلية.
44 عاًما  ال��ب��ال��غ  امل��ع��ار���ص  وا���س��ت��ف��اق 
اأدخل م�ست�سفى يف برلني، من  والذي 

الغيبوبة اأم�ص الثنني.
اإىل  الرو�سّية  ال�سلطات  ال��غ��رب  ودع��ا 
تو�سيح موقفها واإحالة امل�سوؤولني على 
الق�ساء حتت التهديد بفر�ص عقوبات 
الكرملني  لكن  مو�سكو.  على  جديدة 
م�ستنكرا  ال��ت�����س��م��ي��م  رواي�������ة  رف�������ص 

التهامات التي ل اأ�سا�ص لها.
ر�سمته  ال��ذي  امل�سار  ذل��ك  اإىل  ُي�ساف 
ال�سرق  يف  خ����اب����اروف���������س����ك  م���دي���ن���ة 
موعد  حت��دي��د  ي��ت��ّم  مل  اإذ  الأق�������س���ى، 
لانتخابات هناك. ومل تتمّكن مو�سكو 
منذ �سهرين من كبح تظاهرات كربى 
ت��ن��ّدد ب��اع��ت��ق��ال ح��اك��م امل��ن��ط��ق��ة الذي 
انُتِخب يف وقت �سابق اإثر تر�ّسحه �سّد 

مر�ّسح مدعوم من الكرملني.
وَت��ن��اف�����ص يف الن��ت��خ��اب��ات الأح����د، اإىل 
املوّحدة”  “رو�سيا  ح������زب  ج����ان����ب 
واحلزب  التقليدي  ال�سيوعي  واحلزب 
الدميوقراطي الليربايل )القوميون(، 
جديدة  اأح���زاب  اأرب��ع��ة  م��ن  مر�ّسحون 
قبل  م��ن  ت�سجيعها  مّت  اأّن���ه  يف  ُي�ستبه 
الناخبني  تق�سيم  اأج��ل  م��ن  احلكومة 

املحتّجني واإ�سفاء مظهر تعّددي.

مل  الر�سمّية  والنتائج  حلفائه.  ق��ول 
ُتعرف بعد يف هاتني املدينتني، كما هي 

احلال يف بقّية اأنحاء الباد.
ه���ذه  ن���ت���ائ���ج  ت�������س���در  اأن  وُي���ن���ت���ظ���ر 
الن���ت���خ���اب���ات ال���ت���ي ج����رت ع��ل��ى مدى 

ثاثة اأّيام وبداأت اجلمعة.
باإجراء  ��ا  ر���س��م��يًّ ال�����س��ل��ط��ات  و���س��م��ح��ت 
يف  اأّي���ام  ثاثة  م��دى  على  النتخابات 
م��راك��ز اق����رتاع يف ال��ه��واء ال��ط��ل��ق من 
املرتبطة  الأخ����ط����ار  م���ن  احل����ّد  اأج����ل 
غرار  على  امل�ستجّد،  كورونا  بفريو�ص 

الد�ستور  على  ال�ستفتاء  يف  ح��دث  ما 
ال��ذي ج��رى يف ال�سيف واأت��اح لبوتني 

البقاء يف ال�سلطة حّتى 2036.
الأ�ساليب  ه���ذه  اأّن  امل��ع��ار���س��ة  وت����رى 
التي جتعل مراقبة النتخابات �سعبة 
للغاية، ت�سّجع على التزوير. وجتاوزت 
ن�سبة الإقبال يف بع�ص املناطق 50 يف 
كما  الت�سويت،  من  يومني  بعد  املئة، 
منطقة  اأو  ت��ت��ار���س��ت��ان  يف  احل����ال  ه���ي 
ال�سرق  يف  ال��ي��ه��ودي  ال���ذات���ي  احل��ك��م 

الأق�سى.

تزوير  ع��م��ل��ّي��ات  ت�سهد  ع����ّدة  م��ن��اط��ق 
ح����الت  يف  م�����س��ت�����س��ه��دًة  لها”  ج���ّه���ز 
�سناديق  يف  الأ�سوات  ب�”زيادة  ة  خا�سّ
ك�سف  نوفو�سيبري�سك،  يف  الق���رتاع«. 
بر�ص  فران�ص  لوكالة  بويكو  �سريغي 
ا”،  جدًّ ك��ث��رية  “انتهاكات  ع��ن  الأح���د 
امل���ث���ال م���ا يتعّلق  ���س��ب��ي��ل  ب��ي��ن��ه��ا ع��ل��ى 
ب�”اخلزنة التي حتوي اأوراق القرتاع” 
الت�سويت،  م��ن  الأول����ني  ال��ي��وم��ني  يف 
مك�سورة”.  كانت  “الأختام  اإّن  قال  اإذ 
واأ�ساف “هذا بالطبع يغذي ال�سك يف 

املركزية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س��ة  واع���ت���ربت 
هذه  اأن  بامفيلوفا  اإي��ا  لانتخابات 
التهامات “لي�ست مو�سوعية وكيدية 
منظمة  ون���������ّددت  ك�����ب�����رية«.  ب����درج����ة 
ملراقبة  احل���ك���وم���ي���ة  غ����ري  غ���ول���و����ص 
يف  امل�سوؤولني  ب�”تع�ّسف”  النتخابات 
ال��ع��دي��د م��ن م��راك��ز الق����رتاع الذين 
�سكاوى  ت�سجيل  خ�����س��و���س��اً  رف�����س��وا 

وردت من املراقبني.
موقعها  ع����ل����ى  امل����ن����ّظ����م����ة  وق������ال������ت 
من  اإ�����س����ارات  لنا  “َت�سِ الإل����ك����رتوين 

برلني: �أليك�ضي تعّر�س للت�ضمم بغاز �الأع�ضاب

حلفاء نافالني يحققون انت�سارات رمزية بالنتخابات الرو�سية 

انتخاب �سوغا رئي�سا للحزب الليربايل الدميقراطي احلاكم يف اليابان
�سبتمرب 2021 ، عندما تنتهي فرتة اآبي املتبقية.

الدميقراطي  احل����زب  ق��ي��ادة  يف  ال��ت�����س��وي��ت  عملية  ويف 
الليربايل، ح�سد �سوغا ، 71 عاًما، 377 �سوًتا من اأ�سل 
خم�سة  دعم  بف�سل  مناف�سْيه  على  متفوقاً  �سوًتا   535
جمموعة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سبعة  احل���زب  ف�سائل  م��ن 
اأبحاث  جمل�ص  رئي�ص  وح�سل  امل�ستقلني.  الأع�ساء  من 
�سوًتا،   89 على  عاًما،   63 كي�سيدا،  فوميو  ال�سيا�سات 
 63 اإي�سيبا، وزير الدفاع ال�سابق،  بينما ح�سل �سيجريو 

عاًما، على 68 �سوًتا.
اأم���ن���اء جمل�ص  اآب���ي يف من�سب ك��ب��ري  ك���ان ���س��وغ��ا ي��دع��م 
الوزراء منذ عودة اآبي اإىل ال�سلطة يف دي�سمرب 2012. 
ال�سيا�سات  نيته موا�سلة  �سوغا عن  اأعرب  انتخابه  وفور 

••طوكيو-وام:

انتَخب احلزب الليربايل الدميقراطي احلاكم يف اليابان 
رئي�ًسا جديًدا  �سوؤون احلكومة،  �سوغا، وزير  يو�سيهيدي 
هينمة  ب�سبب  ل��ل��وزراء  رئي�ًسا  فعلًيا  ي�سبح  و�سوف   . له 
الت�سويت  عملية  وج��رت  ال��ربمل��ان.  مقاعد  على  احل��زب 
الليربايل  احل��زب  ورئي�ص  ال���وزراء  رئي�ص  اأع��ل��ن  اأن  بعد 
اأغ�سط�ص.   28 يف  �سحية  لأ�سباب  ا�ستقالته  اآب��ي  �سينزو 
ومن املقرر اأن ي�سوت الربملان يوم الأربعاء على تن�سيب 
رئي�ص وزراء جديد. ويعترب انتخاب �سوغا رئي�ًسا للحزب 
الدميقراطي الليربايل اأول تغيري يف قيادة احلزب منذ 
���س��ن��وات. وتنتهي ف��رتة ولي��ت��ه يف نهاية  ث��م��اين  ح���وايل 

فريو�ص  م��واج��ه��ة  يف  ول���س��ي��م��ا  اآب����ي  لإدارة  الأ���س��ا���س��ي��ة 
احلزب  برجل  �سوغا  يحتفظ  ان  امل��رّج��ح  وم��ن  ك��ورون��ا. 

القوي تو�سيهريو نيكاي يف مركز الأمني العام.
وقال �سوغا قبل يوم اإنه يريد منح منا�سب وزارية للنواب 
للوزراء.  رئي�ًسا  اأ�سبح  اإذا  الإ�ساحية  التوجهات  ذوي 
من�سب  يف  �سوجا  �سيخلف  من  على  الرتكيز  و�سين�سب 
اخلارجية  حقائب  اختيار  وعلى  احلكومة  ���س��وؤون  وزي��ر 
ال�سيا�سية  البنود  واأح��د  وال�سناعة.  والتجارة  وال��دف��اع 
الدعوة  موعد  ه��و  �سوغا  اأع��م��ال  ج��دول  على  الرئي�سية 
لإجراء انتخابات مبكرة ملجل�ص النواب حيث تنتهي فرتة 
اأكتوبر   21 ع�سوية اأع�ساء جمل�ص النواب احلاليني يف 

من العام املقبل.

م�سلح ي�سيب نائبني لقائد �سرطة لو�س اجنلي�س 
•• وا�سنطن-رويرتز

اأطلق م�سلح النار فاأ�ساب اثنني من نواب قائد �سرطة منطقة لو�ص اجنلي�ص 
متاأخرة من  �ساعة  دوريتهما يف  �سيارة  اأثناء جلو�سهما يف  بجروح خطرية 

م�ساء ال�سبت يف هجوم مت ت�سويره.
واأظهرت م�ساهد للحادث بثتها اإدارة قائد ال�سرطة امل�ستبه به يقرتب �سريا 
من  النار  ويطلق  كومبتون  مدينة  يف  املتوقفة  ال�سيارة  من  الأق���دام  على 

م�سد�ص من خال النافذة اجلانبية قبل هروبه.
وقالت الإدارة على تويرت اإن “ امل�سلح اجته نحو النائبني واأطلق النار دون 

انذار اأو ا�ستفزاز«.
بالر�سا�ص  ج��روح  بعدة  اأ�سيبا  ال�سرطة  لقائد  ونائبة  نائبا  اأن  واأ�سافت 
اجلاين  زال  وم��ا  جراحية.  عمليات  لهما  اأج��ري��ت  حيث  حرجة  وحالتهما 

هاربا.

العاملية  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  وع�����زت 
اليومية  ال��وف��ي��ات  ال��زي��ادة يف ع��دد 
ب�سبب عودة  الإ���س��اب��ات  ارت��ف��اع  اإىل 

ن�ساط الوباء يف اأوروبا.
اأوروبا  يف  الإقليمي  املدير  واأ���س��اف 
فيها  ت���ري���د  ل  م��رح��ل��ة  يف  “نحن 
البلدان �سماع هذا النوع من الأخبار 
لكنه  ذلك”.  اأت��ف��ه��م  واأن���ا  ال�سيئة، 
توجيه  اإىل  نف�سه  ال��وق��ت  يف  �سعى 
“ر�سالة اإيجابية” مفادها اأن الوباء 

“�سينح�سر يف وقت ما«.
العاملية  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  وت��ن��ظ��م 
دولها  ي�����س��م  اج��ت��م��اع��ا  اأوروب�������ا  يف 
ال���ب���ال���غ ع����دده����ا نحو  الأع���������س����اء 
ملناق�سة  والثاثاء  الثنني  خم�سني 
ال���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��وب��اء والت���ف���اق على 

ا�سرتاتيجيتها اخلم�سية.
امل�سوؤول الأممي الذي يتخذ  وحذر 
الأ�سخا�ص  م���ق���را  ك��وب��ن��ه��اغ��ن  يف 
اللقاح  ط���رح  اأن  ي��ع��ت��ربون  ال���ذي���ن 
الذي ل يزال قيد التطوير، �سيوؤدي 
الطبيب  وق���ال  ال���وب���اء.  ن��ه��اي��ة  اإىل 
الوقت  ط����وال  “اأ�سمع  البلجيكي 
الوباء”  نهاية  �سيكون  “اللقاح  اأن 

بالطبع ل!«.

اإذا كان  ن��ع��رف ح��ت��ى م��ا  “ل  واأك����د 
ال��ل��ق��اح ���س��ي��ك��ون ف���ع���ال م���ع جميع 
�سرائح ال�سكان. بع�ص الدلئل التي 
فعال  �سيكون  ب��اأن��ه  تفيد  نتلقاها 

للبع�ص ولكن لي�ص لآخرين«.
اإىل  ا���س��ط��ررن��ا  “اإذا  كلوغه  ول��ف��ت 
ف�سنواجه  خمتلفة،  لقاحات  طلب 
تبدي  اأن  اآم��ا  لوج�ستيا”  كابو�سا 

اأوروبا ح�سا ت�سامنيا.
تاأتي  ال��وب��اء  ه��ذا  “نهاية  اإن  وق���ال 
وهذا  معه  التعاي�ص  نتعلم  عندما 
اإيجابية  ر�سالة  اإنها  علينا.  يعتمد 
للغاية«. واإزاء هذا املر�ص اجلديد، 
داف�������ع ع����ن ت���خ���ب���ط ال�������س���ل���ط���ات يف 
الأ���س��ه��ر الأخ����رية وح���ذر م��ن اإدارة 
يف  ال�سحية  ل��اأزم��ة  ج��دا  م�سي�سة 
ث��ق��ة يف �سفوف  ع����دم  اأج������واء  ظ���ل 

ال�سكان.
ت�ستند  اأن  ال�سروري  اأنه من  وراأى 
“على  لكوفيد-19  ال���س��ت��ج��اب��ة 
بال�سحة  وت��ت��ع��ل��ق  وب��ائ��ي��ة  ب��ي��ان��ات 

العامة«.
منظمة  “انُتقدت  ي��ق��ول  وم�����س��ى 
اأن  اإل  ع��دة  م��رات  العاملية  ال�سحة 
اأم����ور ل نعرفها  ب�����س��اأن  ال��ت�����س��ري��ح 

امل��ا���س��ي ح��ظ��ر جت���ول وق����ررت عزل 
املدن خ�سو�سا يف مناطق  عدد من 
وذلك  املت�سددين،  واليهود  ال��ع��رب 
اأم���ل ك��ب��ح تف�سي ال���وب���اء، من  ع��ل��ى 
ت�سارع  دون  ذل����ك  ي��ح��ول  اأن  دون 

وترية الإ�سابات.
اإن ه��ذا الأم��ر جعل  وق��ال نتانياهو 
امل�ست�سفيات والطواقم الطبية غري 

قادرة على ا�ستيعاب كل الإ�سابات.
ال�سنة  راأ���������ص  ع���ط���ل���ة  ق�����رب  وم�����ع 
ال���ي���ه���ودي���ة، ���س��ه��دت ال���ب���اد جدل 
ان��ق�����س��م ف��ي��ه الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ون بني 
م��وؤي��دي��ن لإغ���اق ج��زئ��ي واآخرين 

يريدونه اإغاقا تاما.
ب����اإع����ان  احل����ك����وم����ة  ت���ك���ت���ف  ومل 
الإغ�����اق ال���ت���ام، ب��ل ق����ررت فر�سه 
ع��ل��ى م���دى ث��اث��ة اأ���س��اب��ي��ع و�سول 
اإىل عطلة راأ�ص ال�سنة اليهودية ول 
عادة  ت�سهد  ال��ف��رتة  ه��ذه  اأن  �سيما 
جتّمعات عائلية واإقبال حا�سدا على 

الكن�ص.
هو  “هدفنا  اأن  ن��ت��ان��ي��اه��و  واأك������د 
الإ������س�����اب�����ات  يف  الزيادة”  جل�����م 
ليظهر  ب��ي��ان��ات  ب��ج��دول  م�ستعينا 
تظاهر  ال����ذي����ن  ل���اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني 
الأخ���رية  الأ���س��اب��ي��ع  يف  منهم  اآلف 
احلكومة  اإدارة  ع���ل���ى  اح���ت���ج���اج���ا 

ال�سعوبة.  غ��اي��ة  يف  اأم���ر  ب��ال��ك��ام��ل 
مبا  ن��ق��وم  ل  اأن��ن��ا  البع�ص  فيعترب 
يكفي فيما البع�ص الآخر يرى اأننا 

نتجاوز احلدود«.
تتقدم  الأب���ح���اث  اإن  ك��ل��وغ��ه  وق����ال 
وينبغي  كاملة  وتبقى غري  تدريجا 
للمرة الأوىل اتخاذ قرارات ا�ستنادا 

اإىل قاعدة اأدلة غري كاملة.
تفر�ص  “ال�سيا�سة  ل��ك��ون  واأ����س���ف 
نف�سها على العلماء يف بع�ص الدول 
النا�ص  اأخ�����رى  دول  يف  ن���رى  ف��ي��م��ا 
غاية  يف  ام��ر  وه��و  بالعلم  ي�سككون 

اخلطورة«.
وارت��ف��ع ع���دد الإ���س��اب��ات يف اأوروب����ا 
عدة،  اأ�سابيع  منذ  ملحوظ  ب�سكل 

خ�سو�سا يف اإ�سبانيا وفرن�سا.
واجل��م��ع��ة، مت ر���س��د اأك���ر م��ن 51 

األ������ف اإ����س���اب���ة ج����دي����دة يف ال�����دول 
اخل��م�����ص واخل��م�����س��ني الأع�����س��اء يف 
ال�سحة  ملنظمة  الأوروب������ي  ال��ف��رع 
التي  ال��ذروة  من  اأعلى  اأي  العاملية، 
وفًقا  ن���ي�������س���ان-اأب���ري���ل،  يف  ���س��ج��ل��ت 

لبيانات املنظمة العامة.
ل��ك��ن ح��ت��ى ال�����س��اع��ة، ل ي����زال عدد 
الوفيات اليومية م�ستقرا منذ بداية 
اإىل   400 من  اأي  حزيران/يونيو، 
بالوباء،  وفاة مرتبطة  500 حالة 

بح�سب امل�سدر نف�سه.
اإدارة  اأن  اإىل  امل��ن��ظ��م��ة  واأ������س�����ارت 
كما  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ل  اجل��ائ��ح��ة 

كانت يف نهاية ال�ستاء املا�سي.
�سباط/فرباير  “يف  كلوغه  و���س��دد 
الآن  اأم��ا  برمته  املجتمع  ا�ستهدفنا 

فنحن ن�ستهدف الفريو�ص«.

واأو������س�����ح امل���������س����وؤول الأمم�������ي “قد 
الإغ�������اق  اإىل  م�����دار������ص  ت�����س��ط��ر 
لكن  حم�����ددة  اأم����اك����ن  ويف  م��وق��ت��ا 
م��راق��ب��ة جيدا  ن��ظ��ام  اع��ت��م��دن��ا  اإن 
�سنكون قادرين على ال�سيطرة على 
القيود  وتخفيف  حمليا  الفريو�ص 
بعد اأ�سابيع قليلة«. وباتت اإ�سرائيل 
اأول دولة ت�سهد تف�سيا كبريا لوباء 
الإغاق  فر�ص  تعيد  كوفيد-19 
الأقل  اأ�سابيع على  التام ملدة ثاثة 
عواقب  م��ن  للتخفيف  حم��اول��ة  يف 

موجة اإ�سابات ثانية.
الإ�سرائيلي  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  وق���ال 
ن��ت��ان��ي��اه��و خ�����ال كلمة  ب��ن��ي��ام��ني 
فر�ص  احل��ك��وم��ة  “قّررت  م��ت��ل��ف��زة 
اأ�سابيع  ث��اث��ة  مل���دة  ���س��ارم  اإغ����اق 
بذلك  لت�سبح  للتمديد”،  ق��اب��ل 

تعيد  اقت�سادية  ق��وة  اأول  اإ�سرائيل 
ال��ت��ام لكبح تف�سي  ف��ر���ص الإغ���اق 
جمعتها  ب��ي��ان��ات  وت��ظ��ه��ر  ال����وب����اء. 
اإ�سرائيل  اأن  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  وك��ال��ة 
اأ�سبحت ث��اين اأك��ر ال��دول يف عدد 
ال�سكان  ل���ع���دد  ن�����س��ب��ة  الإ�����س����اب����ات 
معها  �ستوّقع  ال��ت��ي  البحرين  بعد 
الثاثاء يف وا�سنطن اتفاقا لتطبيع 

العاقات.
وم���ن���ذ ن��ه��اي��ة اآب-اغ�����س��ط�����ص ومع 
واإقامة حفات  املدار�ص  فتح  اإع��ادة 
زواج، �سمت اأحيانا مئات املدعوين، 
ب�سكل  ل��رتت��ف��ع  الإ����س���اب���ات  ع�����ادت 
155604 حالة  اإىل  كبري وت�سل 
ال�سكان  ع��دد  فيما  وف���اة  و1119 
هذا  واأم����ام  ن�سمة.  م��اي��ني  ت�سعة 
الرتفاع، فر�ست ال�سلطات الأ�سبوع 

عانى  الباد  اقت�ساد  اإن  للجائحة، 
واأملانيا  فرن�سا  اقت�سادات  من  اأق��ل 

وبريطانيا جراء كوفيد-19.
يدخل الإغاق حّيز التنفيذ اجلمعة 
عند ال�ساعة 11،00 ت غ، و�سيكون 
اليهودية  ال�سنة  راأ���ص  خال  �ساريا 
حتى  املظات  وعيد  الغفران  وي��وم 
الأول-اأكتوبر  ت�سرين  من  التا�سع 

املقبل، وفق ال�سلطات.
اأن  جيدا  “اأدرك  نتانياهو  واأ���س��اف 
هذه الإج��راءات تفر�ص علينا ثمنا 
تكون  لن  الأعياد  )..( فرتة  باهظا 
من  بالتاكيد  نتمكن  ول��ن  كاملعتاد 
العائلة  اأف������راد  م���ع  ب��ه��ا  الح��ت��ف��ال 
ال�سلوات  اأن  مو�سحا  الوا�سعة” 
اأ�سخا�ص  ع�سرة  مع  ممكنة  �ستكون 
امل��غ��ل��ق��ة و20  الأم�����اك�����ن  ف���ق���ط يف 

�سخ�سا يف الهواء الطلق.
وق��ب��ل ه����ذا الإع�������ان، اأع���ل���ن وزير 
الإ�سرائيلي  وال���زع���ي���م  الإ����س���ك���ان 
ا�ستقالته  ليت�سمان  يعقوب  املت�سدد 
فر�ص  احلكومة  نية  ب�سبب  الأح��د 
اإغاق �سامل لأ�سبوعني تزامنا مع 
لي�ستمان  وراأى  اليهودية.  الأع��ي��اد 
ال��ذي ك��ان وزي��را لل�سحة يف بداية 
اجلائحة قبل اأن ينتقل اإىل الإ�سكان 
اأن اإجراءات “�سرورية” كان ميكن 
ليت�سمان  وق��ال  قبل.  من  تتخذ  اأن 
ملئات  وجت���اه���ل  ظ��ل��م  “اإنه  ب��اأ���س��ف 
اإذ  الآلف من املواطنني املتدينني”، 
الكن�ص  ال�ساة يف  يتمكنوا من  لن 
ال��ي��ه��ودي��ة خ���ال اح��ت��ف��الت راأ����ص 

ال�سنة العربية ويوم الغفران.
واأ�ساف “هذا القرار بفر�ص اإغاق 
تام لن ي�سمح لكن�ص بالعمل يف اأيام 
مل��ا مت التفاق  الأع��ي��اد )..( خ��اف��ا 
عليه ���س��راح��ة«. وك��ان ه��ذا الأخري 
مطلع  ح��رج  موقف  يف  نف�سه  وج��د 
اآذار/م����ار�����ص.  يف  ال�سحية  الأزم����ة 
الإ�سابات  كانت  املرحلة  تلك  ففي 
م����دن  يف  اإ������س�����رائ�����ي�����ل  يف  ت�����رتك�����ز 
اليهود  من  غالبية  تك�سنها  واأحياء 
املت�سددين حيث مل حترتم التدابري 
ال�سحية ال�سادرة عن وزارته ب�سكل 

كبري.

