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رئي�س الدولة ونائبه يعزيان الرئي�س 
الرتكي يف �سحايا حادثي ال�سري

•• اأبوظبي - وام:

الدولة  اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  بعث �شاحب 
»حفظه اهلل« برقية تعزية اإىل فخامة الرئي�س رجب طيب اأردوغان 
رئي�س اجلمهورية الرتكية، يف �شحايا حادثي ال�شري اللذين وقعا يف 
الوفيات  واأ�شفر عن وق��وع عدد من  واليتي غ��ازي عنتاب وم��اردي��ن، 

واجلرحى، متمنياً �شموه ال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
»رع��اه اهلل«، برقية تعزية  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
مماثلة اإىل فخامة الرئي�س رجب طيب اأردوغان رئي�س اجلمهورية 

الرتكية.

الإمارات تر�سل 50 طنًا من املواد الغذائية اإىل زميبابوي
•• اأبوظبي -وام:

اأر�شلت دولة االإمارات اأم�س طائرة حتمل على متنها 50 طناً من املواد 
الغذائية االأ�شا�شية اإىل جمهورية زميبابوي ال�شديقة، للم�شاهمة يف 
وال�شرورية  االأ�شا�شية  االحتياجات  لتوفري  املبذولة  اجلهود  تعزيز 
الآالف االأ�شر، خا�شة الفئات االأكرث �شعفاً كالن�شاء واالأطفال وكبار 

ال�شن.
االإمارات  دول��ة  �شفري  القا�شمي  الدكتور جا�شم حممد  �شعادة  وق��ال 
ال��غ��ذائ��ي��ة اإىل جمهورية  امل����واد  اإر���ش��������������ال  ل���دى زمي��ب��اب��وي : »ي��اأت��ي 
ويف  البلدين،  بني  الطيبة  للعالقات  جت�شيداً  ال�شديقة،  زميبابوي 
اإط���ار ال���دور االإن�����ش��اين ال��ذي تقوم ب��ه دول��ة االإم����ارات لدعم الدول 
االأزم����ات  ح���دة  م��ن  التخفيف  يف  وامل�����ش��اه��م��ة  ال�شديقة  االأف��ري��ق��ي��ة 

االإن�شانية التي تواجهها«.                         )التفا�شيل �س3(
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•• العلمني-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
العلمني«  »ل��ق��اء  اأم�����س  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
الت�شاوري االأخوي الذي دعا اإليه فخامة عبدالفتاح 
ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي 
اآل  امللك حمد بن عي�شى  مب�شاركة �شاحب اجلاللة 
اجلاللة  و���ش��اح��ب  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة  ع��اه��ل  خليفة 
امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ب���ن احل�����ش��ني ع��اه��ل اململكة 

االأردنية الها�شمية.
ال��ذي جرى يف مدينة   - اللقاء  القادة خالل  وبحث 
ال��ع��ل��م��ني يف حم��اف��ظ��ة م��ر���ش��ى م��ط��روح امل�����ش��ري��ة - 
العالقات االأخوية وخمتلف جوانب التعاون والعمل 
االقت�شادية  ال�����ش��راك��ات  جم��ال  يف  خا�شة  امل�����ش��رتك 

والتنموية و�شبل تنميتها وتطويرها.
وجدد القادة يف هذا ال�شياق دعمهم اأي جهد وم�شعى 
يهدف اإىل تر�شيخ اأ�ش�س ال�شالم واال�شتقرار والتعاون 
على  يرتكز  وال��ذي  االأ�شعدة  خمتلف  على  امل�شرتك 
امل�شرتكة  وامل�شالح  املتبادل  واالح��رتام  الثقة  دعائم 
التقدم  املنطقة يف  �شعوب  مبا يحقق تطلعات جميع 

واالزدهار والتنمية.
عددا  االأخ���وي  لقائهم  خ��الل  ال��ق��ادة  ا�شتعر�س  كما 
والدولية  االإقليمية  التطورات  واآخ��ر  الق�شايا  من 

وتبادلوا وجهات النظر ب�شاأنها.
امل��ت��ب��ادل على  ال���دول ال�شقيقة احل��ر���س  واأك���د ق���ادة 
اال�شتقرار  ي��ع��زز  االأخ�����وي مب���ا  ال��ت�����ش��اور  ا���ش��ت��م��رار 

والتقدم واالزدهار يف املنطقة.   )التفا�شيل �س2(
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الرئي�شان االأوكراين والبولندي يفتتحان ممر ال�شجاعة قبل موؤمترهما ال�شحفي يف كييف   )ا ف ب(

اأن�شار مقتدى ال�شدر يعت�شمون اأمام بوابة جمل�س الق�شاء االأعلى يف بغداد

رئي�س الدولة يح�سر »لقاء العلمني« الأخوي الت�ساوري الذي دعا اإليه الرئي�س امل�سري مب�ساركة حمد بن عي�سى وعبد اهلل الثاين

القادة يوؤكدون اأهمية تر�سيخ اأ�س�س ال�سالم وال�ستقرار والتعاون امل�سرتك باملنطقة

رئي�س الدولة والرئي�س امل�شري وملك البحرين وملك االأردن خالل »لقاء العلمني« الت�شاوري       )وام(

زيلين�سكي: احلرب بداأت من القرم و�ستنتهي بها

مو�سكو تبني ج�سرًا فوق نهر دنبريو لربط خري�سون بال�سرق
توتر يف العراق والكاظمي يقطع زيارته مل�سر.. ومذكرة اعتقال بحق قيادي بالتيار ال�سدري

جمل�س الق�ساء العراقي يعلق عمله ردًا على اأن�سار ال�سدر

لول دا �سيلفا: الرئي�س الربازيلي 
ترامب«  عن  رخي�سة  »ن�سخة 

•• �ساو باولو-اأ ف ب:

اعترب املر�شح لالنتخابات الرئا�شية 
اأن  ���ش��ي��ل��ف��ا  دا  ل����وال  ال����ربازي����ل  يف 
»ن�شخة  بول�شونارو  جاير  الرئي�س 
االأمريكي  ن��ظ��ريه  ع���ن  رخ��ي�����ش��ة« 
ب�شبب  ت���رام���ب،  دون���ال���د  ال�����ش��اب��ق 
انتقاده الدائم لنظام الت�شويت يف 

البالد.
الذي  ال��ي�����ش��اري  �شيلفا،  دا  وات��ه��م 
اإىل   2003 م��ن  ال���ربازي���ل  ح��ك��م 
املنتمي  احلايل  الرئي�س   ،2010
باتباع  امل����ت����ط����رف،  ال���ي���م���ني  اإىل 
ان��ت��ق��اده للنظام  ت��رام��ب يف  خ��ط��ى 
االأمريكية  ال��دول��ة  يف  االن��ت��خ��اب��ي 

اجلنوبية.
من  بول�شونارو،  يقول  م��ا  وك��ث��ريا 
دون تقدمي اأدلة تذكر، اإن التزوير 
االنتخابي،  ال��ن��ظ��ام  يف  م�����ش��ت�����ش��ر 
مثريا املخاوف اإزاء احتمال رف�شه 
نتائج االنتخابات املقررة يف اأكتوبر 
يف حال هزميته. وقال لوال خالل 
اإن  اأج��ان��ب  �شحافيني  م��ع  مقابلة 
اأخبارا  ون�����ش��ر  »ك����ذب  ب��ول�����ش��ون��ارو 
موؤ�ش�شاتنا«.انه  وحت���دى  م�شللة 

اجلي�س الليبي يعلن اإ�سقاط طائرة م�سرية يف بنغازي 
الأمم املتحدة حتذر من الت�سعيد يف ليبيا  

•• تون�س-رويرتز:

قالت بعثة االأمم املتحدة يف ليبيا اأم�س الثالثاء اإنها ت�شعر بقلق عميق اإزاء 
ما و�شفتها باأنها تعبئة م�شتمرة للقوات وتهديدات با�شتخدام القوة حلل 

االأزمة ال�شيا�شية يف البالد.
ال��ذي يتخذ من  الربملان  اختار  اأن  بعد  �شهور  م��اأزق منذ  ليبيا يف  ووقعت 
رئي�س  رف�س  من  الرغم  على  جديدا،  وزراء  رئي�س  له  مقرا  البالد  �شرق 
اأدى اإىل مواجهة  احلكومة احلايل يف طرابل�س التنازل عن ال�شلطة، مما 

مع الف�شائل امل�شلحة التي تدعم كل جانب.
امل��ت��ن��اح��رة يف  ال��ق��وات  ب��ني  ا���ش��ت��ب��اك��ات ه���ذا ال�شيف  ووق��ع��ت بالفعل ع���دة 
احلرب  وع���ودة  اأو���ش��ع  ا�شتباكات  ان���دالع  اح��ت��م��ال  م��ن  زاد  مم��ا  العا�شمة، 

امل�شتمرة بعد عامني من ال�شالم الن�شبي.
ويف طرابل�س مت تن�شيب عبد احلميد الدبيبة العام املا�شي من خالل عملية 
تدعمها االأمم املتحدة لرئا�شة حكومة الوحدة الوطنية اجلديدة واالإ�شراف 

على االنتخابات التي كان من املقرر اإجراوؤها يف دي�شمرب املا�شي.
وبعد انهيار العملية االنتخابية مع رف�س الف�شائل املتناحرة االتفاق على 
انتهت وعني  الدبيبة  والي��ة  اإن  ال�شرق  يف  املتمركز  الربملان  قال  القواعد، 

فتحي با�شاغا لرئا�شة احلكومة اجلديدة.
لكن الدبيبة وبع�س الف�شائل الرئي�شية يف �شمال غرب ليبيا رف�شوا حق 

الربملان يف ا�شتبداله وقال اإنه لن ي�شتقيل اإال بعد االنتخابات العامة.
 هذا واأعلن اجلي�س الليبي، اإ�شقاط طائرة م�شرية بالقرب من قاعدة بنينة 
يف مدينة بنغازي، �شرق البالد. ون�شر مدير اإدارة التوجيه املعنوي بقوات 
اجلي�س الوطني اللييي، اللواء خالد املحجوب، فيديو اإ�شقاط الطائرة على 

�شفحته على في�شبوك.

•• عوا�سم-وكاالت:

قال الرئي�س االأوكراين، فولودميري 
زي��ل��ي��ن�����ش��ك��ي  اأم�������س ال���ث���الث���اء اإن 
ب���داأت ب�شبه ج��زي��رة القرم  احل��رب 
با�شتعادة  م��ت��ع��ه��دا  ب��ه��ا،  و���ش��ت��ن��ه��ي 
رو�شيا  �شمتها  التي  اجلزيرة  �شبه 

يف عام 2014. 
وجاءت ت�شريحات زيلين�شكي خالل 
كلمة األقاها يف قمة القرم الدولية، 
التي ي�شارك فيها ممثلون عن 50 
دولة حول العامل، بح�شب ما اأفادت 

�شبكة »�شكاي نيوز « الربيطانية.
اأجل  »م���ن  اأن���ه  زيلين�شكي  و���ش��ّرح 
ا���ش��ت��ع��ادة االأم����ن واال���ش��ت��ق��رار اإىل 
اأوروب���ا وال��ع��امل، ف��اأوك��ران��ي��ا حتتاج 
اإىل الن�شر على القوات الرو�شية«.

هذا وتتوا�شل العمليات الع�شكرية 
الرو�شية على االأرا�شي االأوكرانية، 
وحت���دي���داً ع��ل��ى زاب��وري��ج��ي��ا، حيث 
اأثار لقتال بالقرب من اأكرب حمطة 
للطاقة النووية يف اأوروب��ا خماوف 

من وقوع حادث نووي كارثي.
واحد  يوم  قبل  الهجمات  وتتزامن 
ا�شتقالل  ب��ذك��رى  االح��ت��ف��ال  م��ن 
ال�شوفيتي  االحت����اد  ع��ن  اأوك��ران��ي��ا 
اإذ  ال��ي��وم االأرب��ع��اء،  وال��ت��ي ت�شادف 

•• عوا�سم-وكاالت:

التوتر  ارت���ف���اع ح����دة  ع��ل��ى وق����ع 
ال�شدري  التيار  ب��ني  ال��ع��راق،  يف 
حمكمة  اأ������ش�����درت  وال���ق�������ش���اء، 
الثالثاء،  اأم�����س  ال��ك��رخ،  حتقيق 
�شباح  ب����ح����ق  ق���ب�������س  م�����ذك�����رة 
التيار  يف  ال���ق���ي���ادي  ال�����ش��اع��دي، 

الذي يتزعمه مقتدى ال�شدر.
االأعلى  ال��ق�����ش��اء  وق����ال جم��ل�����س 
اأ�شدرت  امل��ح��ك��م��ة  اإن  ب���ي���ان،  يف 
مذكرة قب�س بحق املدعو �شباح 
»جرمية  اعتربته  عما  ال�شاعدي 

تهديد الق�شاء«.
ال�شاعات  خ���الل  ال��ع��راق  و���ش��ه��د 
�شيا�شياً  ت�������ش���ع���ي���داً  امل���ا����ش���ي���ة 
اعت�شام  فبعد  جديداً.  وق�شائياً 
ال�شدري،  ال��ت��ي��ار  زع��ي��م  اأن�����ش��ار 
ون�شبهم  اأم�س،  ال�شدر،  مقتدى 
املحكمة  م���ق���ر  اأم���������ام  اخل�����ي�����ام 
الق�شاء  وجم���ل�������س  االحت�����ادي�����ة 
اأعلن  العا�شمة بغداد،  االأعلى يف 

االأخري تعليق عمله.
وو�شف جمل�س الق�شاء ت�شرفات 
م����ن����ا�����ش����ري ال���������ش����در ب������ »غ����ري 

الد�شتورية واملخالفة للقانون«.