�إ�ضر�ئيل تعيد فر�س �الإغلق �لتام 

ال�سحة العاملية: اأكتوبر ونوفمر القادمني الأق�سى من »كورونا«
•• كوبنهاغن-القد�س-اأ ف ب

يف  �لعاملية  �ل�ضحة  ملنظمة  �الإقليمي  �ملدير  توقع 
فر�ن�س  وكالة  مع  مقابلة  يف  كلوغه  هان�س  �أوروبــا 
بر�س �أن يكون ف�ضل �خلريف “�أق�ضى” من �ملرحلة 
وباء  جــر�ء  �لوفيات  عدد  يف  �رتفاع  مع  �ل�ضابقة 
كوفيد-19 يف �أوروبا، ما ي�ضتدعي رد� حمدد� ولي�س 

�إغلقا تاما.
ت�ضرين  يف  �أق�ضى.  �الأمــر  “�ضي�ضبح  كلوغه  وقــال 
�ضن�ضهد  �لثاين-نوفمرب  وت�ضرين  �الأول-�أكــتــوبــر 
عدد  ي�ضجل  وقـــت  يف  �لوفيات”،  يف  �رتــفــاعــا 
�لوفيات  عدد  بينما  �أوروبــا  يف  �رتفاعا  �الإ�ضابات 

�ليومية م�ضتقر.

بلومربغ ينفق 100 مليون دولر لدعم حملة بايدن 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

�سُينِفق امللياردير مايك بلومربغ 100 مليون دولر على الأقّل لدعم حملة 
الوليات  اإح��دى  ُتعترب  التي  فلوريدا  بايدن يف  الدميوقراطي جو  املر�ّسح 
�سحيفة  نقلت  ما  بح�سب  الأمريكّية،  الرئا�سّية  النتخابات  يف  احلا�سمة 
“وا�سنطن بو�ست” عن اأو�ساط بلومربغ. وقد اّتخذ رئي�ص بلدّية نيويورك 
ا�ستعداده  �سابًقا  ترامب  دونالد  الرئي�ص  اأعلن  اأن  بعد  القرار  هذا  ال�سابق 
اإع���ادة انتخابه، وف��ق م��ا نقلت  لإن��ف��اق ج��زء م��ن ماله اخل��ا���ّص على حملة 

ال�سحيفة عن م�ست�ساري بلومربغ. وقال كيفني �سيكي، م�ست�سار بلومربغ، 
لذا  ف��ل��وري��دا،  يف  اأيلول-�سبتمرب   24 يف  ي��ب��داأ  “الت�سويت  اإّن  لل�سحيفة 
فاإّن احلاجة اإىل �سّخ راأ�ص مال حقيقي يف تلك الولية ب�سرعة هو حاجة 
اأّن ال�ستثمار يف فلوريدا �سُيتيح ا�ستخدام  “مايك يعتقد  ملّحة«. واأ�ساف 
�سّيما  اأخ��رى، ول  امل��وارد الدميوقراطّية، يف ولي��اٍت  م��وارد احلملة وبقّية 
ُيعّول  اأرب��ع �سنوات، وهو  بن�سلفانيا«. فاز ترامب يف فلوريدا قبل  يف ولية 
على م�ساركة قوّية للناخبني اجلمهورّيني يف هذه الولية التي ميتلك فيها 
مقّراً غالباً ما يق�سده لق�ساء الوقت فيه. ويتقّدم بايدن يف فلوريدا لكن 

بفارق �سئيل “%48،2” عن مناف�سه اجلمهوري ترامب “%47”، وفًقا 
بداية  بوليتيك�ص«. ومنذ  “ريل كلري  ا�ستطاعات موقع  لأحدث متو�ّسط 
عام 2019 كانت حملة ترامب قد اأنفقت نحو 800 مليون دولر، اأكر 
بايدن فاجاأ كثريين عندما  لكّن  بايدن.  اإنفاق حملة مناف�سه  من �سعفي 
املا�سي بحيث و�سل ما  اآب-اأغ�سط�ص  التربعات يف  جتاوز ترامب يف جمع 
جمعه اإىل 365 مليون دولر، حمّطًما الأرقام القيا�سّية لاأ�سهر ال�سابقة. 
لختيار  التمهيدّية  لانتخابات  املر�ّسحني  اأحد  العام  هذا  بلومربغ  وكان 

مر�ّسح احلزب الدميوقراطي للبيت الأبي�ص.
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عربي ودويل
�ملرونة �الأيديولوجية من �أور�قها �لر�بحة

افرتا�سيا، فازت املاكرونية م�سبقا بانتخابات 2022...!
•• الفجر -غايل برو�ستييه –ترجمة خرية ال�سيباين

نعلم،  �أواًل، وكما  �ملاكرونية �الأ�ضلية هي  �لنزعة  �إن 
فرن�ضا  حكمت  �لتي  �ل�ضيا�ضية  �لنخب  �لتقاء  نقطة 

طيلة ثلثني �أو �أربعني عاًما. 
وميكن �أن جند كل �ضيء يف �ملاكرونية: �تباع �ضري�ك 

وجوبيه،  وفابيو�س،  وبــار،  وجو�ضبان،  �ل�ضابقون، 
هذ�  قبل  من  حممية  �لنظام  �أ�ض�س  فاإن  لذلك،  �إلخ. 
�إليه  �ضي�ضاف  و�لذي  �ملهيب،  �الإمرب�طوري  �حلر�س 
وخمل�ضني  مبتدئني  �لغالب  يف  �لربملانيني  من  جي�س 
“�ملتمردين”  عك�س  وعلى  �لتنفيذية،  لل�ضلطة  متاًما 
�أن يكون لهم بريق،  �مل�ضيطنني �لذين بعد ف�ضلهم يف 

�كتفو� يف �الأخري من �القرت�ب من مكانة �الأ�ضطورة 
�ل�ضيا�ضية.

�أنها  هي  �ملاكرونية،  للنزعة  �الأوىل  �حلقائق  �إحدى 
تغّذت من تفكك �لهويات �ل�ضيا�ضية للبلد.

 ويف وقت مبكر جًد�، نلحظ بع�س �ل�ضمات �مل�ضرتكة 
من  �أيتاًما  �إيطاليا  يف  ر�أى  �لــذي  غريللو  بيبي  مع 

ميينيني  ناخبني  �أو  �الإيطالــي  �ل�ضـــيوعي  �حلــزب 
ياأتون �إليه.

بعملية  للقيام  مفّو�ضة  �لنخب  لتجميع  حــركــة 
وجريئة بحذر �ضديد، لقد مكنت  رة  “�رحل” متح�ضّ
من  �النق�ضامات  لتجاوز  تطلع  حتقيق  من  �ملاكرونية 

�أجل �إ�ضلح فرن�ضا.

اأ���س��ب��ح  ك��ل��م��ا   
اأكرث  املعار�سون 
رادي���ك���ال���ي���ة، 
احتفظت  كلما 
امل���اك���رون���ي���ة 
ب��ال��و���س��ط��ي��ة 
للبلد ال�سيا�سية 

هي  امل��اك��رون��ي��ة 
ن��ق��ط��ة اأوًل، 

النخب  ال��ت��ق��اء   
التي  ال�سيا�سية 
فرن�سا  ح��ك��م��ت 
ط��ي��ل��ة ث��الث��ني 
عاًما اأرب��ع��ني  اأو 

ا النتباه اإىل ذاك املخترب  ويجب اأي�سً
حزب  ق��ام  حيث  كيبيك  يف  ال�سيا�سي 
م�ستقبل  اجل  من  –التحالف  جديد 
احلزبني  ع���ل���ى  -ب���ال���ت���ف���وق  ك��ي��ب��ي��ك 
-حزب  اجلميلة  للمقاطعة  الرمزين 
ك���ي���ب���ي���ك )الن�����ف�����������س�����ايل(، واحل������زب 
عدد  -م�ستقطبا  كيبيك  ل�  الليربايل 
�سعارات  وم�����س��ق��ط��ا  ك���وادره���م���ا،  م���ن 
اأو  الدميقراطية”  “ال�سرتاكية 
حزب  رفعها  طاملا  التي  “الي�سارية” 

كيبيك. 
اأخ�����رًيا، يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ�����رية، دّعم 
غ���ارزون،  واأل��ربت��و  اإغلي�سيا�ص  بابلو 
فكرة اإميانويل ماكرون عن “ال�سيادة 
تويرت.  على  وال�سناعية”  ال�سحية 
وم��ا اق���دام ال��زع��ي��م��ان الإ���س��ب��ان��ي��ان يف 
على هذه  اأونيدا  وازك��ريدا  بودميو�ص 
اخلطوة، ال لأنهما يدركان اأن حلظة 

الي�سار الراديكايل قد ولت يف اأوروبا.
الأيديولوجي  املركز  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
يقع يف ي�سار الو�سط، الذي حكم حتت 
امتدت  التي  ه��ولن��د  فران�سوا  ولي��ة 
ا.  خم�ص �سنوات، ولكن قبل ذلك اأي�سً
الي�سار،  على  غريبة  املاكرونية  لي�ست 

لأنها نتاج تاريخه احلديث.
����س���اع���ده ع��ل��ى ارت����ق����اء ال�����س��ل��م، على 
التوايل، جاك اأتايل، امل�ست�سار اخلا�ص 
وفران�سوا  ميرتان،  لفران�سوا  ال�سابق 
هولند، رئي�ص اجلمهورية الذي جاء 
ال�سرتاكي.  احل��زب  ال�سلطة  اإىل  ب��ه 
اأن م�سريه  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  وراأى 
ع��ل��ى رج����ال مرتبطني  ك��ل��ًي��ا  ي��ع��ت��م��د 
بتجارب الي�سار يف ال�سلطة. وبالن�سبة 
�سوت  �سواء   ،2017 ع��ام  ناخب  اإىل 
ل�سالح تر�سيح ماكرون اأم ل، فا �سك 
اأن الرئي�ص املنتخب قادم من الي�سار. 
ولفهم املاكرونية الأ�سلية وقطع عنق 
ب��ن��اء لحقة  اإع����ادة  ع���دد م��ن عمليات 
بالن�سبة جل���زء من  اأن����ه،  ي��ب��دو  مل��ا���ص 
ال��ي�����س��ار ع��ل��ى الأق������ل، ل مي����ر، يجب 
املاكرونية  ان  الأخذ يف العتبار فكرة 

منتوج تاريخ الي�سار.

�ضوء حتليل عام 2017
ي�ضاعد �ملاكرونية

ك���م���ا لح������ظ ل������وك روب���������ان ب���ح���ق يف 
تف�سري  ف���اإن  املاكرونية”،  “مفارقة 
ل�������س���ال���ح م�����اك�����رون عام  ال���ت�������س���وي���ت 
التب�سيطي  املنطق  يفلت من   2017
“ت�سويت الأغنياء” مقابل “ت�سويت 
 2017 عام  انتخابات  ان  الفقراء”. 
وت�ستمد  اأخ�����رى،  اأ���س�����ص  اإىل  ت�ستند 
تف�سريها من منطق اآخر. عاوة على 
“العمودية”  بني  العاقة  ف��اإن  ذل��ك، 
املاكروين  املع�سكر  يف  “الأفقية”  و 
ما  بقدر  متقنة  جدلية  ثمرة  لي�ست 
هي ثمرة براغماتية بدون حمرمات.

لانتخابات  اخل���اط���ئ  ال��ت��ف�����س��ري  اإن 
قبل  م���ن   2017 ل���ع���ام  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
اأوروب���ا  امل��ت��م��ردة،  )فرن�سا  معار�سته 
-البيئة -اخل�سر، احلزب ال�سرتاكي( 
اإميانويل ماكرون  النهاية  �سيمكن يف 
بع�ص  مع  ال�سلطة  يف  ال�ستقرار  من 
الآم����ال يف ال��ب��ق��اء ه��ن��اك اإىل م��ا بعد 
حتى  اأي  الأوىل،  ولي��ت��ه  ف��رتة  نهاية 
الأخطاء  ك��ل  الآن.  م��ن  �سنوات  �سبع 
ارتكبتها  ال��ت��ي  والأخ��ط��اء  ال�سيا�سية 
امل��ع��ار���س��ة، ول���دت م��ن ه���ذا التف�سري 
اخل���اط���ئ. وم��ه��م��ا ك���ان اخل��ط��اأ الذي 
فاإن هذا  ارتكبته،  ال�سلطات  تكون  قد 
ب�سكل  اأدى  الأويل  اخلاطئ  التف�سري 
ال�سيا�سي  ال��ع��م��ل  ت���اآك���ل  اإىل  ���س��دي��د 

للمعار�سة.
اأج������راه املعهد  ووف���ًق���ا مل�����س��ح م��ف��اج��ئ 
اجلولة  ب��ع��د  ال��ع��ام  ل��ل��راأي  الفرن�سي 
يف  الرئا�سية  النتخابات  م��ن  الأوىل 
ُخم�سة من  تردد   ،2017 اأبريل   23
ناخبي اإميانويل ماكرون يف الت�سويت 
ميلن�سون...  ل�����وك  ج�����ان  ل�������س���ال���ح 
وجود  حقيقة  اإن  �سحيح.  وال��ع��ك�����ص 
مثل هذه امل�سامية يف يوم النتخابات 
كان  املر�سحني  من  اثنني  ناخبي  بني 
حقيقة  اإدراك  اىل  ت��دف��ع  اأن  ي��ج��ب 
م��رّك��ب��ة على ا���س��ت��م��رار الن��ق�����س��ام بني 
ال���ي�������س���ار وال���ي���م���ني، ال������ذي م����ع ذلك 
وتطلعات  ان��ق�����س��ام��ات  ف����اإن  ي�����س��ع��ف، 
بالعودة  تلخي�سها  مي��ك��ن  ول  ت���ربز 
كانت  واإذا  احلقيقي”.  “الي�سار  اإىل 
ميلن�سون  ت�����س��وي��ت  ب���ني  امل�����س��ام��ّي��ة 
فهذا  ال��ك��م،  ب��ه��ذا  م��اك��رون  وت�سويت 
يعني بالتاأكيد اأن نبذ فرن�سا املتمردة 
خطاأً،  يكون  قد  املاكرونيني  قبل  من 
الطويل  ال�سمت  اأن  خ�سو�سا،  ولكن 
ل� جان لوك ميلن�سون قد يكون اأفقده 

عددا كبريا من الناخبني.
كانت  اإميانويل ماكرون،  انتخاب  بعد 
فرن�سا  -تكييف  نتذكر  -دعونا  مهمة 
التي  والعوملة  الأوروب����ي  التكامل  م��ع 
اجلمهورية  حركة  مر�سحو  يحملها 

اىل الم���ام. لذلك، ف��اإن الأم��ر معقد 
ال�سرتاكي  للحزب  بالن�سبة  للغاية 
ما�سرتيخت  ملعاهدة  املتحّم�ص  امل��رّوج 
اأوروب���ي  لد�ستور  املجه�ص  وامل�����س��روع 
منهارا،  فعال.  ب�سكل  معار�سا  ليكون 
اإف�������راغ احل�����زب ال����س���رتاك���ي من  مت 

جوهره.
تكتيكية،  ل��ع��ب��ة  خ����ال  م���ن  وه���ك���ذا، 
���س��ح��ب��ت امل���اك���رون���ي���ة ال���ب�������س���اط من 
حت���ت اأرج������ل ال���ي�������س���ار، امل���ح���ك���وم، ال 
يف ������س�����ورة ����س���رب���ة ح�����ظ وجت���دي���د 
بالف�سل  عليه  وا�سرتاتيجي،  �سيا�سي 
والجتثاث ال�سريع من جمال املمكن 

ال�سيا�سي يف فرن�سا.

م�ضكال �أيديولوجي
اأيديولوجي،  م�سهد  ه��ي  امل��اك��رون��ي��ة 
يقدم، ح�سب الزاوية وال�سوء، مظهًرا 
انتخابيا  ويرتجم  يتجدد  م��رة  كل  يف 
ب�سكل خمتلف خال ال�سنوات الثاث 
ومنذ  الف�سل.  اأو  النجاح  يف  املا�سية، 
بداية فرتة اخلم�ص �سنوات، اللتبا�ص 

قائم على م�ستوى روؤية العامل. 
تناق�ساتها،  امل���اك���رون���ي���ة  ت���ت���ح���ّم���ل 
وت��دي��ر ك��ل م��و���س��وع ت��ق��ري��ًب��ا لتج�سد 
الوقت”(  نف�ص  )“يف  متزامن  ب�سكل 
اأغلبيتها  م���ن  ك���ل  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى  اأو 
وم��ع��ار���س��ت��ه��ا. ويف وق���ت م��ب��ك��ر ج���ًدا، 
ال�سيا�سة  ت��وج��ه  ع���ن  ال�������س���وؤال  ط���رح 
اجلديد:  فرن�سا  لرئي�ص  اخل��ارج��ي��ة 
الديغولية-امليرتانية  خ��ط  اأن�����س��ار 
املحافظني  بخط  ي�سمى  م��ا  واأن�����س��ار 
يت�سارعون  التع�سف(  )ببع�ص  اجلدد 
ومار�ص  ال����دول����ة.  رئ��ي�����ص  اأذن  ع��ل��ى 
ال�سدد،  ه���ذا  م���اك���رون، يف  اإمي��ان��وي��ل 
بدون  التجريبية  اأ���س��ك��ال  م��ن  ���س��ك��ًا 
حمرمات، ومل يح�سم هذه اخلافات 
/موؤ�س�سة،  البيزنطية. مروجا حلزب 
قائم على “الأفقية”، نوع من الف�ساء 
يتوىل  املفتوح،  والنتخابي  ال�سيا�سي 
ال��رئ��ي�����ص اجل��دي��د م��ع ذل���ك ممار�سة 
“راأ�سية” للوظيفة الرئا�سية. وباملثل، 
البنوة  ب�ساأن  قرار  اتخاذ  ال�سعب  من 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ن��زع��ة امل���اك���رون���ي���ة بني 
الي�سار الأول والثاين. لقد كان قريًبا 
�سابًقا من حركة املواطنية جلان بيري 
�سار،  �سوفامنن، ومتدرب لدى جورج 

ال�سيا�سي،  امل��ج��ال  يف  و�سطيتها  على 
ال�سرتاتيجية  فعاليتها  خ���ال  م��ن 
ن���ق���اط �سعف  وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة وب�����س��ب��ب 
املعار�سة املختلفة.  عند اخل��روج من 
الرئي�ص  اأن  ي��ب��دو  ال�����س��ح��ي،  احل��ج��ر 
“ا�ستعادة فرن�سا”،  ل�  قد كر�ص نف�سه 
باإدراجها  الوقت”،  نف�ص  “يف  ون�سر 
الأخرية  وهذه  الوطنية.  ال�سردية  يف 
لل�سكل  الرئي�سية  املكونات  احدى  هي 

اجلديد لل�سلطة. 
امل�ستوى  رف���ي���ع  م���وظ���ف  ت��ع��ي��ني  اإن   
ك��رئ��ي�����ص ل�����ل�����وزراء، ك����ان ق���ري���ًب���ا من 
رئ��ا���س��ات ���س��رياك، والأك���ر م��ن ذلك، 
اأن ي��ق��ود اإىل  م��ن ����س���ارك���وزي، مي��ك��ن 
العتقاد بجنوح ال�سلطة اىل اليمني. 
نف�ص  “يف  كا�ستك�ص  ج���ان  مي��ث��ل  ك��م��ا 
العليا،  العمومية  الوظيفة  الوقت” 
وب���ال���ت���ايل  “العماق”،  وف���رن�������س���ا 
العاملني  الأخريين  املحركني  يج�سد 

للنظام.
عملية  اأن  يبدو  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة   
الدولة.  قمة  يف  ج��رت  ق��د  التنظيف 
مت��ت الإط��اح��ة ب��اأم��ني ع��ام احلكومة 
ث���ورة الق�سر،  ل��ل��غ��اي��ة خ���ال  ال��ق��وي 
ال��ت��ي ي��ت��ق��ن ال��ن��ظ��ام امل���اك���روين فنها 
فيليب،  اإدوارد  اذن،  وخ���رج  ب��اق��ت��دار. 
ورئ���ي�������ص دي������وان������ه، والأم���������ني ال���ع���ام 
اأكر  بني  وه��م من  للحكومة،  القوي 
اإىل  الن�سمام  اإىل  ميًا  الأ�سخا�ص 

خط �سارم من اأرثوذك�سية امليزانية.
موريتي،  دوب��ون��د  اإي��ري��ك  تعيني  اإن   
وتعيني جريالد دارمانني، لهما معنى 
ح�سب  الفرن�سيني،  نظر  يف  خمتلف 
اأو  “اجلماهري”  نخاطب  كنا  اإذا  م��ا 
اجلدد  )الن�سويون  الن�سالية  النخب 

على وجه اخل�سو�ص(. 
�سهرته  دوب��ون��د موريتي  اإري��ك  �سهد   
التي  الثقيلة  الق�سايا  مبعدل  تتزايد 
يج�سد  ك��ان  حيث  كمحام،  عنها  داف��ع 
بانتظام دفاع “ال�سغار” �سد املوؤ�س�سة 
املعار�سة  ف��ي��ه  وط��ع��ن��ت  ال��ق�����س��ائ��ي��ة. 
على  ال���ع���دل،  وزي���ر  ب�سفته  امل��ت��م��ردة 
اأنه كان حمامي ال�سرطة التي  اأ�سا�ص 
حركة  م��ق��ر  تفتي�ص  ع��م��ل��ي��ات  ت��ول��ت 
امل���ت���م���ردة. وان��ت��ق��دت��ه مواقع  ف��رن�����س��ا 
عنيفة  بعبارات  الجتماعي،  التوا�سل 
حمامياً  لكونه  الأحيان،  من  كثري  يف 

و�سرعان ما تبنى الق�سية الروكاردية 
ب��اق��رتاب��ه م��ن ه��ري ه��ريم��ان��د، وهو 
روك���ار.  مي�سيل  �سديق  اأع��م��ال  رج��ل 
ال�سخ�سي  التفاهم  يتعاي�ص  اأخ����رًيا، 
زعيم  فيلييه،  دي  فيليب  م��ع  اجل��ي��د 
ال��ي��م��ني امل��ح��اف��ظ وال�����س��ي��ادي لفرتة 
ط��وي��ل��ة، م��ع دع���م م��ن دان���ي���ال كوهن 

... بنديت، من زعماء مايو 68 

�لوظائف �ملختلفة 
للنزعة �ملاكرونية

ال�سلبية  ال����ث����ورة  اأن  اأوًل  ل��ن��ت��ذك��ر 
-2008 ب��ع��د  ب���اأزم���ة م���ا  امل��رت��ب��ط��ة 

اأزم�����ة  ه����ي  ل���ل���راأ����س���م���ال���ي���ة،   2009
اأ�سكاًل خمتلفة، ح�سب  ع�سوية تاأخذ 

املجتمعات، مبرور الوقت.
* املاكرونية هي التعبري الأيديولوجي 
وال�سيا�سي والنتخابي للثورة ال�سلبية 
للراأ�سمالية، يف ن�سختها الأخرية منذ 
وبالتايل   .2009-2008 اأزم������ة 
مهمة  اإىل  تن�سم  الوظيفة  ه��ذه  ف��اإن 
والتكامل  العوملة  م��ع  فرن�سا  تكييف 

الأوروبي.
* املاكرونية هي اأي�سا ا�ستجابة لأزمة 

مت�سكها  زاد  رادي���ك���ال���ي���ة،  خ�����س��وم��ه��ا 
بالو�سطية ال�سيا�سية للبلد.

مرونة �أيديولوجية
ب�  املرتبطة  ال�سحية  الأزم��ة  اأج��ربت   
تكييف،  على  ال�سلطات  كوفيد-19 
وب�سكل  ا�سرتاتيجيتها،  اأخ���رى  م��رة 
اخلطابية.  ا�سرتاتيجيتها  دقة،  اأكر 
ول�����س��م��ان و���س��ط��ي��ت��ه��ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
املاكرونية  تتبنى  الفرن�سي،  املجتمع 
ومرونة  حقيقية  اأيديولوجية  مرونة 
اإىل  ب���ح���اج���ة  ت���ع���د  ا����س���ت���ط���رادي���ة مل 
اإثباتها. ويذكر اأن �سياق افتتاح حملة 
اخلم�ص  ف���رتة  وب���داي���ة   2017 ع���ام 
يكن  مل  اإن  ت��اآك��ل،  �سياق  ك��ان  �سنوات، 
والنظام  ال�سيا�سية  للهويات  انهياًرا، 

احلزبي للجمهورية اخلام�سة.
 وبينما يبدو اليمني املتطرف متعًرا، 
ع���ن���د م�ستوى  ي���ق���ف  ك�����ان  ل����و  ح���ت���ى 
اأن  ح��ني  يف  للغاية،  مرتفع  انتخابي 
من  فقط  باملائة  و13  جم��زاأ  الي�سار 
الفرن�سيني يتعاطفون معه، وبينما مت 
امت�سا�ص اليمني من قبل املاكرونية، 
للحفاظ  ج��ن��وح��ه��ا  ه����ذا  ك���ل  ي���وؤك���د 

ل،  اأم  مثالية  ك��ان��ت  و���س��واء  ال��ن��ظ��ام. 
ا�ستجابة  ف��اإن  افرتا�سية،  اأو  اإيجابية 
الوحيدة  ال�ستجابة  ه��ي  امل��اك��رون��ي��ة 
نظر  يف  م�����س��داق��ي��ة  وذات  امل�����س��م��وع��ة 
التي  ال�سرور  مواجهة  يف  الفرن�سيني 
رغم  اخل��ام�����س��ة،  اجل��م��ه��وري��ة  تق�سم 
اهتزازها ب�سدة. * و�سواء مت ت�سنيفها 
اأو  النخبة”  “�سعبوية  اأن���ه���ا  ع��ل��ى 
لل�سعبوية”  امل��ن��اه�����س��ة  “ال�سعبوية 
املاكرونية  ف���اإن  اإغلي�سيا�ص(،  )بابلو 
وبا�ستيكية  م��ت��ط��ورة  ا�ستجابة  ه��ي 
الع�سوية  لاأزمة  الأخ��رى  لاإجابات 
ال���ت���ي مت���ر بها  ال�����س��ام��ل��ة  الأزم������ة  اأو 

الباد.

مناه�ضة �ملاكرونية
 هي �أحد وقودها

يعرف  مل  رئ���ي�������ص  اأي  ان  ����س���ك  ل   
ق���ط، م��ع��ار���س��ة اأك���ر ���س��را���س��ة وعنًفا 
ال�سري  اجل��ي�����ص  منظمة  )با�ستثناء 
من   )1962 ع�����ام  ح���ت���ى  ل���دي���غ���ول 
اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون. وم���ع ذل���ك، فاإن 
امل��ع��ار���س��ة اإم���ا ت��ع��رت، م��ث��ل اجلبهة 
ال��وط��ن��ي��ة / ال��ت��ج��م��ع ال��وط��ن��ي حتى 

على م�ستوى عاٍل جًدا، اأو كادت تنهار 
النتخابات  خ��ال  اجلمهوريني  مثل 
اخلما�سية  يف  ال���وح���ي���دة  ال���وط���ن���ي���ة 
اأو تعر�ست   ،)2019 )الأوروبية عام 
كما  ب�ساطة،  بكل  الداخلي  لانهيار 

هو احلال مع الي�سار ككل.
اأزم�����ة  ت����ك����ون  اأن  امل���م���ك���ن  م����ن  ك�����ان   
اإنقاذ  حلظة  ال�سفراء”  “ال�سرتات 
“اقت�سادية  ح��رك��ة  اإن��ه��ا  للمعار�سة. 
وقطاعية” بحتة، ومل ت�سبح �سيا�سية 
ماطلت  ال���ي�������س���اري���ة  الأح����������زاب  لأن 
وتورطت يف �سغف غام�ص لاحتجاج 
يت�سح  ك���م���ا  م���ل���م���و����ص،  م��ن��ف��ذ  دون 
الراديكايل  ال��ي�����س��ار  ق����درة  ع���دم  م���ن 
امليلن�سوين على اخذ الإدارة ال�سيا�سية 
ل���اح���ت���ج���اج الج���ت���م���اع���ي. وب���ذل���ك، 
انغم�ست احلركة يف �سكل هجني يجمع 
والتق�سري،  والإهمال  ال�سلطوية  بني 
“القمع”  ج��ع��ل  خ��ط��اب  يف  واأخ������رياً، 

الدافع الرئي�سي للتعبئة.
 وم���ن ���س��م��ات امل��اك��رون��ي��ة، اأن��ه��ا مرنة 
ل���ل���غ���اي���ة يف ����س���ي���اق ف�����ك الرت�����ب�����اط 
للج�سم  وامل�ستمر  الهائل  النتخابي 
ازداد  ك��ل��م��ا  ال��ف��رن�����س��ي.  الن���ت���خ���اب���ي 

ل��اإره��اب��ي حممد م���راح، مم��ا يك�سف 
امل��واط��ن��ني مبا  العديد م��ن  ع��ن جهل 

تعنيه العدالة. 
دارمانني  ج��ريال��د  تعيني  ك���ان  واإذا   
مي��ك��ن اأن ي��غ��ري ���س��ع��ب ال��ي��م��ني، فا 
�سك اأن اإريك دوبوند موريتي )املتهم 
املتطرف(  اليمني  بالرتاخي من قبل 
ميكن اأن يغري ناخبني اأكر ميًا اإىل 
الوقاية والقمع، وحقوق  التوازن بني 
للنظام  ال�����س��ري��ع  والتح�سني  ال��دف��اع 
الق�سائي ونظام ال�سجون. اما الي�سار، 
فقد  اجلنائية،  بامل�ساألة  يتعلق  فيما 
العدل  ب��وزي��ر  ي�ساره  مت جت���اوزه على 
اجلديد، وعلى ميينه، طبعا، بحركية 

وزير الداخلية اجلديد.
تعيد  التعيينات  ه��ذه  ان  خ�سو�سا،   
املو�سوعات  خ����ال  م���ن  الرت�����ب�����اط، 
و�سخ�سية  �سمنًيا،  عليها  ت��دل  التي 
ال�سياديتني،  حاملي هاتني احلقبتني 
لانتخابات  التقليدية  امل��ع��زوف��ة  م��ع 
الرئا�سية، اأي “الذهاب اإىل ال�سعب”، 
الي�سارية  امل��ع��ار���س��ة  ال��ف��خ  يف  م��وق��ع��ا 
الأوىل  الأ�سابيع  واأثبتت  واليمينية.  
فعالية  ل��ل��ح��ك��م  مم���ار����س���ت���ه���م���ا  م����ن 
اأخ��رى: بينما يف عهد  املاكرونية مرة 
غيغو- بني  التعار�ص  اأ�سر  جو�سبان، 
املتعددة يف نف�ص  بالأغلبية  �سوفامنن 
امل�سائل، يبدو هذه املرة اأنهما يكمان 

بع�سهما البع�ص.

نحو ن�ضر عام 2022
مغلق   - مفتوح  النق�سام  �سيظل  هل   
اأزم��ة كوفيد- فار�سا نف�سه بقوة بعد 

حد  يف  تعريفه  اإع����ادة  يتم  األ���ن  19؟ 
ت��ق��ي��ي��د ح���ري���ة تنقل  ي��ت��م  ذات������ه؟ مل 
اأب������ًدا  ال��ف��رن�����س��ي��ني اىل ه�����ذا احل������ّد 
م��ن��ذ ع��ق��ود. وي��رح��ب ال��ي�����س��ار البيئي 
النقل  حركة  يف  الهائل  بالنخفا�ص 
دون رغبة منه با  م��واف��ق��ا،  اجل���وي، 
ان��ك��ف��اء فرن�سا  اح��ت��م��ال  ع��ل��ى  ����س���ك، 
على نف�سها )بدون، خماطبة ع�سرات 
الآلف من املوظفني يف هذا القطاع، 
و�سعوباتهم  الأزم������ة  ك��ان��ت  ل���و  ك��م��ا 
�سرط  ال��ن��ه��اي��ة  ه���ي يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
فرن�سا  ع����ن  ال���ن���ائ���ب  خ���ا����س���ه���م(. 
روف�������ني، يحلم  ف���ران�������س���وا  امل���ت���م���ردة 
عانية بعامل بدون طائرة يف ال�سماء، 
حتى اأنه اأثار حفيظة نقابيي �سي جي 
الي�سار  ه��ذا  مثل  �سيتمكن  كيف  ت��ي. 
طويلة  ل��ف��رتة  الن��ف��ت��اح  جت�سيد  م��ن 
الإغاق  على  ال�سرعية  اإ�سفاء  وع��دم 

ب�سكل اأكر متا�سًكا من �سكله؟
 يف ه���ذه ال���ف���رتة م���ن الأزم������ة، حيث 
التقليدية  ال�سيا�سية  الهويات  انهارت 
اإىل حد كبري، تتزوج مرونة املاكرونية 
الأيديولوجية  اللحظة  ه��ذه  مت��اًم��ا 
املتعاقبة.  ومراحلها  بعمق  ال�سخرية 
باأن  الع������رتاف  م���ن  ب���د  ل  ك���ان  واإذا 
املرونة التي تتمتع بها حترمها جزئًيا 
�سيا�سية  اأخ��اق��ي��ة  ت�سكيل  اإع���ادة  م��ن 
للبلد، فمن املحتمل اأن يكون هذا هو 
اأف�سل اأوراقها الرابحة لعام 2022.

اإن هذه املرونة ت�سمح لها بالت�سلل اإىل 
تركت  التي  الأيديولوجية  امل�ساحات 
معار�ساتها،  ب��ان�����س��ح��اب  اإم����ا  ف���ارغ���ة 
ال��ت��ح��دي��د، م���ن خال  اأو ع��ل��ى وج���ه 
اأنها  على  اإليها  ُينظر  التي  مواقفها 
الهوية،  م��ط��ال��ب��ات  )الأم������ن،  خ��ط��رة 
مظاهر الي�سارية الأجنلو �سك�سونية(.

 افرتا�سيا، فاإن هذه املاكرونية املرنة 
 2022 ب���ع���ام  الن  م����ن  ف������ازت  ق����د 
و���س��ت��ح��م��ل ال�����س��يء ال����ذي ول����دت به، 
الوحيد  ال���ع���ن���وان  ي������زال  ل  وال�������ذي 
ل��وج��وده��ا: اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون. ومع 
ذل���ك، ل ي���زال ه��ن��اك خ��ط��ر: األ وهو 
ت��ف��اق��م ا���س��ط��راب الن��ق�����س��ام��ات، اإىل 
جانب الن�سحاب اجلزئي من امل�ساركة 
وتعبئة  اع����ت����داًل،  الأك�����ر  ل��ل��ن��اخ��ب��ني 
وزيادة  رادي��ك��ال��ي��ة،  الأك���ر  الناخبني 
امل�سامية بني قوى املعار�سة الي�سارية 
وال��ي��م��ني )رادي���ك���ايل(. وم��ع ذل���ك، يف 
ت�ستقر  بالكاد  التي  النظام هذه  اأزم��ة 
ي�����وؤدي انت�سار  ل���ن  ب��ه��ا،  وال���ت���ي من���ر 
املعار�سة اإىل عودة نظام الحزاب، بل 
اإىل اإن�ساء نظام اجل�سيمات )الدقيقة( 
... ويف �سياق الفو�سى الأيديولوجية 
ه����ذه، ف���ان ق���وة امل��اك��رون��ي��ة ت��ك��م��ن يف 
منح اإميانويل ماكرون ميزة حا�سمة: 
اتهام  مي��ك��ن  ل  الفرن�سيني،  ن��ظ��ر  يف 
اأي  لديه  لي�ص  باأنه  ماكرون  الرئي�ص 

فكرة ... بل انه ميتلكها جميًعا.
ع�ضو مر�ضد �لر�ديكاليات 
�ل�ضيا�ضية يف موؤ�ض�ضة جان 
جوري�س، باحث يف �لعلوم 

�ل�ضيا�ضية، متخ�ض�س يف �ليمني 
و�الأبعاد �لثقافية لل�ضيا�ضة، 
وموؤلف �لعديد من �لبحوث 
منها “�ىل �للقاء غر�م�ضي” 
)من�ضور�ت �ضارف 2015(.

لي�ضت �ملاكرونية غريبة على �لي�ضار، الأنها نتاج تاريخه �حلديث
مكنت �ملاكرونية من حتقيق تطلع لتجاوز �النق�ضامات من �أجل �إ�ضلح فرن�ضا

منذ بد�ياتها حتى �ليوم، ��ضتمرت �ملاكرونية يف �لتكّيف، وت�ضهد فرن�ضا �الآن ثورة د�ئمة

ال�سرتات ال�سفراء اأكرب حركة احتجاجية �سد رئي�ص فرن�سيماكرون... جمع املتناق�سات

�سداقة بني اإميانويل ماكرون وفيليب دي فيلييه

رئي�ص الوزراء جان كا�ستك�ص ... مك�سبان يف رجل واحد جان لوك ميلن�سون... الي�سار اخطاأ العنوان
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على ترجيح كفة امليزان ل�ساحله يف الوقت الذي ت�سن فيه 
قوات اأمنه حملة قمع �سديدة على املعار�سة.

بتزوير  لوكا�سينكو  البي�ساء  رو�سيا  يف  املعار�سة  وتتهم 
املا�سي والتي يقول  ال�سهر  التي جرت  الرئا�سة  انتخابات 
من  املئة  يف   80 على  ح�سوله  بعد  بنزاهة  فيها  ف��از  اإن��ه 
األقى  الأ�سوات. ومنذ ذلك الوقت مت اعتقال الآلف كما 
اأو  تقريبا  الرئي�سيني  املعار�سة  زع��م��اء  ك��ل  على  القب�ص 

ترحيلهم اأو اإجبارهم على الفرار من الباد.
وتظاهر ما ل يقل عن 100 األف حمتج يف �سوارع العا�سمة 
مين�سك يوم الأحد مطلقني هتافات �سد لوكا�سينكو مثل 
وقالت ال�سرطة اإنها اعتقلت اأكر من 400.  “اأنت فاأر”. 

اأن  يف  رغبته  ع��دم  اإىل  الآن  بوتني حتى  ت�سرفات  وت�سري 
به جراء �سغوط  �سابقة يطاح  �سوفيتية  دولة  يرى زعيم 
من ال�سارع حتى واإن كان لوكا�سينكو قد برهن كثريا على 

اأنه حليف غري مريح و�سعب.
البي�ساء  رو�سيا  ديون  اإع��ادة هيكلة  اأي�سا  رو�سيا  وعر�ست 

ودعم نظامها امل�سريف.
وقد يكون ثمن زيادة دعم مو�سكو قبول لوكا�سينكو زيادة 

الهيمنة الرو�سية يف العاقات بني البلدين.
املخ�سرم  البي�ساء  رو���س��ي��ا  زع��ي��م  م��وق��ف  ف���اإن  ذل��ك  وم��ع 
ا�ستمرت  لو  متزايد  ب�سكل  باملخاطر  حمفوفا  ي�سبح  قد 

الحتجاجات وزادت.

•• مو�سكو-رويرتز

يعقد رئي�ص رو�سيا البي�ساء الك�سندر لوكا�سينكو اجتماعا 
الرو�سي فادميري بوتني يف منتجع  الرئي�ص  حا�سما مع 
�سوت�سي ي�سعى خاله للح�سول على دعم الزعيم الرو�سي 
بعد خام�ص اأ�سبوع على التوايل من الحتجاجات ال�سخمة 

املطالبة با�ستقالته.
ويواجه لوكا�سينكو اأخطر اأزمة منذ و�سوله لل�سلطة قبل 
املطل  الرو�سي  �سوت�سي  منتجع  اإىل  و�سيتوجه  عاما   26

على البحر الأ�سود وا�سعا م�سريه يف يد بوتني.
مو�سكو  من  والع�سكري  القت�سادي  الدعم  ي�ساعد  وق��د 

ا�ستقالة ال�سفري الأمريكي يف ال�سني زعيم رو�سيا البي�ساء يتطلع لبوتني مل�ساعدته 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

املتحدة  الوليات  �سفري  اأن  بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
�سكر  ت��غ��ري��دة  يف  بومبيو  وق���ال  �سي�ستقيل.  بران�ستاد  ت��ريي  ال�سني  ل��دى 
اإع��ادة التوازن اإىل العاقات بني  “�ساهم يف  اإنه  فيها بران�ستاد على خدمته 
الوليات املتحدة وال�سني لت�سبح موجهة نحو النتائج و قائمة على املعاملة 
باملثل ومن�سفة«. و�سغل ال�سفري )73 عاما( الذي كان حاكم اأيوا لوليتني 
املن�سب منذ اأيار-مايو 2017 ومّثل وا�سنطن يف بكني خال فرتة �سهدت 
واملطالبات  التجارة  ملفات  ب�ساأن  �سيما  ل  ال�سني  م��ع  العاقات  يف  ت��وت��را 
الإقليمية باأرا�ص ووباء كوفيد-19 وال�سطرابات يف هونغ كونغ. وا�ستدعته 
بكني يف حزيران-يونيو بعدما وّقع الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب قانونا 
ميّهد الطريق اأمام فر�ص عقوبات على هونغ كونغ، وهو ما نددت به وزارة 

اخلارجية باعتباره “تدخل كبري يف �سوؤون ال�سني الداخلية«.

كل  م����ع  ك����وه����ن  روي  ي���ت���ع���ام���ل 
ق�سية  ك����ل  وي��ك�����س��ب  امل�����واق�����ف، 
ع��ل��ى مبالغ  وي��ح�����س��ل  ت��ق��ري��ًب��ا، 
جمنونة لزبائنه، ويردع املرا�سلني 
اخلبيثني، ويفر�ص الرقابة على 
الق�ساة  ب��ن��ف�����س��ه  وي���ع���ني  ك���ت���ب، 
التي  للق�سايا  العامني  واملدعني 

يتوىل الدفاع فيها.
ل���ع���ل���ه ي����ك����ون اأك��������ر امل���ح���ام���ني 
مثل  اأم����ري����ك����ا،  يف  روم���ان�������س���ي���ة 
رغم  فرن�سا،  يف  فريجي�ص  ج��اك 
الثنني  م���ق���ارن���ة  مي��ك��ن  ل  اأن�����ه 
ب�����اأي ح����ال م���ن الأح���������وال، رمبا 
ل�سوء  ال��ع��ايل  امل�ستوى  با�ستثناء 
التام  وافتقارهما  لديهما،  النية 
لل�سمري. كان من املمكن اأن تكون 
“ل  بعنوان  الذاتية  �سرية كوهن 

اإميان ول قانون«.
�سخ�سية  ال���وق���ت  ن��ف�����ص  يف  اإن�����ه 
وخا�سة  خ���ال�������س���ة،  اأم���ري���ك���ي���ة 
الوقت،  نف�ص  يف  فهو  نيويوركي، 
ي�سدد  ول  غ��ن��ي  وب������راق،  م��ظ��ل��م 
يف  ويغايل  ا�ستعرا�سي  عليه،  ما 
عامل  اب��ه��ار  اىل  ي�سعى  التباهي، 
دافعا  ل��ل��غ��رور،  متعط�ص  �سغري 
وم���ت���ج���اوزا ك���ل احل������دود، لم�ص 

العتقال، واملافيا، واملوت.
للب�سر،  اآك���ل  دينء،  ع��رب��ي��د،  اإن���ه 
البع�ص  اأن  درج�����ة  اىل  م������راوغ 
ي�سف الندوب التي ل تزال دامية 
رولز  �سيارته  يقود  عملياته.  من 
يتوقف  األ  ���س��ائ��ق��ه  م��ن  وي��ط��ل��ب 
عند الإ�سارة احلمراء، اإنه يفتخر 
طريق  ع��ن  ال�سرائب  دف��ع  بعدم 
حتويل جميع دخله ونفقاته على 
الذي  يخته  ذل��ك  يف  مب��ا  مكتبه، 
للح�سول  ق�سد  يغرقه عن  رمبا 

على تعوي�سات التاأمني.