والتيار  احل���ك���وم���ة  ح���م���ل  ك���م���ا 
القانونية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ال�����ش��دري 

لنتائج هذا االعت�شام.
اأع�شاءه  اأن  ب���ي���ان  يف  واأو�����ش����ح 
ح�شوريا  ال���ث���الث���اء  اج���ت���م���ع���وا 
االعت�شام  اإث��ر  على  واإل��ك��رتون��ي��اً 
املفتوح ملتظاهري التيار ال�شدري 
النواب  جمل�س  بحل  للمطالبة 
املحكمة  ع���ل���ى  »ال�������ش���غ���ط  ع����رب 
قرار  الإ���ش��دار  العليا  االحت��ادي��ة 

باالأمر الوالئي بحل الربملان«.
كما اأ�شار اإىل تلقي ق�شاة املجل�س 

ر�شائل  ال�����ش��واء  ع��ل��ى  وامل��ح��ك��م��ة 
الهاتف.  ع���رب  و���ش��غ��ط  ت��ه��دي��د 
تعليق  قرروا  املجتمعني  اأن  واأكد 
واملحاكم  الق�شاء  جمل�س  عمل 
تلك  على  احتجاجاً  ل��ه،  التابعة 
الد�شتورية  غ���ري  ال��ت�����ش��رف��ات 

واملخالفة للقانون.
ب���������دوره، ق�����رر رئ���ي�������س ال��������وزراء 
الكاظمي،  م�شطفى  ال��ع��راق��ي 
والعودة  م�شر،  قطع  ال��ث��الث��اء، 
اإىل العراق اإثر تطورات االأحداث 

اجلارية يف البالد.

ال�����دف�����اع  وزارة  اأع�����ل�����ن�����ت  ف����ق����د 
الربيطانية، اأم�س، اأن رو�شيا بداأت 
اال�شتعداد الإقامة ج�شر عائم فوق 
نهر دنيربو يف خري�شون االأوكرانية 
اأنتونيف�شكي الذي  اإىل جوار ج�شر 
حل���ق���ت ب����ه اأ������ش�����رار ب���ال���غ���ة، وهو 
املنطقة  ب��ني  الرئي�شية  ال��راب��ط��ة 
التي ت�شيطر عليها مو�شكو و�شرق 
�شل�شلة  يف  اأ����ش���اف���ت  ك��م��ا  ال���ب���الد. 
»القوات  اأن  تويرت  على  ت��غ��ري��دات 
املدنيني  وال���������ش����ك����ان  ال����رو�����ش����ي����ة 
ي��ع��ت��م��دون م��ن��ذ ع���دة اأ���ش��اب��ي��ع على 

عبارة الجتياز النهر«.
بناء  ا���ش��ت��ك��م��ل  اإذا  اأن����ه  واأو����ش���ح���ت 
املوؤكد  �شبه  م��ن  ف���اإن  اجل�شر  ه��ذا 
���ش��ت��زي��د بني  ال��ع��ب��ور  م���ع���دالت  اأن 

اجلانبني.
الع�شكرية  امل����خ����اب����رات  وك����ان����ت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأع��ل��ن��ت م��ط��ل��ع هذا 
القوات  ب���ني  احل�����رب  اأن  ال�����ش��ه��ر 
الرو�شية واالأوكرانية دخلت مرحلة 
معظم  ت����رك����زت  ح���ي���ث  ج�����دي�����دة، 
املعارك على جبهة ي�شل طولها ملا 
يقرب من 350 كيلومرتاً متتد يف 
ج��ن��وب غ��رب��ي ال��ب��الد ب��ال��ق��رب من 
خري�شون  اإىل  زاب��وري��ج��ي��ا  حمطة 

مبحاذاة نهر دنيرب.

العامة  االحتفاالت  كييف  حظرت 
خ�شية وقوع مزيد من الهجمات يف 
املتحدة،  االأمم  قالت  التي  احل��رب 
االإثنني، اإنها اأودت بحياة اأكرث من 

مدين.  5500
وال�شواريخ  املدفعية  ن��ريان  واأدت 
مفاعل  جم����م����ع  م������ن  ب�����ال�����ق�����رب 
ال���ن���ووي، ع��ل��ى ال�شفة  زاب��وري��ج��ي��ا 

اجلنوبية لنهر دنيربو، اإىل دعوات 
لنزع ال�شالح يف املنطقة فيما اأعرب 
يف  يعي�شون  ال��ذي��ن  االأوك���ران���ي���ون 
اجلوار عن خماوفهم من اأن ت�شيب 
ال�شتة  امل��ف��اع��الت  اأح����د  ال��ق��ذائ��ف 
اإىل عواقب  ي����وؤدي  ب��امل��ح��ط��ة، مم��ا 
وخيمة وحذرت ال�شفارة االأمريكية 
يف كييف يف بيان من خطط رو�شية 

املدنية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ل�����ش��رب 
واحلكومية يف االأيام املقبلة.

وب���ع���د االأ�����ش����رار اجل�����ش��ي��م��ة التي 
حل��ق��ت ب���ع���دد م���ن اجل�������ش���ور التي 
بال�شرق  م��دي��ن��ة خ��ري���ش��ون  ت��رب��ط 
الرو�شية  القوات  بداأت  االأوك��راين، 
ببناء ج�شر عائم فوق نهر دنيربو 

لربط املنطقة ب�شرق البالد.

مبادرة »مليار وجبة« تنجز توزيع 
9.7 مليون وجبة يف فل�سطني

•• دبي -وام:

اأجنزت مبادرة »مليار وجبة«، احلملة االأكرب يف املنطقة لتوفري الدعم الغذائي يف 
50 دولة �شمن اأربع قارات، عمليات توزيع 9.7 مليون وجبة يف فل�شطني ب�شيغة 
لالأمم  التابع  العاملي  االأغ��ذي��ة  برنامج  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  ف��وري��ة،  ذكية  ق�شائم 
املتحدة الذي توىل العمليات اللوج�شتية للتوزيع، للو�شول اإىل اأو�شع �شريحة من 

امل�شتفيدين والفئات امل�شتهدفة.
ومّكنت م�شاهمات »مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية« التي نظمت »حملة 
املليار وجبة« برنامج االأغذية العاملي من الو�شول بالدعم الغذائي اإىل 217،566 

�شخ�شا يف فل�شطني.
واأتاحت الق�شائم الذكية للم�شتفيدين احل�شول على املواد الغذائية ب�شكل مبا�شر 
من املتاجر ومراكز التموين املعتمدة من برنامج االأغذية العاملي يف املجتمع املحلي، 

والتي يزيد عددها عن 300 متجر يف فل�شطني.             )التفا�شيل �س3(

�ص 03

�ص 15

�ص 19

الحاطة الإعالمية لكوفيد 19.. حتديث 
الربوتوكول الوطني لت�شغيل املن�شاآت التعليمية

اأخبار الإمارات

مو�شي: ال�شيغة احلالية حلُكم 
�شعّيد فاقدة لكل �رشعية

عربي ودويل

يونايتد يوقظ �شياطينه 
بالفوز على ليفربول 

الفجر الريا�شي

•• الفجر -نيكول دزيوب -ترجمة خرية ال�سيباين

لن  ال�شوفياتي«*  االحت��اد  بعد  ما  عامل  اإىل  الرو�شية  االإمرباطورية  -رحلة من  ال�شوفياتي  »الع�شر 
ا جميع اأولئك الذين تاأثروا  يثري اهتمام املتخ�ش�شني يف االحتاد ال�شوفياتي فح�شب، بل �شيهّم اأي�شً

اأو ما زالوا يتاأثرون بال�شراعات اجليو�شيا�شية املختلفة التي ن�شاأت منذ نهاية االحتاد ال�شوفياتي، 
وعلى نطاق اأو�شع اي�شا، كل الذين يهتمون مب�شتقبل املجتمعات التي نحن فاعلون فيها. م�شتقبل 
اإذا  الو�شوح،  من  مبزيد  �شياغته  يف  و�شن�شاهم  عليه،  يكون  اأن  ميكن  ما  اأف�شل  ب�شكل  �شنفهم 

التفتنا اإىل ما�س يقع بالتاأكيد وراء هذا اخلط الفا�شل الرئي�شي الذي ي�شكل �شقوط االإمرباطورية 
ال�شوفياتية، ولكنه لي�س بعيدا جدا رغم كل �شيء.                              )التفا�شيل �س14(

يقع يف �سرق اأوروبا:
عامل �سا�سع مل يخرج بعد من الع�سر ال�سوفياتي!

اأنقرة: ترحيب فل�سطيني بعودة 
واإ�سرائيل تركيا  بني  العالقات 

•• اأنقرة-وكاالت:

الرتكي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
اأم�س،  اأوغ��ل��و،  ت�شاوي�س  م��ول��ود 
مبا  الفل�شطينية،  ال�شلطات  اإن 
ي�شمل ف�شائل �شيا�شية خمتلفة، 
بني  العالقات  با�شتئناف  ترحب 
ا�شتمرار  وتريد  واإ�شرائيل  تركيا 

احلوار.

الو�سول  اإمكانية  وا�سنطن: 
لتفاق مع اإيران لي�ست وا�سحة

•• وا�سنطن-وكاالت:

على الرغم من االإ�شارات االإيجابية 
ال�شادرة عن الو�شيط االأوروب��ي يف 
حم��ادث��ات ال��ن��ووي م��ع اإي����ران، اأكد 
اإمكانية  اأن  كبري  اأمريكي  م�شوؤول 
ن������ووي جديد  ال���و����ش���ول الت����ف����اق 

لي�شت وا�شحة حتى اللحظة.
ال����ذي ا�شرتط  امل�����ش��وؤول  واأ����ش���اف 
االأمر،  حل�شا�شية  هويته  ذكر  عدم 
الفجوات  بع�س  اأن  الثالثاء،  اأم�س 
وا�شنطن  ب����ني  ق���ائ���م���ة  ت�������زال  ال 

وطهران.
اأن  ال��وق��ت عينه،  اأو���ش��ح يف  اأن��ه  اإال 
ال�شروط  بع�س  طهران تخلت عن 
النووي،  االتفاق  الإحياء  االأ�شا�شية 
م���ث���ل ال��ت��خ��ل��ي ع����ن ����ش���رط اإن���ه���اء 

حتقيقات وكالة الطاقة الذرية.
كما اأك���د اأن��ه��ا ت��راج��ع��ت اأي�����ش��اً عن 
بع�س ال�شروط الرئي�شية االأخرى. 
وقال: »على الرغم من اأن طهران 
وا�شنطن  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني  اإن����ه  ت��ق��ول 
تقدمي بع�س التنازالت، فقد تخلت 

عن بع�س مطالبها االأ�شا�شية«.

ا�ستدعاء عمران خان للمحكمة مع ت�ساعد اأزمة قانونية  
•• كرات�سي-رويرتز:

ق����ال م�����ش��وؤول��ون اإن����ه مت ا���ش��ت��دع��اء رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ال��ب��اك�����ش��ت��اين ال�����ش��اب��ق ع��م��ران خ���ان  اأم�����س الثالثاء 
للمثول اأمام املحكمة االأ�شبوع املقبل مع نظر ممثلي 
األقاها يف  ب��االزدراء عقب كلمة  اتهامه  العام  االدع��اء 

عطلة نهاية االأ�شبوع هدد فيه رجال اأمن وقا�شيا.
وتاأتي تهمة االزدراء املحتملة على راأ�س التهم مبوجب 
ال�شرطة  ا�شتخدمته  ال��ذي  االإره���اب  مكافحة  قانون 

�شد خان ب�شبب الكلمة نف�شها التي بثها التلفزيون.
على  بالتحري�س  ات��ه��ام��ات  م��ن  �شكا  ق��د  خ��ان  وك���ان 
الفتنة يواجهها اأحد م�شاعديه بزعم التحري�س على 

التمرد يف اجلي�س.
وق����ال خ���ان يف ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي ذك���ر ف��ي��ه��ا ا���ش��م��ي قائد 
ال�شرطة والقا�شي املتورط يف الق�شية املرفوعة �شد 

م�شاعده "لن نرتككم �شوف نقا�شيكم".
اإن خان ينظم حملة خلو�س  وق��ال خ��رباء قانونيون 
االنتخابات من جديد بعد اأن اأجرب على التنحي هذا 
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•• العلمني-وام:

ح�شر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اإل��ي��ه فخامة  دع��ا  ال���ذي  االأخ����وي  العلمني" ال��ت�����ش��اوري  "لقاء  اهلل" اأم�����س 
مب�شاركة  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح 
البحرين  مملكة  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 
االأردنية  اململكة  الثاين بن احل�شني عاهل  امللك عبداهلل  و�شاحب اجلاللة 
العلمني يف  الذي جرى يف مدينة  اللقاء -  القادة خالل  الها�شمية. وبحث 
جوانب  وخمتلف  االأخ��وي��ة  العالقات   - امل�شرية  مطروح  مر�شى  حمافظة 
التعاون والعمل امل�شرتك خا�شة يف جمال ال�شراكات االقت�شادية والتنموية 

و�شبل تنميتها وتطويرها.
تر�شيخ  اإىل  يهدف  وم�شعى  جهد  اأي  دعمهم  ال�شياق  ه��ذا  يف  القادة  وج��دد 
اأ�ش�س ال�شالم واال�شتقرار والتعاون امل�شرتك على خمتلف االأ�شعدة والذي 
امل�شرتكة مبا يحقق  وامل�شالح  املتبادل  واالح��رتام  الثقة  دعائم  يرتكز على 

تطلعات جميع �شعوب املنطقة يف التقدم واالزدهار والتنمية.
واآخر  الق�شايا  م��ن  ع���ددا  االأخ����وي  لقائهم  خ���الل  ال��ق��ادة  ا�شتعر�س  ك��م��ا 

التطورات االإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر ب�شاأنها.
واأكد قادة الدول ال�شقيقة احلر�س املتبادل على ا�شتمرار الت�شاور االأخوي 

مبا يعزز اال�شتقرار والتقدم واالزدهار يف املنطقة.
ال�شيخ  ال�شمو  امل�شري ماأدبة غداء ح�شرها �شاحب  الرئي�س  واأقام فخامة 
حممد بن زايد اآل نهيان وجاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة وجاللة 

امللك عبداهلل الثاين.
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  املاأدبة  كما ح�شر 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي، و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير ديوان الرئا�شة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزي��ر اخلارجية والتعاون ال��دويل و�شمو ال�شيخ زاي��د بن حممد بن زاي��د اآل 
نهيان، ومعايل ال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان م�شت�شار ال�شوؤون 
اأحمد اجلابر وزير  الرئا�شة، ومعايل الدكتور �شلطان بن  اخلا�شة يف ديوان 
قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  ومعايل  املتقدمة،  والتكنولوجيا  ال�شناعة 
امل�شت�شار الدبلوما�شي ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، ومعايل علي بن حماد 
ال�شام�شي نائب االأمني العام للمجل�س االأعلى لالأمن الوطني، ومعايل حميد 

عبيد خليفة عبيد اأبو �شب�س رئي�س جهاز اأبوظبي للمحا�شبة.