مهند�س �نتخاب رونالد 
ريغان

ك�������ان ل����ك����وه����ن ت������اأث������ري ون����ف����وذ 
انتخاب  مهند�ص  اإن��ه  كبريين... 
رون��ال��د ري��غ��ان يف ج��ان��ب م��ا، مع 
مل  ال���ذي  �ستون،  روج���ر  �سديقه 
ي��ك��ن ب��ع��ي��دا ع��ن ان��ت��خ��اب دونالد 
مع  الع�ساء  يتناول  ك��ان  ت��رام��ب. 
ريغان خال فرتة الرئا�سة، وكان 
نيك�سون،  ري��ت�����س��ارد  م���ن  م��ق��رب��ا 
اإىل  م���������ردوخ  واأدخ�����������ل روب���������رت 

ال�ستبل�سمنت الأمريكي. 
ك�����ان اأح������د اأق�������وى امل���ح���ام���ني يف 
اإثارة  اأك��ره��م  ن��ي��وي��ورك، واأح���د 
كوهن،  روي  ك��ان  ا.  اأي�سً للخوف 
املعاون ال�سابق لل�سيناتور مكارثي 
يف  لل�سيوعية  املعادية  اأمريكا  يف 
املا�سي،  ال��ق��رن  م��ن  اخلم�سينات 
ا.  اأي�سً ت��رام��ب  لدونالد  مر�سًدا 
لقد كان هو ال�سخ�ص الذي �سنع 
الرئي�ص احلايل للوليات املتحدة 
ع��ن��دم��ا ك���ان ه���ذا الخ���ري جمرد 

باعث عقاري �ساب ومتهور.
اأح���د يعرف  1973، ل  ان��ه ع��ام 
دونالد ترامب، عاوة على ذلك، 

يدفع  ك��ان  ترامب  لكن  قدمتها، 
اخلر�سانة  يف  زائ����دة  م��ب��ال��غ  ل��ه��ا 
ب���رج���ه  ب�����ن�����اء  امل�������س���ت���خ���دم���ة يف 
ونعلم  نيويورك.  يف  الأ���س��ط��وري 
فورب�ص  جملة  كوهن  اقنع  كيف 
بت�سمية ترامب، الذي كان اآنذاك 
ب��اع��ث��ا ع��ق��اري��ا ن��ا���س��ًئ��ا، م���ن بني 
اأمريكا،  يف  ث���روة   400 اأف�����س��ل 
من خال الكذب با خجل ب�ساأن 
مايني ال��دولرات التي يتظاهر 
بامتاكها  امل�ستقبلي  ال��رئ��ي�����ص 
بينما ل �سيء من ذلك. و�سعارهما 

“زّورها لت�سنعها«.
لكل ه��ذا، من اجل فهم الرئي�ص 
بد  ل  اأف�����س��ل،  ب�سكل  الأم��ري��ك��ي 
... روي كوهن،  اإىل  الرجوع  من 
عدمية  وال�����س��خ�����س��ي��ة  م��ع��ل��م��ه، 
خمالبها  �سنعت  ال��ت��ي  ال�سمري 
اأم��ري��ك��ا م��ك��ارث��ي، ك��م��ا ير�سم  يف 
�سورته  كوربي  فيليب  ال�سحفي 

يف كتابه.
ذات مرة:  ت���رام���ب  دون���ال���د  ق���ال 
�سر�ًسا  تكون  اأن  تريد  كنت  “اإذا 
روي”.  بتعيني  فقم  خ�سم،  �سد 
الزمان،  ف��اأك��ر م��ن ع��ق��د م��ن 
ك����ان ك���وه���ن، امل���ح���ام���ي ال�����ذي ل 
يعرف �سوى قانونه اخلا�ص، فهو 

مل ينجز اأي �سيء مبفرده، ال ان 
روي كوهن وقع يف حبه، وهناك 
ن�ساأت عاقة بني املعلم والتلميذ، 

والأب والبن.
كفنان  امل����ح����ام����ي،  و����س���ي���ح���اول   
ال���دم���ى، م���ن خال  يف حت���ري���ك 

ك����ل اخل����ي����وط م����ع امل�������س���وؤول���ني 
وال�سحافة،  واملافيا،  املنتخبني، 

حتى ي�سبح ترامب ا�سًما.
ترامب،  دون��ال��د  �سنع  لقد  ن��ع��م، 
ُيعرف  ل  ال��ت��ي  امل��اف��ي��ا  مب�ساعدة 
التي  للخدمات  الدقيق  املحتوى 

دون����ال����د ت����رام����ب حت��ق��ي��ق م����ا ل 
ي�ستطيع الو�سول اإليه.

والقبيح،  ال��ق��ام��ة،  الق�سري  ه��و، 
يف  راأى  وامل����ث����ل����ي،  وال�����ي�����ه�����ودي، 
القامة،  ال��ط��وي��ل  ال���س��ق��ر  ه����ذا 
تتمتع  ���س��خ�����س��ي��ة  ال�������ذك�������وري، 

الع�سر.  م��ع  ت��ت��ن��ا���س��ب  ب��ج��اذب��ي��ة 
مهمني،  لأ�سخا�ص  كوهن  قدمه 
�سيا�سيني و�سحفيني ومافيوزي، 
مكان،  ك����ل  يف  م���ع���ه  و����س���ي���اأخ���ذه 
وع���ّل���م���ه ك���ل ����س���يء. واإن������ه لأم���ر 
ت�����س��م��ع ترامب  ع��ن��دم��ا  م��ده�����ص 
اأحياًنا  اليوم، فهو ل يزال ينطق 

بعبارات كان كوهن يكررها له.
عقود  ع����ل����ى  ك�����وه�����ن  ت����ف����او�����ص 
لرتامب  �ست�سمح  التي  العقارات 
ب��احل�����س��ول ع��ل��ى م��وط��ئ ق���دم يف 
ك���وه���ن بربط  م���ان���ه���ات���ن. وق�����ام 

•• جنيف-اأ ف ب

املتحدة  الأمم  م��ف��و���س��ة  ن������ددت 
مي�سيل  الإن�سان  حلقوق  ال�سامية 
بالتعّر�ص  الأول  اأم�������ص  ب��ا���س��ل��ي��ه 
امل���ف���رت����ص مل���ئ���ات امل��ت��ظ��اه��ري��ن يف 
ب��ي��ارو���ص، ل��ل��ت��ع��ذي��ب داع��ي��ة اإىل 
التقارير  ج���م���ي���ع  يف  ال���ت���ح���ق���ي���ق 
الواردة عن �سوء معاملة املوقوفني 

وحماكمة مرتكبيها.
وقالت با�سليه خال جل�سة افتتاح 
حقوق  مل��ج��ل�����ص  ال�45  ال���������دورة 

يف  املتحدة  ل��اأمم  التابع  الإن�سان 
وعددها،  حلجمها  “نظرا  جنيف 
التهامات  ج��م��ي��ع  ت��وث��ي��ق  ي��ج��ب 
اأ�سكال  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  بالتعذيب 
وال��ت��ح��ق��ي��ق فيها،  امل��ع��ام��ل��ة  ���س��وء 
اإىل  م���رت���ك���ب���ي���ه���ا  ج����ل����ب  ب�����ه�����دف 
حقوق  جمل�ص  وواف����ق  ال��ق�����س��اء«. 
املتحدة  ل����اأمم  ال��ت��اب��ع  الإن�������س���ان 
خ���ال اجل��ل�����س��ة ع��ل��ى ع��ق��د جل�سة 
ملناق�سة  خم�س�سة  ط��ارئ��ة  اأخ���رى 
ت��ده��ور و���س��ع ح��ق��وق الإن�����س��ان يف 
بيارو�ص منذ اندلع الحتجاجات 

املناه�سة لإعادة انتخاب األك�ساندر 
كرئي�ص  للجدل  املثرية  لوكا�سنكو 
عقد  ق��رار  واّتخذ  املا�سي.  ال�سهر 
اجل��ل�����س��ة ب���ن���اء ع��ل��ى ط��ل��ب تقدم 
الأوروب�����ي بعد عملية  ب��ه الحت���اد 
من   25 موافقة  �سهدت  ت�سويت 
ورف�ص  ال�47  امل��ج��ل�����ص  اأع�������س���اء 
بلدين وامتناع 20 عن الت�سويت.
اآلف  ع�����������������س��������رات  ت�������ظ�������اه�������ر 
الأحد  مين�سك  يف  البيارو�سيني 
امل��ع��ار���س��ة، حيث مت  ل��دع��وة  تلبية 
توقيف 400 �سخ�ص. ورغم حجم 

لوكا�سنكو  ا�ستبعد  الحتجاجات، 
ال���ب���اد م��ن��ذ العام  ي��ح��ك��م  ال�����ذي 
1994، اأي ت�سوية كبرية متحدثاً 

عن اإ�ساحات مقبلة للد�ستور.
منذ  الأ����س���خ���ا����ص  اآلف  واأُوق��������ف 
وتكّثفت  الح���ت���ج���اج  ح���رك���ة  ب����دء 
ال�سجناء.  ب��ت��ع��ذي��ب  الت���ه���ام���ات 
بدعم  ال���غ���رب���ي���ة  ال�������دول  وي���ّت���ه���م 
مو�سكو  نحو  وا���س��ت��دار  املحتّجني 
اأ�سهراً،  ا���س��ت��م��ّر  ث��ن��ائ��ي  ت��وت��ر  ب��ع��د 
���س��ي��ط��رت��ه على  ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى 

بيارو�ص.

املعلم  خ�سو�سا،  ولكن  امل�ست�سار، 
وامل��ر���س��د ل��دون��ال��د ال�����س��اب الذي 

اكت�سف اإمكاناته ب�سرعة.

�ضر، كائن مكروه، �أ�ضطورة
ر�سمت  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات،  اأواخ������ر  يف 
اأن  جملة ا�سكري �سورته، وميكن 
نقراأ اأن “الزبائن الذين يريدون 
�سريك،  وتعذيب  اأزواج��ه��ن،  قتل 
يختارون  الإدارة،  اأرج����ل  وك�����س��ر 
منتهك  اإن��������ه  ك������وه������ن...  روي 
والأكر  الأ�سلب،  وهو  للقانون، 
�سرورا، والأكر ولًء، والأ�سر�ص، 
واأحد اأمهر املحامني الأمريكيني 

.«
�سخ�سية  ع���ل���ى  ك���وه���ن  ازده�������ر 
�سرير  ك��ائ��ن  ل��ن��ف�����س��ه:  اب��ت��ك��ره��ا 
�سيء،  لأي  وم�����س��ت��ع��د  م����ك����روه 
القاتل...  القائد،  القذر،  الرجل 
لأنها  رع���اه���ا  ق���امت���ة  اأ����س���ط���ورة 
كانت حتميه و�سره، �سذوذه الذي 
اأنكره �سد كل الأدلة حتى وفاته 
.1986 ع����ام  الإي�������دز  مب���ر����ص 

الإيدز الذي �سبق اأن اأخذ حبيبه، 
وقد اهتم به ورعاه حتى النهاية، 
كان  ال���ذي  ال�سيطان  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا 

طوال م�سريته. 

قارب �العتقال، و�ملافيا، و�ملوت:

روي كوهن، »حمامي ال�سيطان« و�سانع ترامب...!
كان لكوهن تاأثري كبري، فهو مهند�س �نتخاب رونالد ريغان 

•• الفجر –خرية ال�سيباين
كوهن  روي  كان  وجر�ئمه،  عيوبه  من  �لرغم  على 
حماميًا عظيمًا، و�ضخ�ضية ��ضتثنائية بكل �ملقايي�س. 
هذ� ما يبقى يف �لذ�كرة عند �إغلق �ل�ضرية �لذ�تية 
خ�ض�ضها  �لتي  �ملعلومات  بغز�رة  و�ملوؤثثة  �جليدة 
حمامي  كوهن،  )روي  كوربي  فيليب  �ل�ضحفي  له 
و�لتي  �س(،   384 غر��ضيت،  من�ضور�ت  �ل�ضيطان، 

تظهر هذه �الأيام. 

�سنع ترامب، مب�ساعدة املافيا واقنع فورب�س 
بت�سميته رغم اأنه كان اآنذاك باعثا عقاريا نا�سًئا

كان يتناول الع�ساء مع ريغان، ومقربا من نيك�سون، 
واأدخ���ل م���ردوخ اإل��ى ال�س�تبل�س�منت الأم��ريكي 

جوزيف مكارثي يف حديث مع كبري م�ست�ساريه روي كوهن

غاف الكتاب املعلم ومريده

احلكومة الأفغانية ت�سعد �سغوطها على طالبان  دعوات اأممية للتحقيق بتعذيب املتظاهرين يف بيالرو�س
•• الدوحة-اأ ف ب

طالبان،  م��ع  هدنة  اإىل  للتو�سل  �سغوطها  الأفغانية  احلكومة  كثفت 
اإط��اق نار طويل الأم��د يف املحادثات التي  وج��ددت الدعوات اإىل وقف 

جتري يف قطر.
التو�سل  اإمكانية  من  ب��دءا  الأفغاين” كثرية،  “احلوار  وتبدو حتديات 
اإىل وقف لإطاق النار وو�سول اإىل حتديد طبيعة النظام والقدرة على 

ت�سارك احلكم.
وبعد انطاق املحادثات ال�سبت دعت احلكومة الأفغانية 
وحلفاوؤها مبا يف ذلك الوليات املتحدة اإىل وقف اإطاق 

النار.
�سد  ع�سابات  ح��رب  خا�ست  التي  طالبان  حركة  لكن 
يف  ال�سلطة  ع��ن  التنحي  على  اإج��ب��اره��ا  منذ  الطرفني 
العام 1002، مل تذكر الهدنة عندما جل�ص مفاو�سوها 

اإىل طاولة احلوار.
وكتب املتحدث با�سم الرئا�سة الأفغانية �سديق �سديقي 
يف تغريدة  اأم�ص الثنني اأن م�ساركة مفاو�سي احلكومة 
النار  لإط��اق  وق��ف  حتقيق  اإىل  “يهدف  املحادثات  يف 

واإنهاء العنف و�سمان �سام دائم وا�ستقرار يف الباد«.
عملية  على  الإ���س��راف  املكّلف  احلكومي  امل�سوؤول  وق��ال 
ال�سام عبد اهلل عبد اهلل يف وقت �سابق اإن طالبان قد 
توافق على وقف اإطاق النار مقابل اإطاق �سراح املزيد 

من مقاتليها.
ومت بحث اجلداول ومدونة قواعد ال�سلوك للمحادثات 
يف اجتماعات الأحد، وفقا للطرفني، ولكن مل تبداأ بعد 

املحادثات حول الق�سايا اجلوهرية.
باأن  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اأق�����ّروا يف اجلل�سة  امل��ف��او���س��ون  وك���ان 

املحادثات �ستكون طويلة ومعقدة.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو يف كلمته 

خال  املحادثات  يف  التحديات  من  العديد  �سك  با  “�سنواجه  ال�سبت 
اأنكم تعملون لي�ص فقط من  الأيام والأ�سابيع والأ�سهر املقبلة. تذكروا 

اأجل هذا اجليل من الأفغان بل ومن اأجل الأجيال القادمة اأي�سا«.
ودعا بومبيو طريف النزاع “ل�ستغال هذه الفر�سة” لتحقيق ال�سام.

بعد نحو عقدين على الغزو الأمريكي لإفغان�ستان الذي اأطاح بطالبان، 
ما تزال احلرب تقتل ع�سرات الأ�سخا�ص يوميا بينما دمر اقت�ساد الباد 

يف وقات بات املايني يعانون من الفقر.
وقال م�سوؤولون اإن �ستة عنا�سر �سرطة قتلوا يف هجوم 
لطالبان يف ولية قندوز ليل ال�سبت الأحد، بينما قتل 

خم�سة عنا�سر يف هجوم اآخر يف ولية كابي�سا.
واأدى انفجار لغم يف العا�سمة كابول اإىل اإ�سابة اثنني 
من املدنيني بينما مل ي�سجل �سقوط �سحايا بانفجار 

اآخر يف منطقة كابول.
واأكد عبد اهلل الذي يرتاأ�ص املجل�ص الأعلى للم�ساحلة 
املزيد  ب��اإراق��ة  “الت�سبب  اأن  اأفغان�ستان  يف  الوطنية 
م��ن ال��دم��اء )خ��ال امل��ح��ادث��ات( ه��و �سوء تقدير. من 

امل�ستحيل اأن يك�سب طرف واحد احلرب«.
التاريخ  “بداية  العملية قد متثل  اأن هذه  اأ�سار  ولكنه 

الذي �سيتم �سنعه يف امل�ستقبل القريب«.
و�سّدد امل�سوؤول يف احلركة املا عبد الغني برادر واأحد 
موؤ�س�سيها اأمام املجتمعني على اأن اأفغان�ستان يجب اأن 
يكون  ق��د  م��ا  يف  ا���س��ام��ي،  بنظام  م�ستقا  بلدا  تكون 

نقطة اخلاف الرئي�سية خال املحادثات.
رف�ست  ال���ت���ي  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة  اأن  م���راق���ب���ون  وي�����رى 
اإىل  �ست�سعى  اأ�سرف غني  الرئي�ص  الع��رتاف بحكومة 
اإعادة بناء اأفغان�ستان لت�سبح “اإمارة” اإ�سامية، بينما 
�ستعمل حكومة غني على احلفاظ على الو�سع الراهن 
املدعوم من الغرب جلمهورية د�ستورية كّر�ست العديد 

من احلقوق مبا يف ذلك مزيدا من احلريات للمراأة.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي - وام: 

م�سوار   " العا�سفة  هجن   " وا���س��ل��ت 
ت��األ��ق��ه��ا خ���ال " مت��ه��ي��دي امل��رم��وم " 
ال�سيخ  �سمو  من  مبكرمة  يقام  ال��ذي 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  ح���م���دان 
حاكم دبي وزير املالية . و�سهد ميدان 
املرموم �سباح اأم�ص اإقامة 14 �سوطا 
يف �سن اليذاع مل�سافة 4 كلم مب�ساركة 
250 م��ط��ي��ة ومتكن  ي��ق��رب م���ن  م���ا 
على  ال�سيطرة  من  العا�سفي  ال�سعار 
امل�سمر  خالها  من  اأبدع  �سوطا   12
" ال�ساهينية  الهايل. وك�سبت  غياث 
الرئي�سي  التحدي  العا�سفة  " لهجن 
ل��ل��ي��ذاع ال��ب��ك��ار امل��ح��ل��ي��ات حت��ت قيادة 
بعد  ال��ه��ايل  غياث  املميز  م�سمرها 
زمن  يف  النهاية  خ��ط  اإىل  و�سلت  اأن 
وقدره 6:04:6 دقيقة. كما وا�سلت 
ال�سالة ال�ساهينية التاألق من خال 
ثاين الأ�سواط لليذاع البكار املهجنات 

حيث متكنت " ال�ساهينية " من قطع 
رحلة ال�سباق يف توقيت بلغ 6:10:5 
العا�سفة  هجن  �سعار  لتهدي  دقيقة 

العا�سفية حملت  النامو�ص. الثاثية 
ا�سم " �ساهني " الذي تاألق يف ال�سوط 
املحليات  اجل��ع��دان  ل��ل��ي��ذاع  الرئي�سي 

املعركة عندما  حيث متكن من ح�سم 
ك��ان��ت ع��ق��ارب ال��ت��وق��ي��ت ت�����س��ري ملرور 
 " " �ساهني  واأك��م��ل  دقيقة   6:09:0

الرئي�سية  الأ����س���واط  رب��اع��ي��ة  الآخ����ر 
ل��ه��ج��ن ال��ع��ا���س��ف��ة م���ن خ����ال ف���وزه 
املهجنات  ال��ي��ذاع اجل��ع��دان  ب��ن��ام��و���ص 

بتوقيت وقدره 6:11:7 دقيقة.
وباملقابل ا�ستحقت " مزنة " اململوكة 
ل���ه���ج���ن ����س���م���و ال�������س���ي���خ ح����م����دان بن 

لقب  على  احل�سول  مكتوم  اآل  را���س��د 
ح�سمها  خال  من  الأف�سل  التوقيت 
ال�  ال�سواط  البكار املهجنات يف  ملعركة 

امل�سمر �سيف عمري  قيادة  حتت   14
 6:03:6 وق���دره  زم��ن  يف  العميمي 

دقيقة.

•• اأبوظبي-الفجر

�سبتمرب   14 املوافق  الثنني  اأم�ص  الإماراتية  املحرتفني  رابطة  افتتحت 
فعاليات اخللوة ال�سرتاتيجية التي جتمعها مع عدد من روابط الدوريات 
العاملية »الدوري الياباين-الدرجة الأوىل، الدوري ال�سويدي املمتاز، الدوري 
 17 الإ�سباين للدرجة الأوىل ودوري كرة القدم الإجنليزي«، وت�ستمر اإىل 
ب��ع��د«، بهدف  امل��رئ��ي »ع��ن  م��ن ال�سهر اجل���اري وذل��ك ع��رب تقنية الت�سال 
املمار�سات وحتديد جم��الت تبادل اخل��ربات لتطوير  اأف�سل  الط��اع على 
مبادرات  ب��ن��اء  على  ال��راب��ط��ة  ق���درة  وتعزيز  العمل  ج��وان��ب  ك��اف��ة  وحت�سني 
ا�سرتاتيجية توائم املمار�سات املتميزة على ال�سعيد الدويل ورفع م�ستويات 

التناف�سية العاملية.
الإماراتية  امل��ح��رتف��ني  ل��راب��ط��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�سني  ول��ي��د  افتتح 
تفاعل  على  فيها  اأث��ن��ى  ترحيبية  بكلمة  ال�سرتاتيجية  اخل��ل��وة  فعاليات 
وامل��ع��ارف مع  اخل��ربات  لتبادل  فر�سة  تكون  اأن  امل�ساركة، متمنيا  ال��رواب��ط 

الدوريات الرائدة.

وال��ذي يعترب  الياباين،  ال��دوري  اأم�ص مع رابطة  وانطلقت فعاليات جل�سة 
الياباين قدمه  الدوري  الآ�سيوية، مبحور تعريفي عن  الدوريات  اأهم  اأحد 
امل�سابقة،  بتاريخ  تعريفا  و�سمل  العاملية،  الأعمال  اإدارة  من  اأوي��ا  تاكايوكي 
املهمة،  الروؤية،  فيها  مبا  اليابانية  ال��دوري  لرابطة  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
والتنظيم  اإىل احلوكمة  املحور  املوؤ�س�سية، وتطرق  والقيم  النجاح  مقايي�ص 
يف الرابطة، العاقة بني الرابطة والأندية بالإ�سافة ملجموعة من الق�سايا 

الفنية املتعلقة بالدوري الياباين.
ب��ع��ر���ص ق��دم��ه �سون�سوكي  ال��ي��وم الأول م��ن اخل��ل��وة  وت��وا���س��ل��ت جم��ري��ات 
الدوري  فيه عن منو  املبيعات، متحدثا  لإدارة  امل�ساعد  املدير  كينيموت�سي، 
التي  الدميوغرافية  الفئات  طبيعة  عن  �سرحا  ومقدما  جت��اري��ا،  الياباين 
ال�سراكات،  اإدارة  ث��م  عنها،  واإح�سائيات  معلومات  ت�سمن  ال���دوري  تتابع 
قبل اأن يختم باحلديث عن ال�سفقة التي اأبرمتها الرابطة مع �سركة دازن 

العاملية لبث مباريات الدوري رقميا وتاأثريها على الرابطة.
و�ستتوا�سل اخللوة ال�سرتاتيجية اليوم الثاثاء بجل�سة مع رابطة الدوري 

ال�سويدي.

يف �فتتاح �خللوة �ال�ضرت�تيجية مع �لرو�بط �لعاملية 

رابطة املحرتفني الإماراتية تلتقي برابطة الدوري الياباين

»هجن العا�سفة« توا�سل رحلة الإبداع يف »متهيدي املرموم«

•• العني-الفجر

قال الربتغايل، بيدرو، اإميانويل، املدير الفني للعني، خال حديثه يف املوؤمتر 
اأبطال  ب��دوري  الثالثة  اجلولة  من  املوؤجلة  فريقه  ملباراة  التقدميي  ال�سحفي 
ر�سمية،  مباراة  اأول  اليوم  ندخل  اأ�سهر  ال�سبعة  نحو  ا�ستمر  توقف  »بعد  اآ�سيا: 
اأمام مناف�ص قوي ويعلم  اأن مهمتنا لن تكون �سهلة لأن مباراتنا  وندرك جيداً 
اجلميع باأننا مطالبون باإظهار اأف�سل ما لدينا، حتى نتمكن من ح�سد النقاط 
والذي يفر�ص علينا حت�سني  الرابعة  املجموعة  الفريق يف  بو�سع  كاملة قيا�ساً 

و�سعنا
ورداً على �سوؤال حول عدم جاهزية فريقه قيا�ساً باملناف�سني الذين دخلوا مباريات 
ر�سمية، قال: »هذا واقع بكل تاأكيد حيث اننا مل نبداأ املواجهات الر�سمية على 

عك�ص مناف�سينا، لكننا حر�سنا على تنظيم مباريات ودية والعني ناٍد كبري ويتمتع 
بال�سخ�سية القوية على م�ستوى القارة وندخل اليوم دون ر�سيد من النقاط يف 
مواجهة اأمام املت�سدر والأداء لبد اأن يكون رائعاً، واأ�سعر برغبة كبرية من لعبي 
نن�سى  األ  ويجب  والثانية،  الأوىل  باجلولتني  اخل�سارتني  تعوي�ص  يف  الفريق 
كذلك باأن العني مطالب با�ستعادة ذاكرة ح�سوره يف 2016، اإذ كان الفريق يف 
الو�سع احلايل نف�سه خال مرحلة املجموعات، بعد اأول خ�سارتني ولكنه متكن 
بتقدمي  مطالبون  واجلميع  النهائي..  اإىل  والو�سول  القوية  �سخ�سيته  اإظهار 

اأف�سل ما لديهم بكل تاأكيد.

قال: نحن �لعني
لبا كودجو: اأعمل يف حياتي الكروية مببداأ »الأفعال ل الأقوال«

اأن مواجهة  العني،  ن��ادي  ك��ودج��و، مهاجم فريق  التوجويل لب��ا  »ال���دويل«  اأك��د 
مطالبون  ولكننا  طويلة  لفرتة  التوقف  بعد  خ�سو�ساً  �سهلة،  تكون  لن  اليوم 
نثق يف مقدرتنا على تقدمي  ا�ستعادة حظوظنا لأننا  نتمكن من  بالقتال، حتى 

اأف�سل م�ستوى، ول يوجد م�ستحيل يف عامل كرة القدم ونحن العني
دوري  بلقب  الفوز  واآم��ال  املجموعات  اخل�سارتني يف مرحلة  بعد  توقعاته  وعن 
ه��و احل��دي��ث الكثري لي�ص  واح���داً  ال��ق��دم تعلمت �سيئاً  الأب��ط��ال، ق��ال: »يف ك��رة 
جمدياً بقدر الأفعال، نحن مطالبون بالرتكيز والقتال واإظهار اأف�سل ما لدينا 
حتى نتمكن من حتقيق هدفنا، �سنلعب كفريق واحد ونلعب من اأجل �سعار نادينا 
ونلعب كذلك من اأجل اأنف�سنا واإ�سعاد جماهرينا وكل �سيء ممكن يف لعبة كرة 
القدم ونثق يف بع�سنا البع�ص كما ذكرت لكم ول يوجد ما مينعنا اأن نفوز باللقب 

ولكن هذا احلديث �سابق لأوانه الآن لأن تركيزنا يف كل مباراة على حدة«

بوجات�سار ي�سيف اإجنازا جديدا لفريق الإمارات بيدرو اإميانويل: نراهن على �سخ�سية العني واإمكانيات الالعبني
للدراجات الهوائية يف جولة »دو فران�س«

•• باري�س-وام:

الثاين، والثالث  ال�سخ�سي  ف��وزه  الإم��ارات  ت��ادي بوجات�سار دراج فريق  اأح��رز 
لفريق الإمارات يف جولة فرن�سا حتى الآن، بالتغلب على مناف�سه ال�سلوفيني 
من  ع�سرة  اخلام�سة  املرحلة  يف  /جامبو-فيزما/  لفريق  روجليك  ب��رمي��وز 
اإىل  العام  الت�سنيف  ترتيب  بينهما يف  الفارق  قل�ص  ما  ث��واٍن،  بفارق  اجلولة 

فقط. ثانية   40
ومتيز اأداء بوجات�سار بدقة توقيت انطاقه يف �سباق ال�سرعة قبل 100م من 
خط النهاية، اإل اأنه مل يتمكن من التخل�ص من مناف�سه روجليك الذي بقي 

يف اإثره حتى نهاية ال�سباق.
وي�سارك بوجات�سار يف املرحلة ال�ساد�سة ع�سرة من اجلولة بالقمي�ص الأبي�ص، 
/فريف  م��ن  م��ا���ص  اإن��ري��ك  مناف�سه  ع��ن  دقيقة   2:35 ب��ف��ارق  يتقدم  حيث 
على  التناف�ص  قبل  الإثنني،  با�سرتاحة  الإم���ارات  فريق  وحظى  موفي�ستار/. 
الثاثاء  اليوم  التي تقام  ال�ساد�سة ع�سرة  املرحلة  �سباق  الأ�سفر يف  القمي�ص 
الرابع يف  الت�سنيف  ت�سلق من  ويت�سمن م�سافة  164كم،  على م�سار بطول 
جيت�ص  دو  كول  يف  الثاين  الت�سنيف  من  ت�سلق  م�سافتي  ثم  فرييو،  دي  كوت 
�سان  دو  مونتي  يف  الأول  الت�سنيف  م��ن  ت�سلق  م�سافة  ث��م  ريفيل،  دو  وك��وت 

نيزيري دو مو�سروت، واأخرياً م�سافة الت�سلق النهائية من الت�سنيف الثالث.
حتى  مثالية  ب�سرعة  ال�سباق  "انطلق  بوجات�سار:  يقول  ف��وزه،  على  وتعليقاً 
اأداء  اإليها زميلي ماركو ماركاتو. كان  ت�سّكلت املجموعة املتقدمة التي ان�سم 
دراجي فريق جامبو-فيزما قويا،ً وحافظوا على �سرعة عالية طوال ال�سباق، 
درجة  ارت��ف��اع  ب�سبب  ول�سيما  هجومي،  اأداء  يف  الن��ط��اق  ع��دم  لت  ف�سّ ل��ذا 
وان�سممت  ال�سرعة  �سباق  انتظرت  النهاية،  اإىل خط  و�سولنا  ومع  احل��رارة. 
اإليه لأنتزع فوزاً جديداً يل وللفريق يف جولة فرن�سا. كما ت�سببت �سرعة فريق 
جامبو-فيزما يف تراجع عدد من الدراجني املتناف�سني على الت�سنيف العام. 
ونحظى با�سرتاحة، ثم اأوا�سل بذل ق�سارى جهدي لتحقيق اأف�سل النتائج. يف 
الوقت الراهن، يبدو من ال�سعب جداً التغلب على مناف�سي روجليك، لكن كل 

�سيء ممكن، وقد يواجه كلٌّ منا �سباقاً �سيئاً، كما ح�سل ام�ص مع برينال".
وجاءت نتائج ال�سباق تف�سيا بتفوق بوجات�سار من فريق الإمارات وت�سدره 
للمركز الأول بزمن قدره 4:34:13 �ساعة، وتاه بفارق ثوان معدودة برميوز 
روجليك /جامبو- فيزما/، ثم حل ريت�سي بورتي /تريك - �سيجافريدو/ يف 
املركز الثالث.. اأما الت�سنيف العام ل�سل�سلة جولت دو فران�ص فما زال برميوز 
روجليك /جامبو-فيزما/ يف ال�سدارة بزمن قدره 65:37:07، ويليه تادي 
بوجات�سار /فريق الإمارات/ يف املركز الثاين ، ثم ريوبريتو اأوران /اإي اإف/ يف 

املركز الثالث بفارق 1:34 دقيقة.



الثالثاء  15  سبتمبر   2020  م    -   العـدد   13037  
Tuesday   15  September   2020   -  Issue No   13037الفجر الريا�ضي

1818

•• وارجيم – بوخاري�ست-وام:

ل�سمو  "العزيزة"  ال��ف��ر���ص  ف����ازت 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب ح���اك���م دب����ي وزي�����ر امل��ال��ي��ة ، 
ال�سيخة  �سمو  ك��اأ���ص  ���س��ب��اق  بلقب 
فاطمة بنت مبارك "اأم الإمارات"، 
مملكة  يف  وارج������ي������م  مب�������س���م���ار 
"ايكواريو"  خطف  فيما  بلجيكا، 
�ستاليونز  الوثبة  كاأ�ص  �سباق  لقب 
الروماين،  بيليو�ستي  مب�����س��م��ار 
واأقيم ال�سباقان اأم�ص الأول، �سمن 
فعاليات الن�سخة 12 من مهرجان 
للخيول  العاملي  زاي��د  ب��ن  من�سور 

العربية الأ�سيلة.
املهرجان  ���س��ب��اق��ات  اإق���ام���ة  وت���اأت���ي 
ال�سيخ  ���س��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 

نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون 

ال�سيخة  ���س��م��و  ودع�����م  ال���رئ���ا����س���ة، 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 

املجل�ص  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة  ل����اأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 

التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
الأ�سرية . وقدمت "العزيزة" ابنة 
"منجز" والفر�ص "ق�سيلي ثابت" 
وبقيادة  اأوي����ن،  جيم�ص  ب��اإ���س��راف 
يف  قويا  قتاليا  اأداء  هيلني،  �ستيف 
البالغ  لل�سباق  النهائية  امل��راح��ل 
لها  ك��ف��ل  م���رت   1600 م�����س��اف��ت��ه 

الفوز.
وتفوقت البطلة بفارق ن�سف طول 
ملالكه  "جتاري"  م��ن��اف�����س��ه��ا  ع��ل��ى 
بقيادة  اوي������ن،  ج��ي��م�����ص  وم����درب����ه 
املركز  يف  ج���اء  فيما  ارت����و،  دام���ني 
لأ�سامة  اأي"  دي  "بايثا  ال��ث��ال��ث 
ام وولرت،  وباإ�سراف جي  مو�سلي، 

وبقيادة اف وي�سماي�سر.
ملالكه  "ايكواريو"  اجل����واد  ودون 
ال��ك�����س��ان��درو اي��ف��ان، ب��اإ���س��راف �سي 

لو�سيان، وبقيادة �ساندو اوكتفيان، 
كاأ�ص  اأب���ط���ال  ���س��ج��ات  يف  ا���س��م��ه 
ا�ست�سافها  التي  �ستاليونز  الوثبة 
العا�سمة  يف  بيليو�ستي  م�سمار 
ب���وخ���ار����س���ت، يف حني  ال���روم���ان���ي���ة 

"ولل" بقيادة لويجي  تفوق على 
توبوران. وجاء فوز اجلواد املولود 
من  نخبة  ح�ساب  على  ب��ول��ن��دا  يف 
اخل��ي��ول ال��روم��ان��ي��ة، وخ��ي��ل واحد 
متكن  حيث  بلجيكا،  ململكة  ممثل 

البالغة  ال�سباق  م�سافة  قطع  من 
وق�����دره  زم�����ن  يف  م����رت   1800
املركز  دقيقة، فيما حل يف   2:17
الثالث "احتفا" بقيادة �سيزابلك�ص 

بوجلي.

قدما  يتطلع  باأنه  عامليا  اأول  امل�سنف  ديوكوفيت�ص  نوفاك  ال�سربي  اأك��د 
رغبته  اىل  م�سريا  الث��ن��ني،  اأم�����ص  تنطلق  التي  روم��ا  دورة  يف  للم�ساركة 
بعد  اي��ام   10 قبل  ا�ستبعاده من بطولة فا�سينغ ميدوز  يف طي �سفحة 

توجيهه كرة قوية باجتاه اإحدى حكمات اخلط.
وقال ديوكوفيت�ص يف موؤمتر �سحفي يف جممع "فورو ايتاليكو" الريا�سي 
يف روما "كان الأمر رائعا لأن دورة روما تاأتي بعد اأ�سبوع او 10 اأيام مما 
ح�سل  ما  ن�سيان  يف  جنحت  كلما  التناف�ص  اإىل  مبكرا  ع��دت  كلما  ح�سل. 

ب�سرعة اأكرب".
ومل يبداأ ديوكوفيت�ص م�ساركته يف العا�سمة اليطالية قبل الأربعاء لأن 

امل�سنفني الثمانية الأوائل جتنبهم القرعة اللعب يف الدور الأول.
الأمر  "كان  بقوله  ميدوز  فا�سينغ  بطولة  حادثة  اإىل  ال�سربي  وتطرق 

اأن  الكرة كما فعلت ميكن  ت�سدد  غري متوقع وغري مق�سود. لكن عندما 
ت�سيب اأحدا على اأر�سية امللعب. القوانني وا�سحة وقد قبلت بها. يتعني 

علي اأن اأ�ستمر واأتخطى هذه احلادثة".
واأ�ساف "لن اأن�سى تلك احلادثة اإطاقا، �ستبقى معي دائما. يجب علي اأن 
اأه�سمها، القبول بالدر�ص واأ�سبح اأكر حكمة من خال تراكم جتاربي".

ال�18 والقرتاب  اإىل لقبه الكبري  واأق�سي ديوكوفيت�ص الذي كان ي�سعى 
فيدرر  روجيه  وال�سوي�سري   )19( ن��ادال  رافايل  ال�سباين  مناف�سيه  من 
)20(، ب�سبب هذه احلادثة يف مباراته �سد الإ�سباين بابلو كارينو بو�ستا، 

علما باأنه اعتذر لحقا عن �سلوكه للمنظمني.
وختم باأن ما ح�سل معه لن يوؤثر على "لعبي خال الأ�سبوع احلايل ولي�ص 

على طريقة ت�سديدي الكرات".

الفوز على  اأن�سيلوتي، عقب  الإيطايل كارلو  اإيفرتون،  اأكد مدرب فريق 
توتنهام هوت�سرب يف اأوىل جولت "برمييري ليغ" اأنه اإذا كان قلقاً حيال 
�سرعة لعبه خامي�ص رودريغيز لكان "تعاقد مع يو�سني بولت" بدًل من 

الكولومبي.
ببطولة  الفريق  مباريات  اأوىل  يف  الكولومبي  الاعب  امل��درب  واأ���س��رك 

الدوري اأمام ال�سبريز وبالفعل كان اأحد اأف�سل الاعبني يف اللقاء.
"الاعبون  �سي(  بي  )بي  قنوات  ل�سبكة  ت�سريحات  اأن�سيلوتي يف  وق��ال   

الذين يعرفون كيف يلعبون ل يحتاجون لوقت كثري للتاأقلم.

 خامي�ص يعلم جيداً ما يتوجب عليه فعله كما هو احلال بالن�سبة لآلن 
ودوكوري. لقد اأخربته فقط اأن يظهر جودته وبالفعل قام بذلك.

الإيطايل  امل����درب  واأ����س���اف  الو�سط".  لع��ب��ي  م��ن  ج��ي��د  خليط  ل��دي��ن��ا   
يف العامل ولكنه ميتلك قدرات عالية. لعب  اأ�سرع  لي�ص  "خامي�ص 

 يجب اأن نعتمد عليه حتى ُيظهر جودته. هو لي�ص جناحا ولكن باإمكانه 
حيال  قلق  غ��ري  اأن��ا  للغاية.  خطري  فهو  الو�سط  خ��ط  م��ن  ال��ك��رة  ت�سلم 
واإذا كنت قلقاً حيال هذا الأمر لتعاقدت مع يو�سني  اأو �سرعته.  اإيقاعه 

بولت ولي�ص خامي�ص". 

»العزيزة« تفوز بكاأ�س »اأم الإمارات« يف بلجيكا 
و»ايكواريو« بطل �سباق الوثبة يف بوخاري�ست

ديوكوفيت�س يريد طوي 
�سفحة فال�سينغ ميدوز 

اأن�سيلوتي: لو كنت قلقًا من م�ساألة 
ال�سرعة لتعاقدت مع بولت 

•• ال�سارقة-وام:

"دواثلون  اجلديدة  الريا�سية  فعاليته  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�ص  ينظم 
الدراجات  ورك��وب  اجلري  ريا�ستي  يت�سمن  الفرتا�سي" الذي  ال�سارقة 
مع  بالتعاون  املقبل  اأكتوبر   15 اىل  اجل��اري  �سبتمرب   20 من  الهوائية 

جمعية الإمارات للرتايثلون و�سركة القدرة للخدمات الريا�سية. 
وت�ستهدف الفعالية ما يقارب 500 م�ساركاً، لت�ساف اإىل �سل�سلة فعالياته 
على  وتاأكيداً  ال�سابقة  الفرتة  خ��ال  املجل�ص  ينظمها  التي  الفرتا�سية 
الريا�سية،  والتجمعات  الن�ساطات  ت��وق��ف  رغ��م  ال��ري��ا���س��ة  وق��ي��م  اأه��م��ي��ة 
حياة  اأ�سلوب  وجعلها  الريا�سة  ثقافة  ن�سر  خ��ال  من  اأهدافها  وحتقيق 

وت�سجيع خمتلف فئات املجتمع على ممار�سة الريا�سة.
من  الفعالية  يف  امل�ساركة  وطريقة  �سروط  بتحديد  العمل  فريق  ق��ام  و   
www.eevents.ae/اللكرتوين امل��وق��ع  ع��رب  الت�سجيل  خ���ال 

امل�سافة املطلوبة ل�سباق  واإ�ستكمال  اجل��اري  �سبتمرب   17 من  ب��دءاً   vd
الدراجة  ورك���وب  كيلومرت  مل�سافة خم�سة  اجل��ري  خ��ال  م��ن  ال��دواث��ل��ون 
دليل  ورف���ع  كيلومرت   2.5 مل�سافة  واجل���ري  كيلومرتا  ع�سرين  مل�سافة 
املتخ�س�سة  الريا�سية  التتبع  اأحد برامج  امل�ساركة الذي مت ت�سجيله عرب 
�سا�سة  املثال: جارمن، �سرتافا وغريها من الربامج وت�سوير  �سبيل  على 
اجلهاز لإظهار املدة وامل�سافة املقطوعة مللخ�ص التمارين الثاثة ورفعهم 
مع البيانات ال�سخ�سية ورفعها عرب �سفحة النتائج املتخ�س�سة من خال 
الرابط الذي �سيتم ار�ساله عرب الربيد اللكرتوين اخلا�ص بامل�سارك بعد 
اآخر موعد لرفع  اأكتوبراملقبل وهو   15 اأق�ساه تاريخ  الت�سجيل يف موعد 
امل�ساركات وختام الفعالية حيث ل يوجد حتديد للمراكز، بل يح�سل جميع 
وخارج  داخ��ل  مكان  اأي  ت�سلهم  م�ساركة  وميدالية  �سهادة  على  امل�ساركني 

الدولة. 
الريا�سي  ال�سارقة  جمل�ص  رئي�ص  احل��زام��ي  ه��ال  عي�سى  �سعادة  اأ���س��ار  و 
والفعاليات  امل��ب��ادرات  ملختلف  اإ�ستمرارا  تعد  اجل��دي��دة  الفعالية  ه��ذه  اأن 
الفرتا�سية الريا�سية واملجتمعية املميزة التي درج املجل�ص على تنظيمها 
حتت اإ�سراف اإدارة الفعاليات الريا�سية واملجتمعية باملجل�ص خال الفرتة 
فيها  امل�ساركني  اأع���داد  خ��ال  من  تفاعًا وجن��اح��اً مميزاً  ولق��ت  املا�سية 
من داخل وخارج الدولة من اأجل ت�سجيع اجلميع على ممار�سة الريا�سة 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  روؤي��ة  مع  متا�سياً 
�سمو  وقرينته  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد 
ل�سوؤون  الأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�سة  القا�سمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  الأ���س��رة، 
ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة رئي�ص املجل�ص التنفيذي ودعمهم امل�ستمر 

للريا�سة والريا�سيني من كا اجلن�سني. 
واأكد حر�ص جمل�ص ال�سارقة الريا�سي على التنوع يف املبادرات والفعاليات 
للم�ساركة  وال��ه��واة  ملحبيها  الفر�سة  لإت��اح��ة  الريا�سات  خمتلف  لت�سمل 
الفعالية افرتا�سياً من قبل  املرة يف فعالية الدواثلون حيث تنظم  وهذه 
جمعية  م��ع  بالتعاون  باملجل�ص  واملجتمعية  الريا�سية  الفعاليات  اإدارة 
و من جانبه   . الريا�سية  القدرة للخدمات  و�سركة  الإم��ارات للرتايثلون 
اأ�ساد �سعادة خالد عبد الكرمي الفهيم رئي�ص جمل�ص اإدارة جمعية الإمارات 
للرتايثلون بالدعم الكبري ملجل�ص ال�سارقة الريا�سي يف تنظيم مثل هذه 
الفعاليات املجتمعية والريا�سية وت�سجيع تنظيم مثل هذا ال�سباق لتعريف 
اجلمهورعلى هذا النوع من ال�سباقات وحتديداً الدواثلون، وهو عبارة عن 
�سباق ثاثي يتكون من ريا�ستني هما اجلري والدراجات الهوائية ويبداأ 

باجلري ثم ركوب الدراجات وينتهي باجلري اأي�ساً .