رئي�س الدولة يح�سر »لقاء العلمني« الأخوي الت�ساوري الذي دعا اإليه الرئي�س امل�سري مب�ساركة حمد بن عي�سى وعبد اهلل الثاين

القادة يوؤكدون اأهمية تر�سيخ اأ�س�س ال�سالم وال�ستقرار والتعاون امل�سرتك باملنطقة
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•• اأبوظبي-الفجر: 

لالإ�شكان  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
الداخلية  االأف�����راد  ج��ائ��زة  ن��ت��ائ��ج 
للعام  دورت����ه����ا  يف  كفو"  "اأنت 
والتي تهدف   2022 –  2021
التميز  م��ف��اه��ي��م  ت��ك��ري�����س  اإىل 
واالإب������داع واالب��ت��ك��ار واجل�����ودة يف 
اأف�شل  ت��ق��دمي  اأج����ل  ال��ع��م��ل م���ن 

اخلدمات للمواطنني.
وج�����اء اإط������الق ه����ذه اجل����ائ����زة يف 
اإطار روؤية الهيئة ملوا�شلة م�شرية 
عمل  بيئة  وخلق  والريادة  التميز 
الهيئة  م��وظ��ف��ي  ت��ق��ود  تناف�شية 
للو�شول  م��ن��ا���ش��ب��ه��م  مب��خ��ت��ل��ف 
االأداء  م����ن  م��ت��م��ي��زة  مل�����ش��ت��وي��ات 
واالإب�����داع وت��ط��وي��ر ال����ذات، وذلك 
اإبراز اجلهود  اأهمية  انطالقاً من 
ال����دوؤوب����ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى االأف�����راد 

وت����ك����رمي اأ�����ش����ح����اب االإجن���������ازات 
املتميزة.

العام  نوفمرب  الهيئة منذ  وب��داأت 
الرت�شح  طلبات  با�شتالم  املا�شي 
القيادية  ال��ف��ئ��ات  ع���ن  ل��ل��ج��ائ��زة 
القيادية  وال���ف���ئ���ات  االإ����ش���راف���ي���ة 
امل��ه��ن��ي��ة، وال��ف��ئ��ات االأخ������رى قبل 
البدء بعملية التقييم الفعلي التي 
تقوم على جمموعة من املعايري؛ 
ح��ي��ث ي���ق���وم امل���ق���ّي���م���ون ب���زي���ارات 
لالطالع  املر�شحني  اإىل  مكتبية 
على واقع عملهم، وا�شتالم االأدلة 
يتم  ثم  وم��ن  الداعمة،  والوثائق 
التقييم بناء على املعايري املعتمدة 
مبنهجية  امل��ط��ب��ق��ة  وامل���م���ار����ش���ات 

حمددة ووا�شحة.
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  و���ش��ّرح 
حممد  الدكتور  �شعادة  لالإ�شكان 
املو�شوع  ح����ول  ال��ه��ام��ل��ي  را����ش���د 

"جاءت ه���ذه اجل��ائ��زة يف  ق��ائ��اًل: 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  يف  ���ش��ع��ي��ن��ا  اإط������ار 
خدمات  ت���ق���دمي  اإىل  ل���الإ����ش���ك���ان 
م�شرية  موا�شلة  يف  ت�شهم  ريادية 
التي  واالإب�����داع  واالب��ت��ك��ار  التميز 
ب��ه��ا م��وظ��ف��ون��ا، وذل���ك من  يت�شم 
الداخلي  والتحفيز  الدعم  خالل 
للموظفني ودفعهم دوماً لتقدمي 
ل��دي��ه��م م���ن طاقات  م���ا  اأف�������ش���ل 

وخربات ومهارات وبالتايل حتقيق 
تقدمي  يف  الر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة 
للمواطنني  اخل����دم����ات  اأف�������ش���ل 
روؤية  يحقق  ومب��ا  وي�شر  ب�شهولة 

الهيئة وتطلعاتها امل�شتقلبية".
"نبارك  �����ش����ع����ادت����ه:  واأ��������ش�������اف 
هذا  اإىل  و�شلوا  الذين  للفائزين 
ك��ب��رية بذلوها  ب��ج��ه��ود  ال��ت��ك��رمي 
الهيئة  اأه����داف  اأج���ل حتقيق  م��ن 
ومهاراتهم  خ��ربات��ه��م  ت��ق��دمي  يف 
مبا  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  وا���ش��ت��ث��م��اره��ا 
ور�شالتها  الهيئة  روؤي���ة  م��ن  يعزز 

واأهدافها اال�شرتاتيجية".
املوظفون  ت���ق���دم  ج��ان��ب��ه��م  وم����ن 
على  امل���ن���اف�������ش���ة  يف  امل���������ش����ارك����ون 
الهيئة  اإدارة  اىل  بال�شكر  اجلائزة 
الربامج  ه���ذا  م��ث��ل  تبنيها  ع��ل��ى 
تعزيز  يف  ت�شاهم  التي  واجل��وائ��ز 
التميز  يف  االي���ج���اب���ي  ال��ت��ن��اف�����س 

واالبداع والتطور والتعلم امل�شتمر 
اإيجابية  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ي��خ��ل��ق  مم���ا 
ت��رف��ع ن�شبة  وب��ال��ت��ايل  وحم���ف���زة 

الر�شاء وال�شعادة الوظيفية.
اأبوظبي  ه���ي���ئ���ة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
لالإ�شكان تاأ�ش�شت من اأجل حتقيق 
واملهام  االأه������داف  م���ن  جم��م��وع��ة 
اال�شرتاتيجية، والتي ت�شمل تنفيذ 
وحتديد  املواطنني  اإ�شكان  برامج 
الربامج  ه���ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��ط��ل��ب��ات 
اللوج�شتية  التجهيزات  واإع����داد 
ملتطلبات البنية التحتية وتطوير 
واللوائح  والنظم  االإ�شكان  برامج 
وا�شتالم  ب��رن��ام��ج  ب��ك��ل  اخل��ا���ش��ة 
اأنواع  مبختلف  اخلا�شة  الطلبات 
برامج االإ�شكان وقرو�س االإ�شكان 
م��ن امل��واط��ن��ني ودرا���ش��ت��ه��ا واتخاذ 

القرارات املنا�شبة ب�شاأنها.

•• بوين�س اآير�س-وام:

�شعيد  �شعادة  االأرجنتني،  جمهورية  رئي�س  فرينانديز،  األربتو  فخامة  ا�شتقبل 
عدد  جانب  اإىل   ، االأرجنتني  لدى  الدولة  �شفري  القمزي  جوله  �شيف  عبداهلل 
الرئا�شي  الق�شر  يف  ب��الده  ل��دى  املعتمدين  ال�شقيقة  اخلليج  دول  �شفراء  من 
اللقاء حتيات �شاحب  القمزي خالل  �شعادة  ونقل  اآير�س.  بوين�س  العا�شمة  يف 
"حفظه اهلل" و�شاحب  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
"رعاه اهلل" ، اإىل الرئي�س فرينانديز ومتنياتهما لفخامته  ال��وزراء حاكم دبي 
بالتوفيق ولبالده و�شعبه باملزيد من التقدم واالزدهار. من جانبه حمل فخامته 
�شعادة ال�شفري حتياته اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 

نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  "حفظه اهلل" و�شاحب  الدولة 
"رعاه اهلل" ، ومتنياته لدولة  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
االإمارات حكومة و�شعباً باملزيد من التطور والنماء. كما جرى بحث العالقات 
الثنائية يف خمتلف املجاالت، اإ�شافة اإىل عدد من املوا�شيع ذات االهتمام امل�شرتك، 
حيث اأّكد فخامة الرئي�س فرينانديز على اأهمية امل�شي قدماً يف العمل امل�شرتك 
من اأجل النهو�س بالعالقات وزيادة حجم التعاون مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة 
�شانتياغو كافيريو وزير  .. معايل  اللقاء  الهامة واحليوية. ح�شر  املجاالت  يف 
االقت�شاد  وزير  ما�شا  �شريخيو  ومعايل  والعبادة،  الدولية  والتجارة  اخلارجية 
�شانتافيه،  حمافظ  حاكم  بريوتي  عمر  ومعايل  والزراعة،  االإنتاجية  والتنمية 
ومعايل مانويل كالبو نائب حاكم حمافظة قرطبة، و�شعادة ماركو البانيا مدير 

املعهد الوطني لالإح�شاءات والتعدادات.

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  خطة  مع    متا�شيا 
امل�شابة  املبكر وح�شر احلاالت  الدولة بهدف االكت�شاف  الفحو�شات يف 
 .. 19" واملخالطني لهم وعزلهم  "كوفيد -  امل�شتجد  بفريو�س كورونا 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 225،410 فحو�شات جديدة خالل ال�شاعات 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 
والفح�س  التق�شي  اإج���راءات  تكثيف  الطبي.   و�شاهم  الفح�س  تقنيات 
الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع  الدولة  يف 

امل�شتجد من جن�شيات  اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا  612 حالة  عن 
خمتلفة، وجميعها حاالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية ال�شحية الالزمة، 
واأعلنت  حالة.   1،011،011 امل�شجلة  احل��االت  جمموع  يبلغ  وبذلك 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة خالل االأربع 
والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،341 
حالة.   كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 591 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�شفاء 989،378 حالة.

»ال�سحة« جتري 225,410 فحو�سات وتك�سف عن 612 الرئي�س الأرجنتيني ي�ستقبل �سفري الإمارات
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و591 حالة �سفاء

•• دبي -وام:

اأجنزت مبادرة "مليار وجبة"، احلملة 
الدعم  ل��ت��وف��ري  امل��ن��ط��ق��ة  يف  االأك������رب 
اأرب����ع  50 دول�����ة ���ش��م��ن  ال���غ���ذائ���ي يف 
مليون   9.7 ت��وزي��ع  عمليات  ق����ارات، 
وجبة يف فل�شطني ب�شيغة ق�شائم ذكية 
ف��وري��ة، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع برنامج 
االأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة 
اللوج�شتية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت����وىل  ال����ذي 
�شريحة  اأو�شع  اإىل  للو�شول  للتوزيع، 

من امل�شتفيدين والفئات امل�شتهدفة.
حممد  "مبادرات  م�شاهمات  ومّكنت 
التي  العاملية"  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
برنامج  وجبة"  املليار  "حملة  نظمت 
بالدعم  الو�شول  العاملي من  االأغذية 
يف  �شخ�شا   217،566 اإىل  الغذائي 
الذكية  الق�شائم  واأت��اح��ت  فل�شطني. 
امل���واد  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  للم�شتفيدين 
املتاجر  م��ن  مبا�شر  ب�شكل  ال��غ��ذائ��ي��ة 

ومراكز التموين املعتمدة من برنامج 
املحلي،  املجتمع  يف  ال��ع��امل��ي  االأغ��ذي��ة 
متجر   300 عن  عددها  يزيد  والتي 
يف فل�شطني، وذلك عرب رمز تعريفي 
هواتفهم  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��ف��ي��دون  ي��ت��ل��ق��اه 
قالت  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  امل��ح��م��ول��ة. ويف 
مبادرات  مكتب  مدير  النعيمي،  �شارة 
العاملية:  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
"بداأت عمليات التوزيع ملبادرة "املليار 
خالل  ال���دول  م��ن  العديد  وجبة" يف 
االأ�شابيع االأوىل من انطالق املبادرة. 
مليون   9.7 توزيع  عمليات  واكتمال 
ق�شائم  ب�����ش��ي��غ��ة  ف��ل�����ش��ط��ني  يف  وج��ب��ة 
قيا�شية  ب�����ش��رع��ة  ف��وري��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
املتميز  للم�شتوى  مبا�شرة  نتيجة  هو 
مبادرات  بني  والتن�شيق  التعاون  من 
العاملية  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
م��ع ب��رن��ام��ج االأغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي لالأمم 
الغذائي  ال��دع��م  واأ���ش��اف��ت  املتحدة." 
ال�����ذي ت���وف���ره م���ب���ادرة امل��ل��ي��ار وجبة 