»ال�سارقة الريا�سي« ينظم 
فعالية »دواثلون الفرتا�سي« 

•• اأبوظبي-وام:

الآ�سيوي للماكمة  املدربني بالحتاد  ت�ساون لوجن رئي�ص جلنة  اأ�ساد هاجن 
رئي�ص  العتيبة  اأن�����ص  �سعادة  برئا�سة  ال��ق��اري  الحت���اد  اإدارة  جمل�ص  بجهود 
الحتاد الآ�سيوي نائب رئي�ص الحتاد الدويل يف جمال دعم املدربني واحلكام 
واحلر�ص على تطوير م�ستواهم، م�سريا اإىل اأن الحتاد الآ�سيوي للماكمة 
احلالية  الإماراتية  احلقبة  يف  ذهبية  مرحلة  حاليا  يعي�ص  اأبوظبي  ومقره 
ترتكز على تفعيل عمل اللجان، وتوفري كل الدعم لها من اأجل تطوير اللعبة 

كل يف اخت�سا�سه.
وقال هاجن - يف كلمته خال اأول اجتماع للجنة املدربني بالحتاد الآ�سيوي 
والذي عقد عن بعد اأم�ص الأول - اإن املاكمة الآ�سيوية لها مكانة مرموقة 

على امل�ستوى العاملي، واأن املدرب عن�سر اأ�سا�سي يف تطوير اللعبة، واأن املرحلة 
للمدربني  التاأهيل  ودورات  العمل  ور���ص  من  العديد  انعقاد  �ست�سهد  املقبلة 
ال��دورات والور�ص  واأن  الن�ساط احلالية،  يف حماولة ل�ستغال فرتة توقف 
الدولية  اخل��ربة  اأ�سحاب  اأو  املبتدئني  املدربني  �سواء  الفئات  لكافة  �ستكون 
يف  توافرها  يجب  التي  باملهارات  املتعلقة  اجل��وان��ب  كل  و�ستغطي  الكبرية، 

املدرب.
الآ�سيوي  الريا�سة والتطوير بالحتاد  من جهته نقل عمر اجلابري مدير 
للماكمة - يف بداية الجتماع - حتية وتقدير �سعادة اأن�ص العتيبة للح�سور، 
بالإيجاب  املاكمة  ريا�سة  تنعك�ص على  بتو�سيات مهمة  ومتنياته باخلروج 
بجهود  اإ�سادته  نقل  كما  والتطور،  النت�سار  املزيد من  اإىل حتقيق  وتقودها 
التنفيذي من  القاري بقيادة علي �سامه املدير  التنفيذية لاحتاد  الإدارة 

اأجل تعزيز العمل املوؤ�س�سي داخل الحتاد، ومتكني جلانه من القيام باأدوارها، 
والعمل يف عدة خطوط متوازية للنهو�ص باللعبة.

وع�سو  الإم����ارات  منتخب  م���درب  ال�سبلي  م�سبح  حممد  الج��ت��م��اع  ح�سر 
الياباين  اللجنة  اأع�ساء  من  ح�سره  كما  الآ�سيوي،  بالحتاد  املدربني  جلنة 
والهندي  بات�سورين،  واملنغويل  ت�سان،  وون  كيم  والكوري  �سوزا،  كات�سواكي 
�سانتياجو دانيال، وتوين ديفيز من بروناي، والأردين عمر املجايل، وخال 
وعمر  اللجنة،  لرئي�ص  نائبا  دانيال  �سانتياجو  الهندي  اختيار  مت  الجتماع 

املجايل �سكرتريا عاما.
و اأكد املدرب الإماراتي حممد م�سبح ال�سبلي اأن املكا�سب التي حتققت من 
تطوير  يف  اللجنة  دور  وا�ستعرا�ص  مناق�سة  مقدمتها  يف   ، كبرية  الجتماع 
دورات  عدة  عقد  على  تعتمد  املدربني  كفاءة  لتطوير  خطة  واعتماد  الأداء، 

من  نخبة  فيها  يحا�سر  املقبل،  اأكتوبر  �سهر  من  اعتبارا  بعد  عن  تاأهيلية 
املدربني امل�ساهري، والتعرف على التحديات التي تواجه املدربني مع فرقهم 
يف مرحلة عودة الن�ساط مع تطبيق كافة الإج��راءات الحرتازية، والتفاق 
على عقد الجتماعات للجنة ب�سكل دوري ملناق�سة كل امل�ستجدات اأول باأول، 
وبعد الجتماع الأول �سعر اجلميع اأن هناك اإرادة كبرية لتفعيل دور اللجنة 
وم�ساركتها يف برجمة البطولت مع جلنة امل�سابقات. وقال ال�سبلي: " قدم 
رئي�ص اللجنة اقرتاحا باإقامة مع�سكر تدريب دويل للمدربني بال�سني، واأكد 
اإحدى اجلامعات على  اأن الحتاد ال�سيني اتخذ كافة الرتتيبات واتفق مع 
جتهيز احلرم اجلامعي بالأجهزة واملعدات الريا�سية الازمة خال الفرتة 
اأي�سا باأفكار ومقرتحات عمر املجايل �سكرتري عام  املقبلة، ورحب احل�سور 

اللجنة بالرتكيز على برامج تدريب الاعبني النا�سئني".

»اآ�سيوي املالكمة« يفعل دور اللجان.. واإطالق برنامج تاأهيل للمدربني اأكتوبر املقبل
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الفجر الريا�ضي

النم�سوي  ق��ل��ب  ث��اب��ت��ة،  ال���راب���ع���ة 
دومينيك تييم امل�سنف ثانيا تاأخره 
مبجموعتني اأمام الأملاين األك�سندر 
بطولة  ل���ق���ب  واأح���������رز  زف����ريي����ف 
فا�سينغ ميدوز الأمريكية، ليتّوج 
بلقب  م�����س��ريت��ه  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 

بطولة كربى يف كرة امل�سرب.
ع����ودة  ع����ام����ا(  ت��ي��ي��م )27  ح���ق���ق 
زفرييف  ع���ل���ى  ل���ي���ف���وز  ت���اري���خ���ي���ة 
و6-4   6-2 خ��ام�����س��ا  امل�����س��ن��ف 
يف   )6-8( و6-7  و3-6  و4-6 
�ساعات ودقيقتني على ملعب  اأربع 
اآرثر اآ�ص، ويح�سد لقبه الأول بعد 
نهائي  يف  فا�سلة  حم���اولت  ث��اث 
و2019   2018 غ��ارو���ص  رولن 

وملبورن 2020.
وهذه اأول مرة يف احلقبة املفتوحة 
ي��ن��ج��ح لع����ب يف قلب  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
النهائي،  يف  مبجموعتني  ت��اأخ��ره 
ب�سوط  ال��ن��ه��ائ��ي  ُي��ح�����س��م  والأوىل 

فا�سل "تاي بريك".
وا���س��ب��ح ت��ي��ي��م ال��ث��ال��ث ع��امل��ي��ا اول 
ال��ث��اث��ة الكبار،  لع���ب م��ن خ���ارج 
فيدرر  روج���ي���ه  ال�����س��وي�����س��ري  اأي 
وال�سباين رافايل نادال وال�سربي 
لقب  ي��ح��رز  ديوكوفيت�ص،  ن��وف��اك 
ال�سوي�سري  م��ن��ذ  ك����ربى  ب��ط��ول��ة 
�ستاني�سا�ص فافرينكا يف فا�سينغ 

ميدوز 2016.
واأق�������س���ي دي��وك��وف��ي��ت�����ص م���ن ثمن 
النهائي بعد �سربه حكمة خطوط 
فيما  ق�����س��د،  دون  حلقها  يف  ب��ك��رة 
غاب فيدرر لتعافيه من جراحة يف 
ال�ستعداد  لتف�سيله  ون��ادال  ركبته 
لر���س��ي��ت��ه ال���رتاب���ي���ة امل��ف�����س��ل��ة يف 

رولن غارو�ص.
غري  ظ��روف  يف  البطولة  واقيمت 
معهودة، دون جماهري يف نيويورك 
كورونا  ف���ريو����ص  ل��ت��ف�����س��ي  جت��ن��ب��ا 

امل�ستجد.
ف��ائ��ز ج��دي��د يف  اأول  تييم  وا���س��ب��ح 
الكرواتي  منذ  الكربى  البطولت 
فا�سينغ  يف  ت�����س��ي��ل��ي��ت�����ص  م���اري���ن 

ميدوز 2014.
النهائي  ن�����س��ف  يف  تخطيه  وب��ع��د 
الرو�سي دانييل مدفيديف و�سيف 
مر�سحا  تييم  ب���دا  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 

قويا حل�سم النهائي.
من  اأف�������س���ل  ت�����س��ن��ي��ف��ه  لن  اأول 
زفرييف والأهم لتقدميه م�ستويات 
رائ��ع��ة ع��ل��ى م���دى اأ���س��ب��وع��ني، اإىل 
مواجهاته  يف  اأف�����س��ل��ي��ة  ام��ت��اك��ه 

املبا�سرة مع الأملاين )2-7(.
ك��م��ا ان ت��ي��ي��م ق��د ت��خ��ط��ى المل���اين 
اآخرها  م��واج��ه��ات،  ث���اث  اآخ���ر  يف 

باأربع  م��ل��ب��ورن  ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  يف 
جمموعات.

ل��ك��ن ف�����وزه ال��ث��ام��ن الح�����د حمل 
يف  الأول  ك���ون���ه  خم��ت��ل��ف��ا،  ط��ع��م��ا 
ال���ب���ط���ولت ال����ك����ربى ب���ع���د ثاث 
حماولت فا�سلة يف رولن غارو�ص 
وم���ل���ب���ورن �سد  ن�����ادال  اأم�����ام   )2(

ديوكوفيت�ص.
قائا  زف��ريي��ف  اإىل  تييم  وت��وج��ه 
يف  البع�ص  بع�سنا  على  "تعرفنا 
مكان  يف  م�سنفني  ك��ن��ا   ،2014
املئة. طّورنا  املركز  ما بالقرب من 
وب��داأت خ�سومتنا  �سريعة،  �سداقة 
رائعة  ب��ا���س��ي��اء  ق��م��ن��ا   .2016 يف 
الرائع  من  وخارجه.  امللعب  داخ��ل 
كيف و�سلنا لت�سارك هذه اللحظة 

معك".
تابع تييم الذي نال جائزة بقيمة 3 
مايني دولر "امتنى لو كان هناك 
فائزان اليوم. كانا ي�ستحق ذلك، 

لكن كما قلت يل عندما التقينا يف 
ذلك،  �ساحقق  ب��اين  مدريد  نهائي 
اقول لك ذلك اي�سا هنا، �ستحققها 
عائلتك  وجتعل   ،100% بن�سبة 

فخورة بك".
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال زف���ريي���ف )23 
عاما( باكيا "اهنىء دومينيك على 
ال��ق��اب كربى  ب��ني  لقبه الول م��ن 
اع���ت���ق���ادي. كانت  ب��ح�����س��ب  ك���ث���رية 
معركة قوية، امتنى لو انك اهدرت 
اكر قليا، لكنت حملت اللقب... 
كانت ال�سنتان الخريتان �سعبتني 
واآمل  امل�سرب  ك��رة  يف م�سريتي يف 

يف رفع الكاأ�ص بيوم من الأيام".
ك���ل م���ن الاعبني  ف��ر���ص  وف��ي��م��ا 
الربع  املجموعات  على  �سيطرته 
نارية  اخل��ام�����س��ة  ج�����اءت  الوىل، 
"تاي  فا�سل  ب�سوط  تييم  ح�سمها 

بريك".
كرة   16 ب���داي���ة ���س��رب زف���ريي���ف 

وتاألق  الوىل  املجموعة  يف  ف��ائ��زة 
والكرات  ال�����س��اروخ��ي  ار���س��ال��ه  يف 
ن�سف  يف  ليح�سمها  ال�سبكة،  على 
����س���اع���ة، مب�����س��اع��دة م���ن الر����س���ال 
ال�سعيف لتييم الذي ارتكب ثاثة 
ار�ساله  وخ�����س��ر  م���زدوج���ة  اخ��ط��اء 

مرتني.
زف����ريي����ف  اأه����������در  ال����ث����ان����ي����ة،  ويف 
عندما  حل�����س��م��ه��ا  ك�������رات  ث������اث 
�سمد  ل��ك��ن��ه   ،1-5 م��ت��ق��دم��ا  ك���ان 
من  نظيفتني  مبجموعتني  وتقدم 

حماولته اخلام�سة.
لكن زف��ريي��ف ب��دا ح��ذرا بعد ذلك 
البطيء  ال���ث���اين  ار����س���ال���ه  وخ���ان���ه 
وك���رات���ه الأم���ام���ي���ة ل��ي�����س��ب��ح اأكر 
مبعادلته  لتييم  �سمح  م��ا  دف��اع��ا، 

مبجموعتني.
ت��ي��ي��م وتقّدم  ار����س���ال  ك�����س��ر  وب��ع��د 
رّد  اخل��ام�����س��ة،  يف   3-5 زف���ريي���ف 
للبقاء  �سريعا  ار���س��ال��ه  النم�سوي 
ار�سال  ك�سر  ث��م  احل��ي��اة،  قيد  على 
تواليا  ثانية  العماق مرة  الملاين 

وتقّدم 5-6.
ك��ان يخو�ص  ال���ذي  لكن زف��ريي��ف 
اأول نهائي له يف البطولت الكربى 
حا�سما.  ����س���وط���ا  وف����ر�����ص  ع������ادل 
ك����رات  ث�����اث  اإىل  ت��ي��ي��م  واح����ت����اج 
"مات�ص بوينت" وخطاأ مبا�سرا من 
اأربع  يف  امل��ب��اراة  ليح�سم  زف��ريي��ف، 

�ساعات.
واأقيمت امل��ب��اراة اأم��ام ع��دد حمدود 
م������ن ال������س�����خ�����ا������ص، ع����ل����ى غ������رار 
ب�سبب  وال�����س��ح��اف��ي��ني،  امل��ن��ظ��م��ني 
بعد  اتبع  �سارم  �سحي  بروتوكول 

تف�سي فريو�ص "كوفيد19-".

عودة تاريخية لتييم اأمام زفرييف 
متنحه اأول األقابه الكربى 

�سان  باري�ص  م�ست�سيفه  على  -1�سفر  مر�سيليا  اأومل��ب��ي��ك  ف��از 
بعدما  القدم  لكرة  الفرن�سي  الأوىل  الدرجة  جريمان يف دوري 
هزو فلوريان توفني ال�سباك يف الدقيقة 31 يف مباراة متوترة 

با�ستاد بارك دي برين�ص.
وهذا هو اأول فوز ملر�سيليا على باري�ص �سان جريمان يف الدوري 
منذ 2011 ليتلقى و�سيف بطل دوري اأبطال اأوروبا الهزمية 
اأمام  -1�سفر  خ�سارته  عقب  امل�سابقة  يف  التوايل  على  الثانية 

لن�ص قبل ثاثة اأيام.

متريرة  ح��ول  اإذ  اللعب  جم��ري��ات  عك�ص  ال�سباك  ت��وف��ني  وه��ز 
دمييرتي باييه من ركلة حرة داخل املرمى من مدى قريب وكاد 
�ساحب الأر�ص اأن يدرك التعادل عرب ماركو فرياتي ونيمار يف 

ال�سوط الثاين.
الأداء  حت�سن  العنيفة  الأخطاء  من  العديد  �سهدت  مباراة  ويف 
بعد ال�سرتاحة واأنقذ �ستيف مانداندا حار�ص مر�سيليا فر�ستني 

ومت اإلغاء هدف لكل فريق بداعي الت�سلل.
62 وبعد  الدقيقة  املرمى يف  الكرة يف  اأنخيل دي ماريا  وو�سع 

ذلك بدقيقتني مت اإلغاء هدف داريو بينديتو بداعي الت�سلل على 
توفني الذي �سدد الكرة يف البداية.

و�سغط باري�ص �سان جريمان، الذي ا�سيب العديد من لعبيه 
مر�سيليا  دفاع  لكن  النهاية  قرب  كورونا،  بفريو�ص  الأ�سا�سيني 

�سمد ليحقق بطل اأوروبا 1993 فوزه الثاين يف مباراتني.
ال��دق��ي��ق��ة الأخ����رية لي�سطر احل��ك��م جريوم  ���س��ج��ار يف  وان��دل��ع 
من  باريدي�ص  ولياندرو  ك���ورزاوا  ولف��ني  نيمار  لطرد  بري�سار 

باري�ص �سان جريمان وبينديتو وجوردان اأمايف من مر�سيليا.

طرد 5 لعبني خالل فوز نادر ملر�سيليا يف �سيافة �سان جريمان

ك��اأ���س��ت��اذ م��در���س��ة ك��ر���ص ح��ي��ات��ه من 
اأج������ل ب���ن���اء ج���ي���ل امل�����س��ت��ق��ب��ل، كان 
اأ�سطورة الدراجات النارية الإيطايل 
فالنتينو رو�سي، امللقب ب�"الدكتور"، 
فخورا كل الفخر مب�ساهدة تامذة 
الأحد يف جائزة  يتاألقون  اأكادمييته 
للدرجات  ال���ك���ربى  م���اري���ن���و  ����س���ان 

النارية.
ومو�سمه  ال�41  اأعوامه  رغم  وعلى 
اخل��ام�����ص وال��ع�����س��ري��ن م���ن م�سرية 
1996 يف  ع����ام  ب�����داأت  اأ����س���ط���وري���ة 
مكعب  �سنتم   125 ال�سغرى  الفئة 
يف طريقه لإحراز ت�سعة األقاب، بينها 
جي  م��وت��و  ال��ك��ربى  الفئة  يف  �سبعة 
ب��ي، اأث��ب��ت رو���س��ي الأح���د على حلبة 
املرحلة  ا���س��ت�����س��اف��ت  ال��ت��ي  م��ي��زان��و 
ال�ساد�سة من بطولة هذا املو�سم، اأنه 
ما زال قادرا على املناف�سة بقوة من 

اأجل ال�سعود ملن�سة التتويج.
اك��ت��ف��ى الإي���ط���ايل يف ن��ه��اي��ة املطاف 
باملركز الرابع بعد اأن مت جتاوزه يف 
اللفة الأخ��رية من �سباق الأح��د، اإل 
اأن فرحته كانت كبرية لأن املركزين 
تلميذي  ل�������س���ال���ح  ذه���ب���ا  الأول���������ني 
46" ال��ت��ي حتمل  اآر  "يف  اأك��ادمي��ي��ة 
ا�سمه ورقمه، وهما مواطناه فرانكو 
وفران�سي�سكو  )ياماها(  موربيديلي 

بانيايا )دوكاتي(.
عليه  تاأ�سف  ال���ذي  الوحيد  والأم���ر 
بفر�سة  تفريطه  بعد  ياماها  دراج 
اأنه  التتويج هو  ال�سعود اىل من�سة 
)املن�سة(  ت�ساركها  من  متكنت  "لو 
ذلك  ل���ك���ان  و"بيكو"  ف���ران���ك���و  م���ع 

مذها".
ي���وم الأح�����د يف م��ي��زان��و ال��ت��ي تبعد 
مزرعة  ع����ن  ك���ي���ل���وم���رتات  ب�����س��ع��ة 
رو�سي يف تافوليا، حمل نكهة خا�سة 
الإيطالية  ل���اأ����س���ط���ورة  اإ���س��اف��ي��ة 
لي�ص ب�سبب نيل موربيديلي وبانايا 
املركزين الأول يف فئة موتو جي بي 
اآخرين  خ��ري��ج��ني  لأن  ب��ل  وح�����س��ب، 
ال�سقيق  اأخ��وه غري  من الأك��ادمي��ي��ة 

نال  بيتزيكي  وم��ارك��و  ماريني  لوكا 
الفئة  اأي�����س��ا يف  الأول�����ني  امل��رك��زي��ن 

الو�سطى موتو 2.
وعلق رو�سي على ذلك بالقول "كان 
�سباق موتو 2 حلظة ل تن�سى اأي�سا 
حتى لو كان من ال�سعب دائما روؤية 
يتناف�سان وجها  دراَجّيك  اثنني من 

لوجه".
ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ت��ن��اف�����ص ع��ل��ى احللبة، 
امل��راآب عاقة ود و�سداقة  هناك يف 
موربيديلي  م���ن  ك���ل  ب���ني  ح��م��ي��م��ة 
عاما(   23( وب��ان��ي��اي��ا  ع��ام��ا(   25(
وبيتزيكي  ع���ام���ا(   21( وم��اري��ن��ي 
اأنهم  ح��ت��ى  وي���ب���دو  اأي�������س���ا(،   21(
قادمون لا�ستمتاع بال�سباقات بقدر 

رغبتهم بالفوز.
حتقيقه  بعد  امل�ساعر  ت��دف��ق  ورغ���م 
فئة  يف  الإط����اق  على  الأول  ال��ف��وز 
موتو جي بي التي بداأ م�سواره فيها 
عام 2018 بعد تتويجه بلقب موتو 
2، مل ين�ص موربيديلي ف�سل رو�سي 
عليه، قائا "اأريد اأن اأ�سكر اجلميع 
ل��ه بكل  اأن��ا مدين  "فايل".  واأول��ه��م 
�سيء. اأن تتاح يل الفر�سة للتناف�ص 

معه، فهذه نعمة".
التغلب  حقا  اأردت  "لكني  واأ���س��اف 
اأنه قام باخليار  له  اأظهر  عليه لكي 

ال�سحيح حني و�سع ثقته بي".
خال جائزة اإ�سبانيا يف نهاية متوز/

متميزا  اأداء  ���س��ه��دت  وال��ت��ي  ي��ول��ي��و 
وموتو   2 موتو  يف  رو���س��ي  لتامذة 
بنيله  نف�سه  ل�"الدكتور"  وحتى   ،3
الكربى،  ال��ف��ئ��ة  يف  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز 
اأعرب الإيطايل عن "فخري الكبري 
رائعة.  عاقة  تربطنا  لأنه  ب�سباين 
والتواجد  اأب����دا  ي�ست�سلمون  ل  ه��م 
معهم يجعلني اأقل تقدما يف العمر، 

اأو لنقل اأ�سغر �سناً".
الأخري  لقبه  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
2009 وفوز الأخري  يعود اىل عام 
 ،2017 ع���ام  ه��ول��ن��دا  ج���ائ���زة  اىل 
يرف�ص رو�سي التنحي وما زال واثقا 
وال�سعود  املناف�سة  على  قدرته  من 

اىل من�سة التتويج.
اأ�سطورته  كل ذلك ي�ساهم يف تعزيز 
�سباقات موتو  اأن مدرجات  وحقيقة 
باللون  م���زي���ن���ة  ت������زال  ل  ب����ي  ج����ي 

الأ�سفر الفاحت، لون الإيطايل.
لكن كان ل بد مل�سجعيه اأن يف�سحوا 
الع�سرة  الأع����������وام  خ�����ال  امل����ج����ال 
لون  الربتقايل،  اللون  اىل  املا�سية 
ال�24  ابن  ماركيز،  الإ�سباين مارك 
�ست  العاملي  باللقب  توج  الذي  عاما 
يف  اأرب���ع  بينها   ،2013 منذ  م���رات 

املوا�سم الأربعة املا�سية.
واحد  لقب  بفارق  ماركيز  ويتخلف 
ع���ن الأ����س���ط���ورة الإي���ط���ال���ي���ة، لكنه 
املو�سم  ه���ذا  ن��ق��ط��ة  اأي  ي�����س��ج��ل  مل 

خال  ذراع��ه  يف  لك�سر  تعر�سه  بعد 
يف  خرييز  حلبة  على  الأول  ال�سباق 
املميزة  لعاقته  وخ��اف��ا  اإ���س��ب��ان��ي��ا. 
العاقة  التوتر  ي�سوب  بتامذته، 
"الدكتور" وم��ارك��ي��ز وذل���ك يف  ب��ني 
العامة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  الأج������واء  اإط����ار 
عامل  يف  والإ���س��ب��ان  الإيطاليني  بني 

الدراجات النارية.
ال�سعود  الأح��د يف  وقد ف�سل رو�سي 
اىل من�سة التتويج للمرة املئتني يف 
م�سواره �سمن الفئة الكربى ب�سبب 
مري  ج��وان  ال�ساب  هو  اإ�سباين  دراج 
املركز  خ��ط��ف  ال�����ذي  ع���ام���ا(   23(
الأمتار  يف  الإي���ط���ايل  م���ن  ال��ث��ال��ث 

الأخرية من ال�سباق.
الإي�����ط�����ايل- ال���������س����راع  وج������ه  ويف 

ال�������س���اح���ة يف  ب�����رز اىل  الإ�����س����ب����اين، 
الفرن�سي  الأخ�����ريي�����ن  امل���و����س���م���ني 
ف��اب��ي��و ك���وارت���ارارو )ي��ام��اه��ا( الذي 
حتى  ال��ع��ام  للرتتيب  مت�سدرا  ك��ان 
ج���ائ���زة ���س��ان م��اري��ن��و ن��ت��ي��ج��ة فوزه 
يتنازل  اأن  قبل  الأول��ني،  بال�سباقني 
الآخر  ل��اإي��ط��ايل  الأول  امل��رك��ز  ع��ن 
اأن����دري����ا دوف��ي��ت�����س��ي��وزو )دوك����ات����ي( 
ب��ع��د ان�����س��ح��اب��ه م���ن ال�������س���ب���اق. من 
ال��ف��رن�����س��ي على  ال���وج���ود  اأن  امل���وؤك���د 
يهدد  ل  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات  حلبات 
لأن  الإيطالية-الإ�سبانية  الهيمنة 
جانب  اىل  ف��ق��ط  اآخ����ر  دراج  ه��ن��اك 
ك���وارت���ارارو يف ال��ف��ئ��ة ال��ك��ربى وهو 
ي��وه��ان زارك���و، يف ح��ني ل يوجد اأي 
2 وموتو  م��وت��و  ف��ئ��ت��ي  ف��رن�����س��ي يف 
ولدى �سوؤاله عما اإذا كان يرغب   .3
بال�سري يف يوم من الأيام على خطى 
اأك��ادمي��ي��ة لتخريج  واإن�����س��اء  رو���س��ي 
دراج��ني فرن�سيني، اأج��اب زارك��و اأنه 
ي�ستبعد ذلك، متوجها بالتهنئة اىل 
الدراج  وراأى  اأكادميية "يف اآر 46". 
يكفي  ما  اأك�سب  "لن  اأن��ه  الفرن�سي 
اإم��رباط��وري��ة مثل  امل��ال لإن�ساء  من 
"يف اآر 46"، ل�سيما طاملا اأين مقيم 

يف فرن�سا".

مدر�سة الأ�سطورة رو�سي تقدم جيال جديدا من الأبطال 

ارتبط ا�سم مهاجم باري�ص �سان جريمان، كيليان مبابي، 
املوا�سم  الإ���س��ب��اين، خ���ال  ري���ال م��دري��د  اإىل  ب��الن��ت��ق��ال 

ال�سابقة، قبل اأن يزداد الرتباط موؤخراً.
كان مبابي اأخرب م�سوؤويل النادي الباري�سي عدم ا�ستعداده 
خلو�ص  امل��ق��ب��ل،  ال�سيف  يف  ال��رح��ي��ل  يف  ورغ��ب��ت��ه  للبقاء، 

جتربة جديدة.
وي��رت��ب��ط م��ب��اب��ي ب��ع��ق��د م���ع ���س��ان ج���ريم���ان ح��ت��ى �سيف 
مع املهاجم  للتعاقد  الأندية  و�ستتحرك  املقبل،   2022

الفرن�سي يف ال�سيف املقبل، مع بقاء 
مو�سم واحد يف عقده.

وب����ح���������س����ب ����س���ح���ي���ف���ة اآ�������ص 
الإ����س���ب���ان���ي���ة، ف������اإن ه���ن���اك 5 
اإىل  م��ب��اب��ي  لينتقل  اأ���س��ب��اب 
ينظر  ول  م����دري����د،  ري�����ال 

لأن�����دي�����ة اأخ���������رى، اأول���ه���ا 
الدين  ب���زي���ن  الإع����ج����اب 

ي�ساهد مواطنه  كان  مبابي �سغرياً،  كان  اأن  منذ  زي��دان. 
زيدان، الذي له مكانة يف قلوب اجلميع الفرن�سيني، وعلى 
فوز  م��ن  اأ�سهر  خم�سة  بعد  ك��ان  مبابي  م��ول��د  اأن  ال��رغ��م 
فرن�سا بكاأ�ص العامل 1998، اإل اأن �سيت البطولة الأغلي 

يف العامل، ا�ستمر ل�سنوات اأخرى.
ثاين الأ�سباب، هو فر�سة التتويج بدوري الأبطال، فكان 
مهاجم �سان جريمان احلايل، على مقربة من اللقب رفقة 
موناكو، وو�سل اإىل ن�سف نهائي البطولة عام 2017، اإل 
21 عاماً ل يريد النتظار اأكر من  اأن الاعب �ساخب 
الأكرب  ال�سجل  م��دري��د، �ساحب  ري��ال  اأن  وي��ع��رف  ذل��ك 
املثايل  الفريق  ه��و  لقباً،  ب�13  بالبطولة  للتتويج 

لتحقيق حلمه.
اأما ثالث الأ�سباب هو الو�سول للكرة الذهبية، وهو 
اأف�سل لقب فردي ميكن اأن يح�سل عليه لعب كرة 
قدم، ويعرف الفرن�سي اأن وجوده يف ريال مدريد، 
وحتقيق البطولت، يقربه من 

اجلائزة.
النتقال  ح���ال���ة  يف  وراب�����ع�����اً، 
املقبل،  ال�سيف  مدريد  لريال 
اللعب  ���س��ن��وات  اأوىل  ���س��ي��ك��ون 
لإ�ستاد  اجل���دي���د  ال��ت��ح��دي��ث  يف 
ريال  ي�سع  الذي  برنابيو،  �سانتياغو 
مدريد اهتمامه لتجديده يف الوقت 
احل����ايل، ل��ي��ك��ون م��ن اأك���ر املاعب 

اإثارة يف العامل.
اأن ريال مدريد  الأ�سباب، هو  واآخر 
�سيكون مبثابة املنزل ملبابي، فيجد 
لعبني  الإ�����س����ب����اين،  ال�����ن�����ادي  يف 
وزفاران  بنزميا  مثل،  فرن�سيني 
وميندي، وميكن اأي�ساً اأن يكون 
واأوباميكانو،  كامافينغا  هناك 
ي�����س��ع��ى ري����ال مدريد  ال���ل���ذان 
عن  ف�����س��ًا  ه���ذا  ل�سمهما، 
الفني،  وط���اق���م���ه  زي��������دان 
كل  �سيقدمون  الذين  وه��م 
الدعم للمهاجم ال�ساب من 

اأجل جناح جتربته.

األفارو بتوجيه عبارات عن�سرية والأخري ينفي، لت�ستعل مواقع  نيمار يتهم 
التوا�سل الجتماعي بعد مباراة باري�ص �سان جريمان اأمام غرميه مر�سيليا 

الأحد يف كا�سيكو الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
�ساعة  ن�سف  بعد  نيمار  ا�ستكى  "تيليفوت"،  �سبكة  بثتها  م�ساهد  وبح�سب 

منا�سبات  عدة  يف  مكرراً  التحكيمي،  اجلهاز  اإىل  املباراة  بداية  على 
اإ�سارة اإىل مدافع مر�سيليا املكّلف مراقبته. "العن�سرية، ل!"، يف 
وكان نيمار اأحد خم�سة لعبني يتعر�سون للطرد يف نهاية اللقاء، 

اإثر م�ساجرة جماعية، ل�سربه غون�سالي�ص على موؤخرة راأ�سه.
الرابع وهو يرتك م�ستطيل ملعب بارك دي  قال نيمار للحكم 

بران�ص "انظروا اإىل العن�سري! لهذا �سربته!".
غّرد جنم بر�سلونة الإ�سباين ال�سابق واأغلى لعب يف العامل 

عدم  الوحيد  "اأ�سفي  امل��ب��اراة  نهاية  م��ن  �ساعة  بعد 
�سرب هذا الأحمق يف وجهه".

اأن  ال�����س��ه��ل  "من  اأخ�������رى:  ت���غ���ري���دة  يف  ت���اب���ع 
احلكام"  مل�ساعدة  الفيديو  "تقنية  فار  يظهر 
م�ساهد  تظهر  اأن  يف  اأرغب  الآن  "عدائيتي"، 
ابن  ب�"القرد  و���س��ف��ن��ي  ال�����ذي  ال��ع��ن�����س��ري 

قمت  اإذا  ذل���ك!  ب��روؤي��ة  اأرغ����ب  العاهرة"، 
ب�"كاّريتيليا" "مراوغة مذّلة للمدافعني" 
اأُط��رد، وهم؟ ماذا  اأنا  تعاقبونني. ل�سفعة، 

يف ذلك؟".
"اأية  األ���ف���ارو  رّد  "تيليفوت"،  وبح�سب 
ح�سدت  ذل�������ك،  ب���ع���د  عن�سرية؟"، 

اآخ�����ر ����س���وره يف ح�����س��اب��ه ع��ل��ى موقع 
وتهديد،  اإهانة  ر�سائل  "ان�ستاغرام" 

واأُعجبت ع�سرات اآلف املرات.

�ألفارو و�لزملء �لت�ضعة
ب��ع��د ���س��اع��ة م���ن ال��ت��غ��ري��دة الأخ����رية 

عاماً(   30( األ����ف����ارو   ن�����س��ر  ل��ن��ي��م��ار، 
ر���س��ال��ة ع��ل��ى م��وق��ع ت��وي��رت ق���ال ف��ي��ه��ا: "ل 

الكثري  م��ع  نظيفة  م�سرية  للعن�سرية،  م��ك��ان 
اأحياناً  اخل�سارة  تقبل  يجب  يومياً،  الزماء  من 

اليوم،  رائعة  نقاط  ث��اث  امللعب،  بها يف  والق���رار 
وفياريال  ا�سبانيول  لعب  واأرف��ق  للعائلة".  �سكرا 

اأمام  اه  ب�سورة  ر�سالته  الثاين مع مر�سيليا،  الذي يخو�ص مو�سمه  ال�سابق 
�ستيف  وح��ار���س��ه  قائد مر�سيليا  بينهم  م��ن  زم��ائ��ه،  م��ن  ت�سعة  م��ع  ط��ائ��رة 
مانداندا، دمييرتي باييت، جوردان اأمايف وبونا �سار، والاعبون الت�سعة من 

اأ�سول لي�ست باأوروبية.
تغريدة اأثارت حنق نيمار جمدداً فرّد عليها: "ل�ست رجًا لاإقرار 
ب��خ��ط��ئ��ك، اخل�����س��ارة ج���زء م��ن ال��ري��ا���س��ة، ل��ك��ن الإه���ان���ة وجلب 
لي�ص  اح��رتم��ك!  ل  م��ت��ف��ق��اً،  ل�ست  ل،  حياتنا  اإىل  العن�سرية 
رجًا!  كن  العجوز..  اأيها  تنطق  مبا  اع��رتف  �سخ�سية!  لديك 

عن�سري".
املوؤمتر  توخل يف  توما�ص  �سان جريمان  م��درب  قال  من جهته، 
اإهانة  كانت  اإنها  يل  "قال  نيمار:  اإن  امل��ب��اراة  عقب  ال�سحايف 

عن�سرية، لكنني مل اأ�سمعها يف امللعب".
اأما املدير الريا�سي لنادي العا�سمة الربازيلي 
التلفزيون،  م�ساهد  "هناك  فقال  ليوناردو، 
الربتغايل  وع��ّل��ق  عليها".  احل��ك��م  �سيتم 
مر�سيليا  م��درب  فيا�ص-بوا�ص  اأن��دري��ه 
غا�سباً  ن��ي��م��ار  "كان  احل����ادث����ة:  ع��ل��ى 
بع�ص ال�سيء، اآمل األ تكون لنا عاقة 
بذلك، اآمل يف عدم ت�سويه هذا الأمر 
كرة  يف  للعن�سرية  م��ك��ان  ل  ف��وزن��ا، 
اأي�����س��اً من  ال���ق���دم... ه��ن��اك ب�سق 
دي ماريا، هذا كا�سيكو". و�سهد 
ال��ك��ا���س��ي��ك��و ت���وت���راً ك���ب���رياً بني 
احلكم  اأرغ��م  الفريقني  لعبي 
ال�سفراء  البطاقة  ا�سهار  على 
خم�ص مرات يف ال�سوط الأول، 

وت�سع يف الثاين.
وخ�������س���ر �����س����ان ج����ريم����ان، 
وو�سيف  ال��ل��ق��ب  ح���ام���ل 
مباراتيه  اأوروب�����ا،  ب��ط��ل 
ثالثة  ول�����ه  الآن  ح���ت���ى 
موؤجلة بعد عودته املتاأخرة 
من امل�سابقة الأوروبية، فيما 
ح��ق��ق م��ر���س��ي��ل��ي��ا ف���وزي���ن من 

مباراتني.

نيمار الغا�سب من العن�سرية ي�سعل 
و�سائل التوا�سل الجتماعي 

اأ�سباب تدفع مبابي لالن�سمام اإىل ريال مدريد



 
غمو�س يلف مقتل 137 اأ�سد بحر

اأ�سود  137 من  يتعلق مبقتل  املك�سيكية حتقيقا  ال�سلطات  فتحت 
البحر، والتي عر عليها ميتة على اأحد ال�سواطئ يف الباد، دون 

اأن تتو�سل ال�سرطة لأي خيط يك�سف �سبب نفوقها.
وع���ر ع��ل��ى ج��ث��ث احل��ي��وان��ات ع��ل��ى ام���ت���داد 130 ك��ي��ل��وم��رتا من 

ال�ساحل، يف منطقة كوموندو بولية باها كاليفورنيا �سور.
وقال مكتب حماية البيئة يف املك�سيك، اإن الك�سف على احليوانات 
امليتة مل يظهر وجود اأي اإ�سابات ناجمة عن وقوعها يف �سباك اأو 
حبال �سيد مثا. كذلك مل تكن هناك عامات تدل على تعر�ص 
�سبكة  نقلت  ح�سبما  ق���وارب،  م��ع  للت�سادم  النافقة  البحر  اأ���س��ود 
"�سكاي نيوز" الربيطانية. واأ�سار مكتب حماية البيئة يف بيان، اإىل 
اأنه مت جمع عينات من اأن�سجة بع�ص اجلثث اخلا�سة باأ�سود البحر 
وفاتها  �سبب  معرفة  يف  اأم��ا  حتليلها  اأج��ل  م��ن  وذل��ك  النافقة، 
اإل  اأ�سود البحر من الأن��واع املحمية يف املك�سيك،  الغام�سة. وتعد 

اأنها ل يتم ت�سنيفها على اأنها مهددة بالنقرا�ص.

مفاجاأة.. اإغالق كورونا يعيد دلفني نادرة 
قال علماء اإن عدد الدلفني احلدباء التي تعي�ص يف املحيطني الهندي 
اأدى توقف  اأن  ك��وجن قفز بعد  وال��ه��ادي والتي �سوهدت ح��ول ه��وجن 
ال�سماح  اإىل  كورونا  فريو�ص  نتيجة  ال�سرعة  عالية  العبارات  حركة 
ليند�سي  وقالت  بالعودة.  النقرا�ص  خلطر  املعر�سة  الأن���واع  بتلك 
بورتر عاملة البحار بجامعة �سانت اأندروز اإن هذه الثدييات املعروفة 
اأي�سا با�سم الدلفني البي�ساء ال�سينية والدلفني الوردية بداأت يف 
العودة اإىل اأجزاء من دلتا نهر بريل كانت عادة ما تتحا�ساها ب�سبب 
العبارات التي تربط هوجن كوجن ومكاو. واأ�سافت اأن اأعداد الدلفني 
يف املنطقة قفزت بن�سبة ت�سل اإىل 30 يف املئة منذ مار�ص عندما مت 
تعليق حركة العبارات ، مما اأتاح للعلماء فر�سة نادرة لدرا�سة كيفية 
تدر�ص  التي  بورتر  وقالت  �سلوكها.  املاء على  ال�سو�ساء حتت  تاأثري 
الدلفني منذ 30 عاما من هوجن كوجن اإن "هذه املياه اأ�سبحت الآن 
هادئة للغاية بعد اأن كانت يف املا�سي واحدة من اأكر الطرق ازدحاما 
امل��اء من  يف هوجن كوجن". وت�سع بورتر وفريقها مكربات �سوت يف 
ملتابعة  م�سرية  طائرات  با�ستخدام  تقوم  كما  �سغري  مطاطي  ق��ارب 
الدلفني. وقالت بورتر اإن البحث اأ�سار اإىل اأن الدلفني تكيفت اأ�سرع 
مما كان متوقعا مع البيئة الهادئة ومن املرجح اأن يزداد عددها عند 

اإزالة هذه مثل هذه ال�سغوط.

دقة عالية.. تفكيك هيكَلني عظميني حلوَتني
ب��دّق��ة ك��ب��رية وح���ذر ���س��دي��د، يعمل ف��ري��ق م��ن اخل���رباء يف متحف 
حلوتني  عظميني  هيكلني  تفكيك  على  دبلن  يف  الطبيعي  التاريخ 
معّلقني منذ اأكر من قرن يف �سقفه، يف عملية �سعبة تهدف اإىل 
اإتاحة اإجناز اأعماٍل لتحديث املبنى. واعترب امل�سوؤول عن جمموعة 
"المر  اأن  مازحاً  موناغن  نايجل  املتحف  يف  املحنطة  احليوانات 
ي�سبه اإىل حد ما العمل على لعبة ترتيب ال�سور املقّطعة ، ولكن من 
دون علبة اأو �سورة جميلة حت�سل عليها يف نهاية املطاف!". واأ�ساف 
يف ت�سريح لوكالة فران�ص بر�ص "ل يوجد )لتفكيك هيكل عظمي 
ينبغي  هنا  وم��ن  ال�ستخدام"،  لكيفية  دليل  اأو  كتّيب  اأي  حل��وت( 
على من يتوىل هذه املهمة اأن يعّرف بعمق البنية الت�سريحية لهذا 
احليوان. يقع متحف التاريخ الطبيعي بجوار مكتب رئي�ص الوزراء 
حتديث  م�سروع  بتنفيذ  ب��داأ  وه��و  الوطني،  ايرلندا  متحف  داخ��ل 
�سخم تبلغ قيمته 15 مليون يورو. ويطلق ال�سكان املحليون على 
هذا املتحف الذي تاأ�س�ص عام 1856 ا�سم "حديقة حيوانات املوتى" 

اذ ي�سم جمموعة �سخمة من احليوانات امليتة املحنطة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كورونا ميكن اأن يحتل خاليا الدماغ ويدمرها
ك�سفت درا�سة جديدة اأن فريو�ص كورونا ميكنه احتال خايا الدماغ وتدمريها با�ستخدام الآلية الداخلية للخايا 
"بيورك�سيف" الطبية، دليًا على اأن فريو�ص كورونا ميكن اأن  لن�سخ نف�سها. تقدم الدرا�سة التي ن�سرت يف جملة 

ي�سيب اخلايا الدماغية الع�سبية ب�سكل مبا�سر ويتلفها.
وعلى الرغم من ارتباط فريو�ص كورونا باأ�سكال خمتلفة من تلف الدماغ، ابتداء من اللتهابات القاتلة وانتهاء 
باأمرا�ص الدماغ املعروفة باعتال الدماغ، اإل اأنه مل يكن هنالك دليل يذكر على اأن الفريو�ص نف�سه يغزو اأن�سجة 

املخ بنف�سه حتى الآن.
وقال كبري الباحثني اأكيكو اأيوا�ساكي، عامل املناعة يف جامعة ييل: " نبحث بن�ساط يف املزيد من اأن�سجة املر�سى، 
املرتبطة  الأع��را���ص  على  التعرف  اإىل  اإ�سافة  الدماغ،  اللتهابات يف  ح��دوث  تكرار  نتمكن من معرفة مدى  حتى 

بالعدوى يف اأي منطقة من الدماغ"
وعلى الرغم من النتائج، ل يزال يتعني على العلماء اكت�ساف كيفية دخول الفريو�ص اإىل الدماغ يف املقام الأول، وما 

اإذا كان من املمكن اإبعاده عن الدماغ.
وملعرفة ما اإذا كان فريو�ص كورونا قادراً على النق�سام والتكاثر يف خايا املخ، فح�ص موؤلفو الدرا�سة اأن�سجة دماغية 
مت ت�سريحها لدى ثاثة مر�سى ماتوا ب�سبب فريو�ص كورونا، اإ�سافة اإىل اإجراء جتارب على فئران م�سابة بفريو�ص 
بع�ص  اإن  الأمريكية،  كولورادو  جامعة  يف  والعيون  الأع�ساب  طب  اأ�ستاذة  ناجيل،  ماريا  الدكتورة  وقالت  كورونا. 