للحراك  ترجمة  هو  واالأ�شر  لالأفراد 
املجتمعي ال�شامل الذي رافق احلملة 
اأن��ح��اء دول��ة االإم����ارات كافة و�شّرع  يف 
حتقيق هدفها املن�شود مبا يعك�س قيم 
التكافل والت�شامن والعطاء واالأخّوة 
التي يت�شاركها املجتمع االإماراتي مع 
االأ�شقاء واالأ�شدقاء و�شعوب العامل يف 
واأكدت  االأزمات والتحديات.  مواجهة 
ال��ن��ع��ي��م��ي ح���ر����س م����ب����ادرات حممد 
اأن  على  العاملية  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
متد  واأن  للجميع،  وعوناً  �شنداً  تكون 
امل�����ش��اع��دة يف خم��ت��ل��ف جمتمعات  ي���د 
ال��ظ��روف، وه��ي ت�شعى  العامل ويف كل 
من خالل حمور امل�شاعدات االإن�شانية 
اأكرث  �شمن  دائ��م��اً  لتكون  واالإغ��اث��ي��ة 
االإن�شاين  امل��ج��ال  يف  اأث����راً  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
الغذائي  ال��دع��م  وي���اأت���ي  واالإمن����ائ����ي. 
امل���ل���ي���ار وجبة  امل����ق����دم م����ن م�����ب�����ادرة 
ا�شتمراراً  فل�شطني  يف  للم�شتفيدين 
لدعم دولة االإم��ارات العربية املتحدة 

يف  الفل�شطيني  لل�شعب  وم�شاندتها 
خمتلف امل��ج��االت. ب���دوره ق��ال جميد 
االأغذية  برنامج  مكتب  مدير  يحيى 
واملمثل  االإم��������ارات  دول�����ة  يف  ال��ع��امل��ي 
التعاون اخلليجي:  لدى دول جمل�س 
"ن�شكر، با�شم برنامج االأغذية العاملي 
وموؤ�ش�شة  وجبة"  "مليار  م����ب����ادرة 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  م��ب��ادرات حممد 

ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ه����ذه امل����ب����ادرة االأك����رب 
يف  املبا�شر  الغذائي  للدعم  واالأ���ش��م��ل 
اأهمية  ون��وؤك��د على  امل��وؤ���ش�����ش��ة،  ت��اري��خ 
جناحاً  حققت  وال��ت��ي  بيننا  ال�شراكة 
ن��وع��ي��اً ج��دي��داً ب��اإجن��از ت��وزي��ع جميع 
املخ�ش�شة  الفورية  الذكية  الق�شائم 
اأن  واأك��د  فل�شطني".  يف  للم�شتفيدين 
حملة املليار وجبة ت�شكل ف�شاًل جديداً 

يف ال�شراكة طويلة االأمد بني مبادرات 
وبرنامج  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
تن�شوي حتتها  التي  العاملي،  االأغذية 
واملوؤ�ش�شات  امل���ب���ادرات  ع�����ش��رات  ال��ي��وم 
اخل��ريي��ة واالإن�����ش��ان��ي��ة. واأ���ش��ار اىل اأن 
ا�شتكمال حملة "املليار وجبة" لق�شة 
وجبة"  م��ل��ي��ون   100" ح��م��ل��ة  جن���اح 
برنامج  بني  اللوج�شتي  التعاون  ع��زز 
بن  حممد  ومبادرات  العاملي  االأغذية 
�شاهم  كما  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د 
االإن�شاين  ال��ع��م��ل  دائ�����رة  ت��و���ش��ي��ع  يف 
اأثره".  ال��غ��ذائ��ي وا���ش��ت��دام��ة  وال��دع��م 
وتعمل احلملة االأكرب للدعم الغذائي 
يف ت��اري��خ م���ب���ادرات حم��م��د ب��ن را�شد 
املواد  ت��وف��ري  على  العاملية  مكتوم  اآل 
لتقدمي  املطلوبة  االأ�شا�شية  الغذائية 
طرود وق�شائم متوينية للم�شتفيدين 
اأماكن  وجبة" يف  "مليار  م��ب��ادرة  من 
ت����واج����ده����م، وذل������ك ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
برنامج االأغذية العاملي التابع لالأمم 

لالأمم  ال�شامية  واملفو�شية  املتحدة، 
ال��الج��ئ��ني، و�شبكة  ل�����ش��وؤون  امل��ت��ح��دة 
وموؤ�ش�شة  االإق��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ط��ع��ام  ب��ن��وك 
لالأعمال  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
االإمارات  وبنك  واالإن�شانية،  اخلريية 
العمل  موؤ�ش�شات  م��ن  وع��دد  للطعام، 
اخل���ريي واالإن�����ش��اين يف ال����دول التي 
وجبة  امل��ل��ي��ار  حملة  وت��رك��ز  ت�شملها. 
على االأق��ل حظاً من االأف��راد واالأ�شر، 
واملت�شررين  وال��ن��ازح��ني  وال��الج��ئ��ني 
م��ن االأزم����ات، ال �شيما حت��دي اجلوع 
من  اأك��رث  يهدد  ال��ذي  التغذية  و�شوء 

العامل. حول  اإن�شان  مليون   828
وجبة" التي  "املليار  مبادرة  واأ�شركت 
را�شد  ب��ن  حممد  "مبادرات  تنظمها 
فعاليات  ك��اف��ة  العاملية"  م��ك��ت��وم  اآل 
و�شرائح جمتمع االإمارات يف اأهدافها 
امل�شاهمة  ويف  واالإن�����ش��ان��ي��ة،  اخل��ريي��ة 
واالأمن  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  املجتمعية 
احتياًجا.  االأك�����رث  ل��ل��ف��ئ��ات  ال��غ��ذائ��ي 

وج����اءت م���ب���ادرة امل��ل��ي��ار وج��ب��ة �شمن 
حمور امل�شاعدات االإن�شانية واالإغاثية 
اخلم�شة  الرئي�شية  املحاور  اأح��د  وه��و 
مبادرات  عمل  م��رت��ك��زات  ت�شكل  التي 
العاملية.  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
وبداأت �شل�شلة مبادرات العون الغذائي 
���ش��ه��ر رم�شان  امل��وؤ���ش�����ش��ة خ����الل  م���ن 
مليون   10" بحملة   2020 امل��ب��ارك 
وجبة" والتي �شكلت ا�شتجابة مبا�شرة 
كوفيد19-"   " ج��ائ��ح��ة  ل��ت��داع��ي��ات 
الدخل  وذات  ال�شعيفة  ال��ف��ئ��ات  على 
 100" حملة  واأع��ق��ب��ت��ه��ا  املنخف�س، 
رم�شان  �شهر  خ���الل  وجبة"  م��ل��ي��ون 
رقًما  بدورها  �شجلت  والتي   2021
ق��ي��ا���ش��ًي��ا ب��ت��ح��ق��ي��ق اأك�����رث م���ن �شعف 
مليون   220 اإىل  وو���ش��ل��ت  ه��دف��ه��ا 
وجبة"  "املليار  م��ب��ادرة  لتاأتي  وج��ب��ة، 
احل��ال��ي��ة ل��ت��ت��وج ه���ذه اجل��ه��ود وتوفر 
�شبكة اأمان غذائي للمحتاجني يف 50 

دولة يف اأربع قارات.

•• اأبوظبي-وام 

الدولة،  يف  التعليم  قطاع  عن  الر�شمي  املتحدث  املن�شوري  ه��زاع  �شعادة  اأعلن 
اأم�س خالل االإحاطة االإعالمية اال�شتثنائية حلكومة االإمارات حول م�شتجدات 
املن�شاآت  لت�شغيل  الوطني  ال��ربوت��وك��ول  حتديث  عن  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  فريو�س 
التعليمية للعام الدرا�شي 2022 - 2023، وذلك حفاظا على �شالمة الطلبة 
ال��دول��ة من  م��ا حققته  على  احل��ف��اظ  ي�شمن  ومب��ا  ك��ك��ل،  ال��رتب��وي  واملجتمع 

جناحات كبرية يف مواجهة اجلائحة.
اجلديد  الدرا�شي  العام  النطالق  "ن�شتعد  االإع��الم��ي��ة:  االإح��اط��ة  خ��الل  وق��ال 
على مليون  يزيد  ما  يلتحق  حيث  املقبل،  االأ�شبوع  مطلع   2023  -  2022
كافة  اأنهينا  اأن  بعد  باملدار�س،  التعليمية  الكوادر  من  األفا  و65  وطالبة  طالب 
اال�شتعدادات لتاأمني عودة اآمنة لطلبتنا ولكوادرنا العاملة يف املن�شاآت التعليمية، 
كافة  ت�شخريهم  ع��ل��ى  ال��ر���ش��ي��دة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اإىل  اجل��زي��ل  بال�شكر  ون��ت��ق��دم 

االإمكانيات من اأجل تاأمني �شالمة الطلبة والكوادر العاملة يف املن�شاآت التعليمية، 
وملتابعتهم احلثيثة حر�شا منهم على ا�شتئناف امل�شرية التعليمية يف الدولة بكل 

ثقة واقتدار، بالتن�شيق واملتابعة مع كافة اجلهات املعنية يف الدولة".
واأكد �شعادة هزاع املن�شوري اأنه حفاظا على �شالمة الطلبة واملجتمع الرتبوي 
ككل، مت حتديث الربوتوكول الوطني لت�شغيل املن�شاآت التعليمية للعام االأكادميي 
اإىل اأن الربوتوكول ي�شرتط على الطلبة من عمر  م�شريا   ،2023  -  2022
12 �شنة فما فوق والكوادر االإدارية والتعليمية ومزودي اخلدمات احل�شول على 
�شاعة   96 تزيد مدتها على  PCR ال  �شلبية لفح�س خمربي  نتيجة فح�س 
اأول يوم درا�شي، دون احلاجة اىل اجراء فح�س دوري حيث مت اعتماد  من بدء 

ا�شرتاتيجية ظهور االأعرا�س فقط الإجراء الفح�س.
بالتعليم  الطلبة لاللتحاق  لكافة  ال�شماح  اأنه وفقا للربتوكول فقد مت  وك�شف 
احل�شوري، وي�شمل ذلك غري املطعمني الأ�شباب �شحية اأو امل�شتثنني من التطعيم، 
اأما بخ�شو�س دخول احلرم اجلامعي لغري املطعمني الأ�شباب �شحية او امل�شتثنني 

من التطعيم، فيكتفي بالفح�س املخربي ح�شب نظام املرور االخ�شر.
واأ�شاف: "مت اإلغاء الفح�س احلراري للطلبة واملوظفني على اأن يلتزم كل من 
�شرط احل�شول  التعليمية  للمن�شاأة  القدوم  بعدم  بارتفاع درجة احل��رارة  ي�شعر 
على اإجازة مر�شية اذا كانت النتيجة �شلبية، كما مت اإلغاء امل�شافة داخل املن�شاآت 

التعليمية وتركها لتقديرات كل من�شاأة تعليمية ويطبق ذلك على احلافالت".
ويتاح  املغلقة،  االأماكن  داخل  الكمام  لب�س  اإلزامية  على  االإبقاء  �شيتم  اأنه  واأك��د 
امل�شابني  والتعليمية  االإداري���ة  وال��ك��وادر  للطلبة  بعد  عن  والعمل  التعلم  خيار 
اأو ممن لديهم اأعرا�س تنف�شية اإىل حني اإجراء الفح�س الطبي،  بكوفيد19- 
مع التزام �شائقي احلافالت وامل�شرفني باإجراءات ال�شالمة العامة كلب�س الكمام 
وتعقيم اليدين. وقال �شعادة هزاع املن�شوري املتحدث الر�شمي عن قطاع التعليم 
قبل  من  الوطنية  اجلهود  ت�شافر  مدى  ال�شابقة  الفرتة  يف  "مل�شنا  الدولة:  يف 
التداعيات  كافة  ملواجهة  وا�شتعدادها  جاهزيتها  و�شهدنا  املعنية،  اجلهات  كافة 

بكل احرتافية ومرونة".

واأ�شاف: "علينا كمجتمع دولة االإمارات اأن ن�شاهم يف احلفاظ على هذه املنجزات 
واملكت�شبات التي قدمها لنا وطننا الغايل، ونعزز مفهوم امل�شوؤولية الذاتية لدى 
�شحة  على  حفاظا  اآم��ن��ة،  الدرا�شة  مقاعد  اإىل  عودتهم  لتكون  الطلبة  اأبنائنا 

و�شالمة اجلميع".
اأولياء االأمور والكوادر التعليمية باأهمية  "نهيب بجمهورنا الكرمي من  وتابع: 
االلتزام بتطبيق كافة االإجراءات الوقائية وتوعية الطلبة بها حفاظا على جهود 

التعايف واحلر�س على ا�شتدامتها".
وتوجه بال�شكر اإىل كافة اأفراد املجتمع مواطنني ومقيمني على التزامهم طوال 
الفرتة املا�شية وحتى منذ ظهور اجلائحة، ما جعلنا نت�شدى لها باأف�شل �شور 
الدولة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  مبا�شرة  ومتابعة  ب��اإ���ش��راف  املجتمعي،  التكاتف 
وقيادتنا الر�شيدة، التي �شخرت كافة االإمكانيات للتعامل مع جائحة "كوفيد- 
19"، وكلنا اأمل اأننا �شنتابع التزامنا هذا وتطبيقنا للتو�شيات وكافة االإجراءات 

االحرتازية والوقائية لنتابع حياتنا الطبيعية.