اجلزيئات الفريو�سية وجدت يف اأن�سجة املر�سى املتوفني بفريو�ص كورونا.
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طائر ي�سرق الأ�سواء من ناومي وات�س 
اع��رتف��ت املمثلة ن��اوم��ي وات�����ص ب���اأن ط��ائ��ر عقعق ���س��رق منها الأ���س��واء يف 
تورنتو  مهرجان  يف  عر�ص  الذي  "بينغوين بلوم"  م�ساهد عدة من فيلم 

ال�سينمائي الدويل الذي يقام ب�سيغة افرتا�سية.
وتوؤدي وات�ص يف الفيلم دور �سام بلوم، وهي ال�سخ�سية الرئي�سية يف الق�سة 
طائر  على  ويتمحور  نف�سه،  الإ���س��م  يحمل  كتاب  م��ن  املقتب�سة  احلقيقية 
اإ�سابة  ماأ�ساة  جت��اوز  يف  عائلة  ي�ساعد  )البطريق(،  بنغوين  �ُسمّي  م�ساب 
الوالدة بال�سلل بعد �سقوطها. ويف موؤمتر �سحايف افرتا�سي ال�سبت، قالت 
لين�ص  كديفيد  كبار  هوليووديني  ملخرجني  اأف��ام  يف  �ساركت  التي  املمثلة 
و�سون بني "لقد كنت قلقة بع�ص ال�سيء يف �سان كيفية جعل طيور عقعق 
توؤدي اأدواراً متثيلية، فمن املعروف جيًدا اأن هذه الطيور لي�ست على قدر 
كبري من الوّد". اأما املخرج الأ�سرتايل غليندين اإيفني فاأو�سح اأن م�ساهد 
كثرية يف الفيلم هي نتاج تقنيات الكمبيوتر. لكنها ا�ستندت قبل كل �سيء 
على "عدد كبري" من طيور العقعق احلّية. ولحظت وات�ص مازحة اأن هذه 

الطيور "�سرقت املَ�ساهد يوماً بعد يوم".
�سام  ي��وؤدي دور زوج  ال��ذي  اأن���درو لينكولن  ق��ال  امل��زاح كذلك،  وعلى �سبيل 
مع الأطفال اأو احليوانات ، اإذ  التمثيل  امل�ستحّب  غري  من  اإن  دائما  "ُيقال 

عندما يكون اأداوؤهم جيدا، ين�سّب الهتمام عليهم وحدهم".

رف�س عر�س مايكرو�سوفت ل�سراء تيك توك 
اأن عر�سها ل�سراء  "مايكرو�سوفت" الأمريكية العماقة  اأعلنت جمموعة 
قبل  م��ن  رف�����س��ه  مت  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  توك" يف  "تيك  تطبيق  عمليات 

جمموعة "بايتدان�ص" ال�سينية املالكة للمن�سة.
تبيع  ل��ن  اأن��ه��ا  اأم�����ص  بايتدان�ص  "اأبلغتنا  ب��ي��ان  يف  مايكرو�سوفت  وذك���رت 
العمليات الأمريكية ملن�سة تيك توك اإىل مايكرو�سوفت. نحن واثقون من 
الأمن  م�سالح  حماية  مع  توك  تيك  مل�ستخدمي  مفيًدا  كان  اقرتاحنا  اأن 

القومي".
وكانت املجموعة، ومقرها ريدموند )وا�سنطن الغربية( قد اأعلنت يف بداية 
اآب/اأغ�سط�ص عن اهتمامها بال�ستحواذ على العمليات الأمريكية لتطبيق 

التهديد بفر�ص حظر عليها يف الوليات املتحدة. حتت  توك"،  "تيك 
اأدلة  دون  اأ�سهر  منذ  التهامات  يكيل  ال��ذي  ترامب،  دونالد  الرئي�ص  وقع 
تنفيذية  اأوام��ر  ال�سني،  ل�سالح  بالتج�س�ص  الجتماعي  التوا�سل  ل�سبكة 

لإجبار بايتدان�ص على بيع عمليات تيك توك يف الوليات املتحدة.
اأيلول-�سبتمرب،   20 قبل  لا�ستحواذ  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  ع��دم  ح��ال  ويف 
�سكوى �سد  املن�سة  املتحدة. وقدمت  الوليات  املن�سة يف  اإغ��اق  ف�سيتعني 
"كنا  الإج��راء. وذك��رت مايكرو�سوفت  الأمريكية للطعن يف هذا  احلكومة 
الأمن  معايري  باأعلى  تفي  اخلدمة  اأن  ل�سمان  كبرية  تعديات  �سنجري 

واخل�سو�سية والأمان ومكافحة املعلومات امل�سللة".

كيفان�س تاتليتوغ 
يتلقى تهديدات بالقتل 
ب��ع��د ال��ك��ث��ري م���ن الأخ����ب����ار التي 
تلقي  ع���ن  م����وؤخ����راً  ت���داول���ه���ا  مّت 
تاتليتوغ   الرتكي  كيفان�ص  النجم 
بالقتل من قبل �سخ�ص  تهديدات 
ي����دع����ى �����س����ن����ان، وف���ي���م���ا اأ������س�����ارت 
ال�سخ�ص  ه���ذا  اأن  اإىل  م��ع��ل��وم��ات 
كان على عاقة بزوجته م�سممة 
الأزياء با�ساك ديزر بح�سب زعمه، 
ليو�سح  �سمته  عن  تاتليتوغ  خرج 

حقيقة املو�سوع.
وق���ال يف ب��ي��ان اأن���ه ه��ن��اك �سخ�ص 
ي��دع��ى ���س��ن��ان م��ن��ذ ع��ام��ني ير�سل 
بالقتل، وهو مري�ص  له تهديدات 

عقلي يتخيل بع�ص الأمور.
يقول  ال�سخ�ص  ه���ذا  اأن  واأ����س���اف 
اإنه كان على عاقة باملمثلة هازار 
اإيرجوت�سلو، وانف�سلت عنه ب�سبب 
اأنهما  وي��دع��ي  وزوج��ت��ه،  كيفان�ص 
اأ�سدقاء مقربون لها وهما ال�سبب 
تاتليتوغ  وتابع  عنها.  انف�ساله  يف 
يف بيانه اأن كل هذه الأفكار هي من 
�سّده،  ب�سكوى  تقدم  واأن��ه  خياله، 
تلتق  زوج��ت��ه مل  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ددا 
ال�سحافة  وط���ال���ب  ق��ب��ل،  م���ن  ب���ه 
�سحيحة  غ��ري  رواي���ات  ن�سر  بعدم 
عن الواقعة، والزج با�سمه يف اأمور 

لي�ص له بها اأي �سلة.

حم�سن من�سور ين�سم لبطولة �سربة معلم
من�سور   امل�سري  حم�سن  املمثل  ان�سم 
الذي  معلم"  "�سربة  م�سل�سل  لبطولة 
امل�����س��ري  حممد  امل��م��ث��ل  ببطولته  ي��ق��وم 
رجب . العمل ينتمي اإىل نوعية الأعمال 
45 حلقة،  م���ن  وي��ت��ك��ون  الج��ت��م��اع��ي��ة 
عبدالفتاح  اأح����م����د  ت���األ���ي���ف  م����ن  وه�����و 
ف��اروق ومقرر عر�ص  اإ�سماعيل  واإخ��راج 
اأي�ساً  ي�سار  ال�ستوي.  املو�سم  يف  العمل 
م�سل�سل  يف  ي�������س���ارك  م��ن�����س��ور  اأن  اإىل 
من  ���س��رف،  ك�سيف  يون�ص"  "اإ�سعاف 
انور  حممد  امل�سريني  املمثلني  بطولة 
معتز  وي���خ���رج���ه  خ����اط����ر  وم�����س��ط��ف��ى 
ويعتمد  حاليا،  ت�سويره  ويتم  ال��ت��وين، 
العمل على ظهور عدد كبري من �سيوف 
ال�سرف. وكان �سارك موؤخرا يف م�سل�سل 
"الأخ الكبري" الذي تدور اأحداثه يف حي 
بولق ال�سعبي، اإذ يحاول ال�ساب الفقري 
العديد  مواجهة  رج��ب(  )حممد  حربي 
من التحديات يف حياته والتغلب عليها، 

�سري اأو العملي. �سواء على ال�سعيد الأ

بيع خ�سلة �سعر ب�81 األف دولر 
للوليات  ع�سر  ال�ساد�ص  الرئي�ص  �سعر  بيعت خ�سلة من 
بالدماء  ملطخة  وبرقية  مع  لينكولن  اأب��راه��ام  املتحدة 
عن اغتياله عام 1865، يف مزاد مقابل ما يزيد على 81 

األف دولر.
ال�سبت  انتهى  ال�سعر والربقية بيعتا خال مزاد  خ�سلة 
ومل  بو�سطن.  يف  اأوك�سن"  ب��ي  "اآر  م����زادات  دار  بح�سب 

تك�سف دار املزادات اأي معلومات عن هوية امل�سرتي.
وكانت خ�سلة ال�سعر التي ل تزيد عن خم�سة �سنتيمرتات 
الوفاة  بعد  م��ا  خ��ال فح�ص  لينكولن  راأ����ص  م��ن  حلقت 
بعدما اأردي قتيا يف م�سرح فورد يف العا�سمة وا�سنطن 

على يد جون ويلك�ص بوث.
كان  وال���ذي  ت��ود  بيت�سر  ليمان  ال��دك��ت��ور  اخل�سلة  وق��دم 
تود  م��اري  وق��ري��ب  كنتاكي،  بريد  مدير  من�سب  يتوىل 

لينكولن، اأرملة اإبراهام لينكولن، بح�سب دار املزادات.
وكانت خ�سلة ال�سعر مثبتة على برقية ر�سمية من وزارة 
احلرب اأر�سلها لتود جورج كينري- م�ساعد تود يف مكتب 

بريد ليك�سينغتون، بكنتاكي.
ال�ساعة  وا���س��ن��ط��ن  يف  ا�ستقبالها  مت  ف��ق��د  ال��ربق��ي��ة  اأم���ا 

احلادية ع�سرة ليا يوم الرابع ع�سر من اأبريل 1865.
و�سدقت دار مزادات بي اآر على اأ�سالة اخل�سلة والربقية. 
وك��ت��ب جيم�ص ت���ود، جن��ل ال��دك��ت��ور ت���ود، يف ر���س��ال��ة عام 
1945 اأن خ�سلة ال�سعر "ظلت بالكامل يف عهدة اأ�سرتنا 
منذ ذلك الوقت". وقالت دار املزادات اإن اآخر مرة بيعت 

فيها اخل�سلة كانت عام 1999.

الألوان تثري م�ساعر متماثلة يف اأنحاء العامل
متماثلة  م�ساعر  تثري  الأل��وان  اأن  حديثة  درا�سة  ك�سفت 

بني النا�ص يف اأنحاء العامل.
الثنني،  اأم�ص  نتائجها  ُن�سرت  التي  الدرا�سة،  واأظهرت 
اأن النا�ص يف اأنحاء العامل يتفقون على اأن الأحمر يثري 
عن  يعرب  الأ�سفر  واأن  الغ�سب،  وكذلك  احل��ب  م�ساعر 
نحو  على  ال��ع��واط��ف  البني  ال��ل��ون  يثري  بينما  ال�����س��رور، 
معهد  من  اأوبرفيلد-تفي�ستل  دانيل  الباحث  وق��ال  اأق��ل. 
علم النف�ص التابع جلامعة يوهان�ص جوتنربج يف مدينة 
ماينت�ص الأمل��ان��ي��ة، وال���ذي ���س��ارك يف درا���س��ة دول��ي��ة عن 
اأن  اأظهرت  "الدرا�سة  والأل���وان:  امل�ساعر  بني  الرت��ب��اط 

هناك توافقا عامليا كبريا يف هذا الأمر".
دول��ة يف   30 م��ن  �سخ�ص   4600 ال��درا���س��ة نحو  و�سملت 
لوناً،   12 ت�سنيف  امل�ساركني  من  وُطلب  ال�ستة.  القارات 

وفقاً ل�20 �سعوراً يف درجات خمتلفة من احلدة.
على  متو�سطة  قيما  ال��ب��اح��ث��ون  �سكل  ذل���ك  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
العاملي. ومل  املتو�سط  قارنوها مع  ثم  الوطني،  امل�ستوى 
وفقا  قبل،  م��ن  احلجم  بهذا  مماثلة  درا���س��ة  اإج���راء  يتم 

لأوبرفيلد-تفي�ستل.
ر�سدها،  مت  التي  العاملية  الت�سابه  اأوج��ه  اإىل  وبالإ�سافة 
ال��ب��اح��ث��ون يف  اأي�����س��اً خ�سائ�ص وط��ن��ي��ة، كما ذك��ر  ه��ن��اك 
الدرا�سة التي ُن�سرت يف دورية "علم النف�ص". فعلى �سبيل 
املثال، يرتبط اللون الأبي�ص باحلداد على نحو اأكرب يف 
الأمر نف�سه  الأخ��رى، وينطبق  بالبلدان  ال�سني مقارنة 
اأوب��رف��ي��ل��د- ي��ق��ول  ال��ي��ون��ان.  البنف�سجي يف  ال��ل��ون  ع��ل��ى 

تفي�ستل: "قد يكون هذا ب�سبب ارتداء املاب�ص البي�ساء 
يف  البنف�سجي  اللون  وا�ستخدام  ال�سني  يف  اجل��ن��ازات  يف 

الكني�سة الأرثوذك�سية اليونانية للتعبري عن احلداد".

هل تنقر�س �سيارات 
الديزل والبنزين؟

باري�ص  اأه������داف  اأج����ل حت��ق��ي��ق  م���ن 
اأوروب����������ا، يجب  امل����ن����اخ يف  حل���م���اي���ة 
وق����ف ب��ي��ع ال�������س���ي���ارات ال���ت���ي تعمل 
والبنزين  الديزل  بوقود  حمركاتها 
درا�سة  بح�سب   ،2028 ع��ام  بحلول 
اأجرتها منظمة "جرينبي�ص" املعنية 

بال�سام وحماية البيئة.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، �سيتعني حظر 
حمركات  بها  التي  املركبات  جميع 
اأوروبا  طرق  من  باملحروقات  تعمل 
للدرا�سة  وفقاً   ،2040 ع��ام  بحلول 
التي ن�سرتها املنظمة اأم�ص الثنني.

يف  ال�سبب  اأن  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
ذلك هو اأن انبعاثات الغازات امل�سببة 
انخف�ست  قد  احل��راري  لاحتبا�ص 
ال���ق���ط���اع���ات  م���ع���ظ���م  م������وؤخ������را يف 
القت�سادية، بينما ظلت النبعاثات 
الناجمة عن حركة املرور عند نف�ص 
م�ستواها. وبح�سب املنظمة، ارتفعت 
ان���ب���ع���اث���ات ح���رك���ة ال���ن���ق���ل م���وؤخ���را 
 .1990 بعام  مقارنة   %  28 بن�سبة 
و�سائل  يف  التو�سع  املنظمة  وتقرتح 
النقل العام و�سبكة م�سار الدراجات 
خللق بدائل لل�سيارات، مع منح دور 
اأي�سا  احل��دي��دي��ة  لل�سكك  حم���وري 
�سخ  ع��دم  ج��ان��ب  اإىل  امل�ستقبل،  يف 
للمنتجات  اإل  اقت�سادية  م�ساعدات 
�ستيفان:  وق���ال  للمناخ.  ال�سديقة 
يف  ي��رغ��ب  ي����زال  ل  ���س��خ�����ص  "اأي 
اليوم  املحروقات  ملحركات  الرتويج 
يتجاهل عواقب اأزمة املناخ واحلركة 
العاملية ل�سناعة ال�سيارات"، م�سيفا 
لها  يكون  لن  ال�سيارات  �سناعة  اأن 
املناخ  حماية  قبلت  اإذا  اإل  م�ستقبل 
وفقا  اأعمالها  كتحد وعدلت منوذج 

لذلك.

توهم ابنتها باأنها تعاين من مر�س خطري !
من  تبلغ  األي�سا  الربيطانية،  ال�سابة  ك��ان��ت  عندما 
العمر 14 عاماً، اأخربتها والدتها اأنها م�سابة مبر�ص 
البديلة  ال��ع��اج��ات  م��ن  ل�����س��ن��وات  وخ�����س��ع��ت  لمي. 
واأ�سبحت �سعيفة لدرجة اأنها احتاجت اإىل ا�ستخدام 
كر�سي متحرك. لكن عندما بلغت ال�سابعة ع�سرة من 
عمرها، اكت�سفت اأنها ل تعاين من اأي مر�ص. بداأت 
األي�سا تعاين من م�ساكل ال�سحة العقلية عندما بداأت 
مع  م�ستقرة  غري  طفولة  وعا�ست  الثانوية،  املدر�سة 

�سقيقتها، بعد انف�سال والديها.
حيث  ك��ث��رياً،  ال�سغرية  اأ�سرتها  م��ع  الفتاة  وتنقلت 
تكن  ومل  خمتلفة.  م��دار���ص  �سبع  لرت��ي��اد  ا�سطرت 
لها  تتح  ومل  وال��ده��ا  م��ع  ج��ي��دة  ع��اق��ة  على  األي�سا 
الفر�سة مطلقاً لبناء �سداقات حقيقية، لأنها كانت 

تنتقل من منزلها با�ستمرار.
اأ���س��ي��ب��ت ال��ف��ت��اة ب��الك��ت��ئ��اب وا���س��ط��راب��ات يف عادات 
الطعام، وعانت من نوبات هلع متكررة اأدت اإىل اإيذاء 
املدر�سة.  من  لإخراجها  والدتها  ا�سطر  ما  نف�سها، 
ولعدم رغبتها يف ت�سديق اأن ابنتها تعاين من م�ساكل 
يف ال�سحة العقلية، بداأت والدة األي�سا يف البحث عن 

مزيفة  اأم��را���ص  واخ��ت��اق  ج�سدية،  �سحية  م�ساكل 
لها. وتبني لحقاً، باأن الأم كانت تعاين من متازمة 
القائم  مان�ساوزن، وهي ا�سطراب عقلي يختلق فيه 
عليه  يظهر  اأو  مزيفة،  اأع��را���س��اً  طفله،  رع��اي��ة  على 
اأعرا�ص حقيقية جتعله يبدو باأنه يعاين جراء اإ�سابة 

طفله مبر�ص ع�سال.
وق���ال���ت األ��ي�����س��ا ال��ت��ي غ����ريت ا���س��م��ه��ا وه����ي تتحدث 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  "ميرتو" ال���ربي���ط���اين،  م��وق��ع  م���ع 
خ�سو�سيتها، اإن اأحد الأعرا�ص الرئي�سية ملر�ص لمي 
هو التعب وفقدان الطاقة، ومبا اأنها مل تكن حت�سل 
كانت  النف�سية،  ب�سبب حالتها  املنا�سبة  التغذية  على 
والدتها  �سجع  وه���ذا  العر�سني،  ه��اذي��ن  م��ن  ت��ع��اين 
يف  وب���داأت  لمي  مبر�ص  م�سابة  باأنها  اإقناعها  على 
ت�سخي�ص  على  للح�سول  الأط��ب��اء  اإىل  ا�سطحابها 

ر�سمي.
ابنتها  ب��اأن  لها  يقولون  كانوا  ما  غالباً  الأطباء  لكن 
ويدفعها  يغ�سبها  ك��ان  مما  باملر�ص،  م�سابة  لي�ست 
لتقدمي ال�سكاوى �سدهم والبحث عن اأطباء اآخرين 

لنف�ص الغر�ص.

بريين �سات تت�سدر بعملها 
 The Gift اجلديد

مب�سل�سلها  امل�ساهدة،  ن�سب  �سات   الرتكية  بريين  النجمة  ت�سّدرت 
من�سات  اإح���دى  ع��رب  عاملياً،   ،"The Gift" " العطية " اأو  اجل��دي��د 
الإنرتنت. كما ح�سل امل�سل�سل على املركز الثامن يف القائمة، ليناف�ص 
وا�سعة  ب�سعبية  يحظى  الذي   ،" Lucifer " م�سل�سات عاملية ومنها 
وكبرية يف العامل، وح�سل امل�سل�سل اأي�ساً على الأكر م�ساهدة يف  لبنان 

. واأ�ساد الكثريون باختيارات بريين الفنية، م�سريين اإىل اأنها تعد من 
 " بعد م�سل�سل  �سنتني من  انتظرت  باختياراتها، وقد  املمثات  اأذكى 

"العطية"، وحتقق جناحاً كبرياً  ال�سلطانة كو�سيم " لتاأتي مب�سل�سل 
ملو�سمني متتاليني، متوقعني اأن يح�سل املو�سم الثالث من امل�سل�سل، 

والذي ب�سدد ت�سويره، على الن�سب ذاتها والنجاح ذاته.

عار�ضة �أزياء تقدم �إبد�ًعا خلل عر�س �أ�ضبوع �ملو�ضة يف �لقرم بالقرب من �ل�ضخرة �لبي�ضاء.   رويرتز