حققت الو�سول املبا�سر للم�ستفيدين بالتعاون مع »برنامج الأغذية العاملي«

مبادرة »مليار وجبة« تنجز توزيع 9.7 مليون وجبة يف فل�سطني

الإحاطة الإعالمية لـ »كوفيد - 19«: 

حتديث الربوتوكول الوطني لت�سغيل املن�ساآت التعليمية حفاظا على �سالمة الطلبة واملجتمع الرتبوي ككل

بهدف تكري�س مفاهيم التميز والإبداع والبتكار

هيئة اأبوظبي لالإ�سكان تعلن نتائج جائزة الأفراد الداخلية »اأنت كفو«

• الدعم من احلملة جاء كق�سائم ذكية فورية قدمتها من خالل برنامج الأغذية العاملي 
• مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية وّقعت اتفاقية �سراكة مع برنامج الأغذية العاملي لتوفري الدعم الغذائي يف فل�سطني ولالجئني يف عدد من الدول مثل الأردن وبنجالدي�س
• �سارة النعيمي: مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية حري�سة على اأن تكون �سندًا وعونًا للجميع واأن متد يد امل�ساعدة يف خمتلف جمتمعات العامل ويف كل الظروف
• جميد يحيى: نوؤكد على اأهمية ال�سراكة بيننا والتي حققت جناحًا نوعيًا جديدًا باإجناز توزيع جميع الق�سائم الذكية الفورية املخ�س�سة للم�ستفيدين يف فل�سطني

هزاع املن�سوري املتحدث الر�سمي عن قطاع التعليم يف الدولة:  
• على الطلبة من عمر 12 �سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي اخلدمات احل�سول على نتيجة �سلبية لفح�س PCR ل تزيد مدتها عن 96 �ساعة من بدء اأول يوم درا�سي دون احلاجة اإىل اإجراء فح�س دوري

الفح�س لإجراء  فقط  الأعرا�س  ظهور  ا�سرتاتيجية  • اعتماد 
التطعيم من  امل�ستثنني  اأو  �سحية  لأ�سباب  املطعمني  غري  ذلك  وي�سمل  احل�سوري،  بالتعليم  باللتحاق  الطلبة  لكافة  • ال�سماح 

ح�سب نظام املرور الأخ�سر لدخول احلرم اجلامعي لغري املطعمني لأ�سباب �سحية اأو امل�ستثنني من التطعيم املخربي  بالفح�س  • يكتفى 

•• اأبوظبي -وام:

اأر�شلت دولة االإم��ارات اأم�س طائرة حتمل على متنها 50 
طناً من املواد الغذائية االأ�شا�شية اإىل جمهورية زميبابوي 
لتوفري  املبذولة  اجلهود  تعزيز  يف  للم�شاهمة  ال�شديقة، 
خا�شة  االأ�شر،  الآالف  وال�شرورية  االأ�شا�شية  االحتياجات 

الفئات االأكرث �شعفاً كالن�شاء واالأطفال وكبار ال�شن.
دولة  �شفري  القا�شمي  حممد  جا�شم  الدكتور  �شعادة  وقال 
االإمارات لدى زميبابوي : " ياأتي اإر�شال املواد الغذائية اإىل 

جمهورية زميبابوي ال�شديقة، جت�شيداً للعالقات الطيبة 
بني البلدين، ويف اإطار الدور االإن�شاين الذي تقوم به دولة 
وامل�شاهمة يف  ال�شديقة  االإفريقية  الدول  االإم��ارات لدعم 

التخفيف من حدة االأزمات االإن�شانية التي تواجهها".
الدول  اأوائ���ل  م��ن  كانت  زميبابوي  اأن  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
دولة  اأر���ش��ل��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����ش��اع��دات  م��ن  امل�شتفيدة 
منها  وا���ش��ت��ف��اد  كوفيد19-،  ف��ريو���س  مل��واج��ه��ة  االإم�����ارات 
اأكرث من 8 اآالف من العاملني يف جمال الرعاية ال�شحية 

لتعزيز جهودهم يف احتواء انت�شار الفريو�س.

الإمارات تر�سل 50 طنا من املواد الغذائية اإىل زميبابوي
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اأخبـار الإمـارات

الحتاد الن�سائي العام ينظم جل�سة حوارية حتت عنوان »ا�ستدامة عطاء«

وامل�شاهمة  االإم����ارات����ي����ة  ل���ل���م���راأة 
ومهاراتها  ق��درات��ه��ا  ا���ش��ت��ث��م��ار  يف 
خل���دم���ة وط��ن��ه��ا وجم��ت��م��ع��ه��ا، يف 
العام  الن�شائي  االحت��اد  تعاون  ظل 
اال�شرتاتيجيني  ����ش���رك���ائ���ه  م����ع 
واملحلية  االحت���ادي���ة  اجل��ه��ات  م��ن 
وم����وؤ�����ش���������ش����ات امل���ج���ت���م���ع امل�����دين 
واالإقليمية".  الدولية  واملنظمات 
ن�شال  ال��دك��ت��ورة  �شعادة  وحت��دث��ت 
زايد  دار  ع����ام  م��دي��ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي، 
املراحل  ع��ن  االإ�شالمية،  للثقافة 
املختلفة لرحلة التمكني ال�شيا�شي 
للمراأة يف ال��دول��ة وال��ت��ي ب���داأت يف 
وق��ت مبكر م��ن ق��ي��ام االحت���اد مع 

�شاحب  ب���ق���ي���ادة  وال�����ي�����وم  اهلل"، 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل"، تبداأ دول��ة االإم��ارات مرحلة 
معها  توا�شل  تاريخها،  يف  جديدة 
بنات الوطن م�شاعيهن ال�شتكمال 
م�شرية التنمية املباركة التي بداأت 
قبل خم�شني عاماً، مبداد ال ينفد 
والوالء  ال��وط��ن  اإىل  االنتماء  م��ن 

لقيادته الر�شيدة.
واأ�شافت �شعادتها " يف هذه املنا�شبة 
باأن  والوعد  العهد  جندد  العزيزة 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  ي��وا���ش��ل االحت�����اد 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ت��وج��ي��ه��ات  ظ��ل  يف 

يف م�شرية البناء امل�شتدام ملوؤ�ش�شات 
الدولة.

دولة  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه��ا  واأ�����ش����ارت 
طويلة  اأ���ش��واط��اً  االإم����ارات قطعت 
االجتماعي  ال��ت��م��ك��ني  جم����ال  يف 
والثقايف  واالقت�شادي  وال�شيا�شي 
دعائمه  اأر���ش��ى  نهج  وه��و  ل��ل��م��راأة، 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
من  ثراه"  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
املتكافئة  ال��ف��ر���س  ت��وف��ري  خ���الل 
والرعاية  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم�����االت  يف 
الوظيفي،  وال���ت���ق���دم  ال�����ش��ح��ي��ة 
ال�شيخ  ن��ه��ج��ه  ع��ل��ى  ����ش���ار  وال�����ذي 
" رحمه  خليفة بن زاي��د اآل نهيان 

فاطمة بنت مبارك، رئي�شة االحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام،  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة،  ل���الأم���وم���ة  االأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة 
العمل   ، االإم������ارات  "اأم  االأ���ش��ري��ة 
امل��خ��ل�����س واجل������اد ل��ل��ح��اف��ظ على 
الوطنية،  واالإجن�����ازات  املكت�شبات 
الب���ت���ك���ار اأف�����ك�����ار وم������ب������ادرات من 
بنات  اأم��ام  الطريق  متهيد  �شاأنها 
اإمكاناتهن،  وت����ع����زز  االإم�����������ارات 
وت�شخريه  اجل�����دي�����د  ومل����واك����ب����ة 
والذي  وال��ت��ق��دم  التنمية  خل��دم��ه 
مبا  وتفكرينا،  عملنا  اأ�شا�س  ميثل 
يخلق املزيد من الفر�س التنموية 

•• اأبوظبي-وام:

العام  ال���ن�������ش���ائ���ي  االإحت���������اد  ن���ظ���م 
اأبوظبي  جم��ال�����س  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حوارية  جل�شة  الرئا�شة،  ب��دي��وان 
التي  عطاء"،  "ا�شتدامة  ب��ع��ن��وان 
اأبوظبي  اأقيمت مبجل�س ربدان يف 
�شمن فعالياته مبنا�شبة يوم املراأة 
ابنة  بجهود  لالحتفاء  االإماراتية 
االإمارات ودورها الفعال يف خمتلف 
بح�شور  وحظيت  احل��ي��اة،  مناحي 
وا����ش���ع م���ن اجل���ان���ب ال��ن�����ش��ائ��ي يف 

املجتمع مبختلف فئاته.
البدواوي،  عائ�شة  اجلل�شة،  اأدارت 
من  ك���ل  وق���دم���ه���ا  اأول،  م�����ش��اع��د 
الدكتورة ن�شال الطنيجي،  �شعادة 
للثقافة  زاي�������د  دار  ع������ام  م����دي����ر 
الدكتورة  وامل����ق����دم  االإ����ش���الم���ي���ة، 
رئ��ي�����س جمعية  ال��ب��ل��و���ش��ي،  اآم���ن���ة 
االإماراتية،  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال�����ش��رط��ة 
الن�شائية  لل�شرط  االإقليمي  املدير 
العربية، والدكتورة غوية النيادي، 
نائب رئي�س اأول اخلدمات الطبية 
جلنة  م�شت�شار  اأدن����وك،  ملجموعة 
ملجموعة  اجلن�شني  ب��ني  ال���ت���وازن 

اأدنوك.
ال�شويدي،  ن����ورة  ���ش��ع��ادة  وق���ال���ت 
الن�شائي  لالحتاد  العامة  االأمينة 
ال���ع���ام، اإن االح��ت��ف��ال ب��ي��وم امل����راأة 
خا�شة  مبكانة  يحظى  االإم��ارات��ي��ة 
بتجربة  نحتفي  الأننا   ، الدولة  يف 
اأنظار  ل��ف��ت��ت  ري����ادي����ة،  اإم���ارات���ي���ة 
العامل اإليها يف جمال التوازن بني 
قيادتنا  روؤي����ة  بف�شل  اجل��ن�����ش��ني، 
قيام  منذ  حر�شت  التي  احلكيمة 
االحتاد على دعم املراأة وم�شاندتها 
اأكرب  له  ك��ان  مما  بقوة،  وتاأييدها 
ال�������ش���دارة  االأث��������ر يف اح���ت���الل���ه���ا 
بجدارة، ويف الوقت ذاته كانت ابنة 
االإم��ارات اأهاًل لهذه الثقة فعملت 
بكل اإخال�س وجهد، لدفع م�شرية 
التنمية، اإىل اأن غدت �شريكاً موؤثراً 

اإىل دور االإم��ارات الرائد  العربية، 
عاملياً يف جمال دعم املراأة ومنحها 
املجتمع،  يف  ت�شتحقها  التي  املكانة 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  م����ن  اإمي�����ان�����اً 
قادرة  لت�شبح  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  ب��دوره��ا 
اإ���ش��غ��ال اأع��ل��ى امل��ن��ا���ش��ب، منذ  على 
ع��ه��د امل��غ��ف��ور ل��ه م��وؤ���ش�����س الدولة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
هذا،  يومنا  ثراه" اإىل  اهلل  "طيب 
القيادة  توجيهات  اأن  اإىل  ولفتت 
املراأة  متكني  على  عملت  الر�شيدة 
العمل  جم������االت  يف  االإم����ارات����ي����ة 
بالنظر  ال�شرطي واالأم��ن��ي، وذل��ك 
على  حتققها  ال��ت��ي  ب��ال��ن��ت��ائ��ج  اإىل 
رائدة  فهي  االأم��ن��ي  العمل  �شعيد 
مهند�شة  وه��ي  ال�شرطة  دوري��ة  يف 
م��ت��م��ي��زة يف ���ش��ي��ان��ة ال���ط���ائ���رات 
وط��ب��ي��ب��ة ب��ي��ط��ري��ة ودك�����ت�����وراه يف 
االأدل��ة اجلنائية وم�شرح اجلرمية 
وفار�شة يف دورية اخليالة وتواكب 
التدريب  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 
اإن�شانة  وهي  امل�شتقبل  وا�شت�شراف 
واع�������دة وط���م���وح���ة وق��������ادرة على 
تقدمي املزيد من العطاء يف وقاية 
وت�شارك  اجل���رمي���ة  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
االأمن  ال��ري��ادي يف تعزيز  ب��دوره��ا 
واالأم���������ان ون�������ش���ر ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة يف 

الدور  احلكيمة  قيادتنا  ا�شت�شراف 
اإح�����داث تاأثري  ل��ل��م��راأة يف  ال��ك��ب��ري 
يف  ت�شارك  واأن  م�شتدام  اجتماعي 
���ش��ن��اع��ة ال��ت��غ��ي��ري االإي���ج���اب���ي، كما 
باعتباره  امل����راأة  متكني  اإىل  تنظر 
امل�شاركة  تفعيل  يف  ح��ا���ش��م��اً  اأم����راً 
عن  معربة  ال��دول��ة،  يف  ال�شيا�شية 
ال��ت��ي قدمتها  ب��ال��ث��م��ار  اع��ت��زازه��ا 
ببلوغ  ال�شيا�شي  التمكني  م�شرية 
املجل�س  يف  الع�شوات  الن�شاء  ع��دد 
الوطني االحت��ادي من 9 اإىل 20 
ع�شوة من اأ�شل 40 ع�شواً اإجمالياً 
االنتخابات  م��ن  ج��ول��ة  اأح����دث  يف 
ن�شائية  متثيل  بن�شبة  والتعيينات 
ت��ع��ت��رب من  وال���ت���ي   ،50% ب��ل��غ��ت 
اأع���ل���ى ال��ن�����ش��ب مل�����ش��ارك��ة امل������راأة يف 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال����ربمل����اين  ال��ع��م��ل 
ن�شبة  ب���ل���وغ  ج���ان���ب  اإىل  ال����ع����امل، 
الوزارية  املقاعد  امل��راأة يف  م�شاركة 
اأع�شاء  اإج���م���ايل  م��ن   27.5%
جمل�س ال��وزراء، حيث ت�شغل املراأة 
من  ذلك  ويعد  وزارية،  مقاعد   9
من  اأي�شاً.  العاملية  املعدالت  اأعلى 
الدكتورة  امل��ق��دم  تطرقت  جانبها 
رئ��ي�����س جمعية  ال��ب��ل��و���ش��ي،  اآم���ن���ة 
االإماراتية،  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال�����ش��رط��ة 
الن�شائية  لل�شرط  االإقليمي  املدير 

الدكتورة  وا�شتعر�شت  جمتمعنا. 
اأول  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ن��ي��ادي،  غ��وي��ة 
ملجموعة  ال���ط���ب���ي���ة  اخل������دم������ات 
التوازن  جل��ن��ة  م�شت�شار  اأدن������وك، 
ب��ني اجل��ن�����ش��ني مل��ج��م��وع��ة اأدن����وك، 
ج��ه��ود دول����ة االإم�������ارات يف متكني 
ال��ط��اق��ة، موؤكدة  امل�����راأة يف جم���ال 
اأدنوك �شارت على نهج القيادة  اأن 
الر�شيدة وحر�شت على اال�شتثمار 
يف ت��ط��وي��ره��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا وال����ذي 
اأف�شل ا�شتثمار يف خدمة  اعتربته 
ال�شركة  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ويف  ال����وط����ن 
وا���ش��ت��دام��ة اأع��م��ال��ه��ا، م�����ش��رية اأن 
اأن نكون  ت��رك��ز على  اأدن����وك  روؤي���ة 
والتطور  التنمية  لعجلة  ال��داف��ع 
واالزده�����ار يف دول���ة االم�����ارات من 
االأم���ث���ل لراأ�س  اال���ش��ت��ث��م��ار  خ���الل 
مالنا الب�شري وثرواتنا الطبيعية، 
واأن ر�شالة اأدنوك تركز على ثقافة 
االأداء املتميز ودعم االبتكار وتعزيز 
احتياجاتنا  لتلبية  م��واردن��ا  قيمة 
الطاقة،  من  وامل�شتقبلية  احلالية 
تر�شيخ  ع��ل��ى  ت���رك���ز  اأدن�������وك  واأن 
املرونة  ل�����ش��م��ان  ال���ن���ج���اح  رك���ائ���ز 
والتكيف مع خمتلف  والتناف�شية، 
قطاع  يف  وامل����ت����غ����ريات  ال����ظ����روف 

النفط والغاز لعقوٍد قادمة.

بلدية اأبوظبي تنظم حملة ت�ستهدف اللتزام با�سرتاطات ال�سحة وال�سالمة املهنية يف مواقع العمل
•• اأبوظبي -وام: 

املدن  تخطيط  قطاع  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نظمت 
اإدارة  مع  وبالتعاون  وال�شالمة،  وال�شحة  البيئة  اإدارة  يف  ممثاًل 
التفتي�س يف مركز بلدية الوثبة، حملة ميدانية توعوية-تفتي�شية 
االإن�شائية  باملواقع  واالإن�شاء  البناء  قطاع  يف  العاملني  ا�شتهدفت 
املقاولني  جميع  ال��ت��زام  م��ن  للتاأكد  وذل���ك  ال��ري��ا���س،  مدينة  يف 
واال�شت�شاريني با�شرتاطات ال�شحة وال�شالمة املهنية، حفاظاً على 

�شالمة كافة اأفراد املجتمع.
 5 مل��دة  ا�شتمرت  ال��ت��ي  احلملة  خ��الل  البلدية،  مفت�شو  وح��ر���س 
الوقاية  التزام اجلميع مبتطلبات  التاأكد من  على  متوالية،  اأي��ام 

االإن�شائية"،  للمواقع  املوؤقتة  "املكاتب  الكرفانات  يف  احلرائق  من 
جيدة  وبحالة  منا�شبة  تكييف  اأج��ه��زة  توفري  بينها:  م��ن  وال��ت��ي 
يف  الكهربائية  التو�شيالت  تكون  واأن  دوري،  ب�شكل  �شيانتها  يتم 
جدران  ت��وف��ر  وك��ذل��ك  للموا�شفات،  ومطابقة  اآم��ن��ة  ال��ك��رف��ان��ات 
عازلة للحرائق يف الكرفانات واملخازن. وعمل مفت�شو البلدية على 
التاأكد من توفري اأجهزة اإنذار احلريق ومعدات مكافحة احلريق 
باأنواعها يف الكرفانات، والتزام اجلميع بعدم ا�شتخدام ا�شطوانات 
الغاز للطبخ، والتوعية بعدم التدخني ب�شكل نهائي يف الكرفانات، 
وكذلك االلتزام بنظافة الكرفانات من الداخل واخلارج، والتاأكد 
البيئة  على  االإن�شائية، حفاظاً  املواقع  املخلفات يف  من عدم حرق 

ال�شحية النظيفة وعلى �شالمة اجلميع.

بالتعاون مع مركز الدعم الجتماعي 

اأبناء ال�سارقة للتمكني الجتماعي ي�ساركون يف ور�سة التنمر
••   ال�سارقة -الفجر:

ال�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأب���ن���اء  ����ش���ارك 
للتمكني االجتماعي يف ور�س عمل 
بتنظيم  بعنوان"التنمر"  توعوية 
االجتماعي  ال����دع����م  م���رك���ز  م����ن 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع 
ال�����ش��ارق��ة مب�����ش��ارك��ة 23 اب���ن من 

اأبناء املوؤ�ش�شة.
التعريف  اإىل  ال���ور����ش���ة  وه���دف���ت 

عرب  االأط��ف��ال  ال�شتدراج  النفو�س 
االإلكرتونية  واالأل���ع���اب  ال���ربام���ج 
التعر�س  م���ن  ال���وق���اي���ة  ،وحم�����ور 
االأ�شتاذة  و�شرحت  ل��ال���ش��ت��دراج.  
ق�شم  -رئ���ي�������س  اهلل  م�����ال  م�����رمي 
 " املوؤ�ش�شة-:  يف  النف�شية  اخلدمة 
هذه  مثل  يف  اأبناءنا  م�شاركة  تعد 
التي  القيمة  االأب��ع��اد  ذات  ال��ور���س 
وتعزز  �شلوكياتهم  ع��ل��ى  تنعك�س 
ذات  ف��ه��ي  ل��ه��م  النف�شية  ال�شحة 

ب���ح���ق���وق ال���ط���ف���ل ووق����اي����ت����ه من 
التوعية يف  ،وتعزيز  االإ�شاءة  اأن��واع 
واال�شرتاطات  االأمنية  املمار�شات 
ال��واج��ب ات��ب��اع��ه��ا  م��ن اأج���ل بيئة 
ال�شوء  ال��ور���ش��ة  و���ش��ل��ط��ت  اآم���ن���ة. 
على مفهوم التنمر واأنواعه وطرق 
االإبالغ عنه ،كما مت توعية االأبناء 
الرقمي  االأم�����ن  ح���ول  امل�����ش��ارك��ني 
االإلكرتونية،  االأل���ع���اب  وخم��اط��ر 
واالأ�شاليب التي ي�شتخدمها �شعاف 

تاأثري كبري على نف�شياتهم  ، حيث 
وي�شبب  ال��ف��رد  على  التنّمر  ي��وؤث��ر 
واجتماعية،  �شحية،  ع��واق��ب  ل��ه  
واقت�شادية، ويوؤدي اإىل عدم الثقة 
بالنف�س، واالكتئاب النف�شي والذي 
اإي��ذاء النف�س،  قد ي�شل اإىل درجة 
االجتماعي،  وال�����ره�����اب  ال���ق���ل���ق 
واخل�������������وف م�������ن ال�����ت�����ع�����ام�����ل مع 
اإىل انخفا�س  االآخرين، باالإ�شافة 
معدالت االأداء يف احلياة ب�شكل عام 

خا�س،  ب�شكل  العلمي  والتح�شيل 
ال��ت��ع��اون مع  ل��ذا نحن نثمن ه��ذا 
م��رك��ز ال���دع���م االج��ت��م��اع��ي الذي 
الأبناءنا  املفيدة  الور�شة  هذه  قدم 
امل�شوؤولية  تفعيل  على  وحر�شهم 
حتقيق  و  امل�����ش��رتك��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املعرفة  ون�����ش��ر  ال��ع��ام��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
ال�شتقرار  احل��م��ي��دة  وال�شلوكيات 
املوؤ�ش�شة  وت��ت��ب��ن��ى    ." امل��ج��ت��م��ع 
تفعيل حزم متنوعة من اخلدمات 
وال����ربام����ج ال��ن��ف�����ش��ي��ة ال��ت��ي تقدم 
وت��ع��زز م��ن �شحة  النف�شي  ال��دع��م 
واالجتماعية  النف�شية  منت�شبيها 
وحت����ق����ق ل���ه���م اأك��������رب ت���ك���ي���ف مع 
اأن�شطة  خ��الل  من  بهم  املحيطني 
م���درو����ش���ة ،ل���ت���ك���ون ث���م���اره���ا ثقة 
لذواتهم  وت��ق��وي��ة  باأنف�شهم  اأك���رب 
واأفكاراً  اإب��داع��اً  عليهم  وتنعك�س   ،
 ، فيهم  الكامنة  الطاقات  وتفّجر 
لديهم  املغرو�شة  املواهب  تطلق  و 
لتعرب عن تكيف اأف�شل مع الواقع 

و اإرادة قوية واإبداع متجدد .

ف�����ق�����د امل�������دع�������و /اي���������ش����ى 
ارترييا    تكلزغى،  امانويل 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)K0444105(  رق���م 

ت�شليمه  عليه  ي��ج��ده  م��ن 
او  ارت�����ريي�����ا  ����ش���ف���ارة  اىل 

اأقرب مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /روح�������������ول 
بنغالد�س    ال�����دي�����ن،  ������ش�����راج 
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)EF0496158(  رق�����م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0563652389

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /اوتاك مومار باروا 
جاتندرا الل باروا، بنغالدي�س   
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)BC0910797(  رق����م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0507523787

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو /جميب الرحمن 
باك�شتان    خ��������ان،  زارواىل 
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)pu9153241(  رق�����م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0565259971

فقدان جواز �سفر
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•• اأبوظبي-وام:

امل��ن��ظ��م��ة جلائزة  ال��ل��ج��ن��ة  ت�����ش��ل��ط 
املكرمات  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  اأب���وظ���ب���ي 
خ���الل ال�����ش��ن��وات ال�����ش��اب��ق��ة، بهدف 
اأف��راد املجتمع على تقدمي  ت�شجيع 
الأ�شحاب  الرت�شيحات  م��ن  امل��زي��د 
االإمارات،  دولة  االأعمال اخلرية يف 
وذلك احتفاال بيوم املراأة االإماراتية 
من  اأغ�شط�س   28 ي�����ش��ادف  ال���ذي 

كل عام.
وت���اأ����ش�������ش���ت ج����ائ����زة اأب���وظ���ب���ي عام 
االأعمال  اأ�شحاب  لتكرمي   2005
املجتمعية  وامل�������ش���اه���م���ات  اخل�����رية 
القيمة ممن اأعطوا ب�شخاء وقدموا 
خدمات جليلة للمجتمع لي�شبحوا 
م�شدر اإلهام لت�شجيع اأفراد اآخرين 

لل�شري على نهجهم.
اأب����وظ����ب����ي منذ  وك�����رم�����ت ج�����ائ�����زة 
و�شام  اأرف���ع  ُت��ع��د  وال��ت��ي  تاأ�شي�شها، 
مدين يف االإمارة، 92 �شخ�شية من 

ينتمون  اخل��رية  االأع��م��ال  اأ�شحاب 
اإىل 16 جن�شية خمتلفة.

امل��ن��ظ��م��ة جلائزة  ال��ل��ج��ن��ة  واأك������دت 
بيوم  االحتفال  مع  تزامناً  اأبوظبي 
امل��راأة االإم��ارات��ي��ة اأهمية ه��ذا اليوم 
ع���رب ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى ثالث 
قدوة  اأ�شبحن  باجلائزة،  مكرمات 
القيم  امل��ج��ت��م��ع وج�����ش��دن  الأف������راد 
تتبناها  التي  اخل��ري  وح��ب  العطاء 
اأر�شاها  وال�����ذي  االإم���������ارات،  دول�����ة 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س  ال��وال��د 
ن��ه��ي��ان، طيب  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د 

اهلل ثراه.
والبداية كانت مع الدكتورة فاطمة 
اأبوظبي  ج��ائ��زة  على  ح�شلت  التي 
يف دورت���ه���ا ال��ع��ا���ش��رة، وت��ع��ت��رب من 
الرعيل االأول الذي �شاهم يف و�شع 
اللبنة االأ�شا�شية لقطاع التمري�س، 
اأ���ش��ا���ش��ي يف تطوير  دور  ل��ه��ا  وك���ان 
ال���ت���م���ري�������س يف االإم���������ارات  م��ه��ن��ة 

العربية املتحدة.

بتفاٍن  ف��اط��م��ة  ال��دك��ت��ورة  وع��م��ل��ت 
اإيجابي  تغيري  الإح���داث  واإخ��ال���س 
وحققت  ال���ت���م���ري�������س،  ق����ط����اع  يف 
ال���ع���دي���د م����ن االإجن������������ازات خ���الل 
�شملت  وال����ت����ي  امل���ه���ن���ي���ة،  ح��ي��ات��ه��ا 
التمري�س  ج���م���ع���ي���ة  ت���اأ����ش���ي�������س 
2003، وتابعت  االإماراتية يف عام 
م�شريتها الرائدة يف تقدمي الدعم 
لتطوير قطاع التمري�س، وت�شجيع 

االلتحاق  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ة  ال���ك���وادر 
مبهنة التمري�س. ومثلت الدكتورة 
فاطمة الدولة يف منا�شبات خمتلفة 
عن  �شواء  ودول��ي��اً،  واإقليمياً  حملياً 
ط��ري��ق ت��ق��دمي اال���ش��ت�����ش��ارة لدول 
اأو  التمري�س  نظم  ب�شاأن  املنطقة 
جمعيات  يف  امل�����ش��ارك��ة  خ����الل  م���ن 
ودولية؛  واإقليمية  حملية  وجل��ان 
العمومية  اجلمعية  انتخبت  ك��م��ا 

ل��ل��م��ج��ل�����س ال������دويل ل��ل��ت��م��ري�����س /
ع�شواً  فاطمة  الدكتورة   /ICN
ملنطقة  وممثلة  اإدارت��ه��ا  جمل�س  يف 

ال�شرق االأو�شط.
ف��اط��م��ة حالياً  ال��دك��ت��ورة  وت�����ش��غ��ل 
من�شب م�شت�شارة �شوؤون التمري�س 
لدى وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع . 
من جهتها ن�شاأت فرح القي�شية التي 
اأب��وظ��ب��ي 2017  ك��رم��ت ب��ج��ائ��زة 

النطق  وت��ل��ع��ث��م يف  ا���ش��ط��راب  م���ع 
لكنها اأثبتت اأنها قادرة على حتدي 
ال�شعوبات باإميانها وثقتها بنف�شها 
واأ����ش���ب���ح���ت فرح  وب���اإم���ك���ان���ي���ات���ه���ا. 
للكثريين،  اإل��ه��ام  م�شدر  القي�شية 
ب�شاأن  الوعي  رف��ع  على  لت�شميمها 
و�شفته  وال��ذي  التلعثم،  ا�شطراب 
ب���اأن���ه جم����رد ل��ك��ن��ة اأخ������رى خالل 
النظرة  لتغيري  اجل����ادة  م�شريتها 

املجتمعية جتاه هذا اال�شطراب.
"التلعثم يف  واأط��ل��ق��ت ف��رح م��ب��ادرة 
لتوفر   ،2013 ع��ام  يف  االإمارات" 
ملن  نوعها  م��ن  من�شة  اأول  امل��ب��ادرة 
ي��ع��ان��ون م���ن ال���ت���اأت���اأة وت��ت��ي��ح لهم 
فر�س التوا�شل مع االآخرين الذين 
باالإ�شافة  ذات��ه  التحدي  يواجهون 
وثائقي  ف��ي��ل��م  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  اإىل 
بعنوان "جمرد لكنة اأخرى" الذي 
عر�س �شمن فئة االأفالم الق�شرية 
ال�شينمائي  "كان"  م��ه��رج��ان  يف 
م�شريتها  ف��رح  وب����داأت  فرن�شا.  يف 

املهنية يف �شركة مبادلة لال�شتثمار 
من�شب  وت�شغل حالياً   2011 عام 
م�شاعد مدير يف فريق التوطني يف 

ال�شركة.
 11 ل�  اأم  زعفرانة خمي�س هي  اأم��ا 
اأ�شحاب  م���ن  اب��ن��ت��ني  م��ن��ه��م  اإب���ن���اً، 
ال���ب���ط���ل���ت���ان حمدة  وه���م���ا  ال���ه���م���م 
وم������رمي ���ش��م��ن ف���ري���ق االأومل���ب���ي���اد 
االإم��ارات، وعرفت  اخلا�س ملنتخب 
لدى من حولها بلقب "اأم اأ�شحاب 

الهمم".
وبذلت زعفرانة جهوداً جبارة على 
مدار �شنوات طويلة، وكانت مبثابة 
اأ�شحاب  مل�شاعدة  العون  يد  متد  اأم 
تفانيها  على  مكافاأتها  ومت  الهمم، 

وعطائها مبنحها جائزة اأبوظبي.
التطوعية  زعفرانة  وب��داأت م�شرية 
 15 م���دار  وع��ل��ى   ،2007 ع���ام  يف 
ع��ام��اً عملت ب��اإخ��ال���س وت��ف��اٍن لرد 
عرب  ملجتمعها  اجل��م��ي��ل  م��ن  ج���زء 
تطوعها يف نادي اأبوظبي الريا�شي 

الأ�شحاب الهمم، ووا�شلت م�شريتها 
م��ن خ��الل تكري�س وقتها  ال��رائ��دة 
لدعمهم خالل الفعاليات الريا�شية 

على امل�شتوى املحلي والعاملي.
�شمن  فعااًل  ف��رداً  زعفرانة  وكانت 
عندما  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ف���ري���ق 
االألعاب  دورة  اأب��وظ��ب��ي  ا�شت�شافت 
ال���ع���امل���ي���ة ل���الأومل���ب���ي���اد اخل����ا�����س يف 
املرة  وه���ي   ،2019 ع���ام  اأب��وظ��ب��ي 
االأوىل التي ُيقام فيها هذا احلدث 
االأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  العاملي 
وت���ك���رم جائزة  اإف��ري��ق��ي��ا.  و���ش��م��ال 
اخلرية  االأع��م��ال  اأ�شحاب  اأبوظبي 
قيمة  م�������ش���اه���م���ات  ق����دم����وا  مم����ن 
جمتمع  خ��دم��ة  �شبيل  يف  وج��ل��ي��ل��ة 
عن  النظر  بغ�س  االم�����ارات،  دول���ة 
بلد  اأو  املهنة  اأو  اجلن�شية  اأو  العمر 
الوحيد  ال�شرط  معتمدة  االإق��ام��ة 
وهو  املر�شحني  يف  توافره  الواجب 
واإ�شهامات  خ��رية  باأعمال  قيامهم 

اإيجابية عادت بالنفع على الدولة.

احتفال بيوم املراأة الإماراتية

»جائزة اأبوظبي« ت�سلط ال�سوء على املكرمات امللهمات ممن اأ�سهمن يف خدمة املجتمع

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل قن�سل ال�سني
•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ�س  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
القن�شل  هانغ،  �شيوي  يل  �شعادة  اأم�����س،  حممد  بن  �شقر  مبدينة  �شموه  ق�شر  يف  اخليمة، 
العام جلمهورية ال�شني ال�شعبية يف دبي واالإمارات ال�شمالية، الذي قدم لل�شالم على �شموه، 

والوفد املرافق له.
ورحب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة، ب�شعادة القن�شل، وتبادل معه االأحاديث حول تعزيز 

عالقات التعاون بني البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد.
واأ�شاد �شموه بعالقات ال�شداقة التي تربط دولة االإمارات وجمهورية ال�شني ال�شعبية.

من جانبه عرب �شعادة يل �شيوي هانغ، عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 
اخليمة على كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال.

•• دبي-وام:

والذي  للطالب  العملي  للتدريب  برناجمها  دبي"  حكومة  "ور�شة  اختتمت 
الربنامج  ويتيح  الهند�شية.  التخ�ش�شات  �شمن  اجلامعيني  الَطلَبة  ي�شتهدف 
اكت�شاب  ع��رب  امل��رك��ب��ات  واإ���ش��الح  �شيانة  جم��ال  يف  مهاراتهم  تطوير  ملنت�شبيه 
اخلربات العملية �شمن بيئة عمل ت�شاعد الطالب على تنمية مهاراتهم العملية 
للمركبات  الهند�شية  االأن��ظ��م��ة  خمتلف  ح��ول  وا�شعة  تقنية  معرفة  واكت�شاب 
وكيفية  املختلفة  ال�شيانة الأنظمتها  وتدابري  اإج��راءات  والتعرف على  احلديثة 

تطبيقها بطرق علمية دقيقة.

وياأتي هذا الربنامج التدريبي يف اإطار �شعي الور�شة اإىل امل�شاهمة يف اإعداد كوادر 
ب�شرية موؤهلة ومزودة بكافة اخلربات واملهارات وتعزيز مفهوم التنمية امل�شتمرة 
وتبني اأحدث االأ�شاليب والتقنيات وتبادل اخلربات واملعارف. كما تهدف الور�شة 
من خالل هذا الربنامج اإىل متكني جيل ال�شباب ودعم امل�شارات املهنية للطالب 
وفق اأعلى معايري اجلودة ومتكينهم من مواكبة متطلبات �شوق العمل متا�شياً 
مع روؤيتها املوؤ�ش�شية الرامية اإىل االرتقاء مبنظومة العمل احلالية وامل�شتقبلية 

وبناء جيل جديد من املوظفني متعددي املهارات.
اإطالق  ياأتي  الهند�شية  ال�شيانة  اإدارة  مدير  اجلناحي  م�شطفى  عقيل  وق��ال 
االإمكانات  بتعزيز  دب���ي  ور���ش��ة ح��ك��وم��ة  ال��ت��زام  اإط����ار  ال��ت��دري��ب��ي يف  ال��ربن��ام��ج 

الهند�شية والفنية واخلربات التقنية للطالب والكفاءات ال�شابة وتوفري ال�شبل 
الكفيلة بتو�شيع فر�س جناحهم مهنياً يف جمال �شيانة واإ�شالح املركبات واإدارة 
اأ�شاطيلها. وي�شرنا اأن نتيح ملُنت�شبي الربنامج فر�شة التواجد �شمن بيئة عمل 
ب على ا�شتخدام اأحدث منظومات  م�شجعة وحمفزة على االبتكار والتميز والتدرُّ
ومنهجيات ال�شيانة واإدارة االأ�شاطيل واإعدادهم بال�شكل االأمثل للم�شي قُدماً يف 

م�شريتهم املهنية �شمن هذا القطاع.
ويزود الربنامج الطالب باملهارات الالزمة للتكيف مع التغريات املت�شارعة التي 
ي�شهدها القطاع ويتيح لهم اكت�شاب اخلربة العملية الداعمة لر�شيدهم املعريف 

واالأكادميي باال�شتعانة بفريق عمل ور�شة حكومة دبي وخربائها.

»ور�سة حكومة دبي« تختتم برنامج التدريب العملي للطالب

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 2022 / 3729 تنفيذ جتاري
تفا�شيل االإعالن بالن�شر

اإىل املنفذ �شدهما/1_ املركز الربيطاين لليزيك واجلراحة التجميلية، 2_ ح�شن 
فهمي - جمهويل حمل االإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/على ح�شن �شلمان نا�شر
قد اأقام عليكم� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم� بدفع املبلغ املنفذ به وقدره      
10985 درهم اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة  باال�شافة اىل مبلغ ر�شوم خلزينة 
عدم  حالة  يف   � بحقكم  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة. 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 2022 / 5397 تنفيذ جتاري

تفا�شيل االإعالن بالن�شر
اإىل املنفذ �شده/1_ هداية للمقاوالت �س.ذ.م.م - جمهول حمل االإقامة

مبا اأن الطالب التنفيذ/اأداء للتوظيف �س.ذ.م.م
و ميثله /بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل

قد اأقام عليك� الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك� بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
132042 درهم ،  اىل طالب التنفيذاأو خزينة املحكمة

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك� يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

)امارات  املزروعي  �سامل  �سيف  حممد  ميثاء   / ال�سيدة  فقدت 
القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادة  اجلن�سية(  

  )ASMAK( )لزراعة الأ�سماك )اأ�سماك
ASMAK1723263  :رقم ال�سهادة

عدد ال�سهم  1200 �سهم
او   . اعــاله  املــذكــورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الــرجــاء 

الت�سال على تيلفون رقم 0503226544  م�سكورا.

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  9300/2022/253 تنفيذ �شيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�شعة رقم 230

اال�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  بنك  عن  وال�شادره  املرجتعة  ال�شيكات  بقيمة  املطالبة  ب�شدد  التنفيذ  طالبة  ان  حيث   : التنفيذ  مو�شوع 
البنك  كاالتي  ادن��اه  االت��ي  اجل��دول  يف  املو�شحة  باملبالغ  �شدها  املنفذ  على  وملزم  دره��م   )30.614.63( بقيمة  امل�شرفية(  )اخل��دم��ات 

امل�شحوب عليه  - قيمة ال�شيك - تاريخ ال�شيك  - رقم ال�شيك الرقم:
1- م�شرف ابوظبي اال�شالمي - 10.659.60 - 2021/11/22 - 500025
2-م�شرف ابوظبي اال�شالمي - 17.166.03 - 2021/11/28 - 500051
3-م�شرف ابوظبي اال�شالمي - 2.789.00 - 2021/12/4 - 500052  .

30.614.63 درهم اجمايل 2- وحيث ارتدت جميع تلك ال�شيكات ال�شابق ذكرها عند ال�شرف من البنك امل�شحوبة عليه ل�شبب عدم كفاية 
الر�شيد 3- وعليه يكون املرت�شد يف ذمة املنفذ �شدها ل�شالح طالبة التنفيذ مبلغ وقدره )30.614.63( ثالثون الف و�شتمائة واربعة 
ع�شر درهما وثالثة و�شتون فل�شا( البيان - املبلغ درهم - مبلغ املطالبة:30.614.63 درهم - ر�شوم االعالن 105 درهم - ر�شوم ال�شيغة 
التنفيذية 70 درهم وعليه تلتم�س طالبة التنفيذ من عدالة املحكمة املوقرة:1- قيد التنفيذ واالعالن بالئحته 2- الزام املنفذ �شدها 

باداء مبلغ وقدره )30.789.63( درهم
طالب التنفيذ : �شرييدان �شبي�شاليز لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م

الثاين - مكتب رقم  الطابق  �شيتي -  اأفينيو  �شارع بور�شعيد - مبنى  ام��ارة دبي - منطقة ديرة -   - املتحدة  العربية  عنوانه:االمارات 
206 - مقابل بوملان �شيتي �شنرت رزيدن�شز - �س.ب:41333 - هاتف:042943940

املطلوب اإعالنه : 1- ار�س االنفال لرتكيب املواد العازلة يف االبنية �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )30789.63( درهم اىل طالب 
التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اعالن بالن�شر        
 1135/2022/11 مدين جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- خالد خادم حممد الها�شمي  - جمهول حمل االإقامة 

مبا ان املدعي :دينا و�شيم عدلوين 
وميثله :عماد جمعة ح�شني علي اهلي 

ال�شادر  م���دين  حتفظي  ح��ج��ز   35/2022 رق���م  احل��ج��ز  ب�شحة  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
والغ�س  وللتغرير  ركنه  وانعدام  �شببه  لبطالن   2022/2/22 امل��وؤرخ  �شيارة  بيع  عقد  وببطالن  ب��ت��اري��خ:2022/7/1 
والتدلي�س وانعدام ركن الثمن وبطالن ما تاله من عقود بيع مبتنيه عليه لبطالن حملها مبا يرتتب على ذلك 
جميعه من اثار والزام املدعي عليهما الثانية والثالث باعادة نقل حيازة وملكية ال�شيارة مو�شوع التعاقد اىل املدعية 

وفقا لالجراءات املتبعة يف ذلك والر�شوم وامل�شروفات الق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة. 
فاأنت  لذا  بعد  التقا�شي عن  قاعة  �شباحا يف   08:30 ال�شاعة   2022/9/1 املوافق  اخلمي�س  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001943/ 
اإىل املحكوم عليه : حممد �شاهزاد حممد فيظ فيظ 

املنفذ:احمد  املدعي  ل�شالح  املرفق �شوره عنه �شدك  بتاريخ قد �شدر احلكم  انه  حيث 
�شامل احمد قوقهن املهري ، اجلن�شية االمارات العربية املتحدة   ، يف الق�شية امل�شار اليها 
اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم  اعاله، ومبا 
املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم املطلوب  تنفيذه كاالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم 

وامل�شاريف :8724.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اعاله خالل )15( يوما 
املحكمة  فاإن  ذلك  عن  تخلفك  حالة  ويف   ، االخطار  بهذا  اعالنك/اإعالنكم  تاريخ  من 

�شتتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70408 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
MOJAU_2022- 0084182 رقم املعاملة

تنازل /بيع
اجلن�شية   - املازمي  ح�شن  عبدالكرمي  احمد  اللطيف  ال�شيد:عبد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
لل�شيد/اح�شان  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  االمارات 
)مطعم  امل�شماه  الفردية  املوؤ�ش�شة  يف  وذلك  بنغالدي�س  اجلن�شية   - الرحمن  ف�شل  الرحمن 
الكرامة( املرخ�شة برقم:211732 ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بحكومة ال�شارقة 

- تعديالت اخرى:مت تغيري ال�شكل القانوين للرخ�شة من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات
 2013 ل�شنة   )4( رقم  االحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س   
على  الت�شديق   يتم  �شوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�شر  اقت�شى  فقد  العدل.  الكاتب  �شان  يف 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  ا�شبوعني من  اليه بعد  امل�شار  االجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70021 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0067590
اخطار عديل للوفاء مببلغ 65000 درهم

عبدال�سكور  عبداهلل  ال�سيده:نوره  وميثلها  وال�سحية  الكهربائية  للمقاولت  العطاء  املخطر:قمه 
متويل - العنوان:ال�سارقة - النباعة - خلف �سارع العروب - رقم الهاتف:0504649127 

املخطر اليه:خري الدين رفرف - العنوان:ال�سارقة املجاز بناية القا�سمية الطابق الثاين 205 - رقم 
الهاتف:971569920550

املخول  منقبل  املحرر  ال�سيك  مو�سوع  درهم   65000 مببلغ  للمخطر  �سيك  حرر  اليه  املخطر  ال�سرح 
انه  ال  ال�سيك  ل�سرف  املدعي  توجه  ال�سيك  ا�ستحقاق  بتاريخ  انه  حيث  عليه  املدعي  عن  بالتوقيع 
ارتد دون �سرف لعدم وجود ر�سيد كايف قابال لل�سحب وبياناته كالتايل:ال�سيك رقم 000010 مببلغ 
ان  وحيث  اخليمة  راأ�س  بنك  على  واملح�سوب   2021/12/30 ا�ستحقاق  بتاريخ  درهم   65000
وتكرارا  مرارا  الودية  واملطالبة  ا�ستحقاقه  تاريخ  م�سي  رغم  باملبلغ  بالوفاء  تقوم  قد  عليه  املدعي 
ولكن دون جدوى - لذلك:فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل خم�سة ايام من 
تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق 

على هذا الخطار للعلم مبا جاء به - وهذا اخطار منا بذلك.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2022/0062414
اجلن�سية  اماراتي   - البلو�سي  اأكرب  حممد  ال�سيد/عبدالكرمي  عن  وكيال  ب�سفتي   - اجلن�سية  م�سري   - عبدال�سالم  حممود  حممد  املخطر:حممود 
املرخ�سة   - املالك  جلمعيات  الداري  ال�سراف  خلدمات  �سركة/الدقة  مالك  ب�سفته   SH20200818D42738:برقم م�سدقة  وكالة  مبوجب 
مبوجب   1 املجاز  مبنطقة  الفرا�سة  برج  مالك  احتاد  جلمعية  مدير  ب�سفتهم  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  وال�سادرة  برقم:777147 
 - بتاريخ:2022/3/24  مرجع/2313  ورقم  بتاريخ:2022/3/1   1559 مرجع  برقم  العقاري  الت�سجيل  دائرة  من  �سادرة  وت�سجيل  قيد  �سهادة 

العنوان:ال�سارقة - مويلح - بناية جمعية ال�سارقة التعاونية - مكتب رقم 118 - طابق رقم 1 - هاتف:0555409501 - 0555562002.
 - رقم:1406  �سقة   - الفرا�سة  برج   -  1 املجاز   - العنوان:ال�سارقة   - اجلن�سية  عراقي   - ح�سني  علي  عبا�س  اليه:حترير  املخطر 

هاتف:0502538518
املو�سوع اخطار ب�سداد اجمايل ر�سوم اخلدمات ال�سنوية امل�ستحقة وغرامة التاأخري

1 بامارة ال�سارقة وقد تر�سد للمخطر يف ذمة املخطر اليه ر�سوم  1406 - برج الفرا�سة - منطقة املجاز  حيث ان املخطر اليه هو مالك ال�سقة رقم 
خدمات لالعوام 2016-2017-2018-2019-2020-2021 باجمايل مبلغ وقدره )73.471.94( درهم ثالثة و�سبعون الف واربعمائة وواحد 
44 بند رقم 10 من  13 واملادة رقم  34 البند  10% )وفقا لن�س املادة رقم  و�سبعون واربعة وت�سعون فل�س - ت�سمل قيمة الغرامة القانونية بن�سبة 
النظام ال�سا�سي لت�سكيل جمعية احتاد املالك - ال�سادر من دائرة الت�سجيل العقاري( ووفقا اي�سا لحكام املادة رقم 14 من القانون رقم 4 ل�سنة 1980 
وحيث مت تبليغكم عدة مرات ب�سداد هذا املبلغ �سفويا وعرب الهاتف وبار�سال ر�سائل ر�سمية ال انه املخطر اليه امتنع عن ال�سداد بدون م�سوغ قانوين 
وبال مربر وعليه يخطر املخطر املخطر اليه ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة عليه من ر�سوم اخلدمات حتى يت�سنى للمخطر القيام بالتزاماته نحو ادارة 
الربج باكمله و�سمان ح�سن ادارة و�سيانة الجزاء امل�سرتكة فيه وتوفري خدمات الدارة والتنظيم والتحقق وفقا للمادة رقم 14 من القانون رقم 4 
ل�سنة 1980 وعمال باحكام املادة 49 من عقد تاأ�سي�س اجلمعية والنظام ال�سا�سي لها والتي يحقق مبوجبها توجيه انذار خطي عن طريق املحكمة او 
بعلم الو�سول اىل اع�ساء اجلمعية املالكني للوحدات يف حالة عدم التزامهم باي من اللتزامات املن�سو�س عليها يف النظام ال�سا�سي ويحق لها اتخاذ 
الجراءات القانونية باللجوء لقا�سي التنفيذ املخت�س واتخاذ كافة اجراءات التنفيذ اجلربي - لذلك:وبناءا على ما تقدم فان املخطر يخطر املخطر 
اليه ب�سرورة �سداد كافة اخلدمات امل�ستحقة ر�سوم والبالغة )73.471.94( درهم ثالثة و�سبعون الف واربعمائة وواحد و�سبعون واربعة وت�سعون 
القانونية  ال�سداد �سوف ي�سطر املخطر باتخاذ كافة الجراءات  15 يوم من تاريخ هذا الخطار ويف حال عدم  للمخطر خالل مدة اق�ساها   - فل�س 

واتخاذ كافة اجراءات التنفيذ اجلربي لتح�سيل اخلدمات امل�ستحقة بال�سافة اىل حتملكم كافة امل�ساريف والر�سوم الق�سائية.

الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2022/0062406
اجلن�سية  اماراتي   - البلو�سي  اأكرب  حممد  ال�سيد/عبدالكرمي  عن  وكيال  ب�سفتي   - اجلن�سية  م�سري   - عبدال�سالم  حممود  حممد  املخطر:حممود 
املرخ�سة   - املالك  جلمعيات  الداري  ال�سراف  خلدمات  �سركة/الدقة  مالك  ب�سفته   SH20200818D42738:برقم م�سدقة  وكالة  مبوجب 
مبوجب   1 املجاز  مبنطقة  الفرا�سة  برج  مالك  احتاد  جلمعية  مدير  ب�سفتهم  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  وال�سادرة  برقم:777147 
 - بتاريخ:2022/3/24  مرجع/2313  ورقم  بتاريخ:2022/3/1   1559 مرجع  برقم  العقاري  الت�سجيل  دائرة  من  �سادرة  وت�سجيل  قيد  �سهادة 

العنوان:ال�سارقة - مويلح - بناية جمعية ال�سارقة التعاونية - مكتب رقم 118 - طابق رقم 1 - هاتف:0555409501 - 0555562002.
املخطر اليه:جمد خالد عثمان - اماراتية اجلن�سية - العنوان:ال�سارقة - املجاز 1 - برج الفرا�سة - �سقة رقم:3201 - هاتف:0505996169

املو�سوع اخطار ب�سداد اجمايل ر�سوم اخلدمات ال�سنوية امل�ستحقة وغرامة التاأخري
1 بامارة ال�سارقة وقد تر�سد للمخطر يف ذمة املخطر اليه ر�سوم  3201 - برج الفرا�سة - منطقة املجاز  حيث ان املخطر اليه هو مالك ال�سقة رقم 
الف و�ستمائة  2016-2017-2018-2019-2020-2021 باجمايل مبلغ وقدره )215.659.90( درهم مائتان وخم�سة ع�سر  خدمات لالعوام 
وت�سعة وخم�سون درهم وت�سعون فل�س - ت�سمل قيمة الغرامة القانونية بن�سبة 10% )وفقا لن�س املادة رقم 34 البند 13 واملادة رقم 44 بند رقم 10 
من النظام ال�سا�سي لت�سكيل جمعية احتاد املالك - ال�سادر من دائرة الت�سجيل العقاري( ووفقا اي�سا لحكام املادة رقم 14 من القانون رقم 4 ل�سنة 
1980 وحيث مت تبليغكم عدة مرات ب�سداد هذا املبلغ �سفويا وعرب الهاتف وبار�سال ر�سائل ر�سمية ال انه املخطر اليه امتنع عن ال�سداد بدون م�سوغ 
قانوين وبال مربر وعليه يخطر املخطر املخطر اليه ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة عليه من ر�سوم اخلدمات حتى يت�سنى للمخطر القيام بالتزاماته 
نحو ادارة الربج باكمله و�سمان ح�سن ادارة و�سيانة الجزاء امل�سرتكة فيه وتوفري خدمات الدارة والتنظيم والتحقق وفقا للمادة رقم 14 من القانون 
انذار خطي عن طريق  والتي يحقق مبوجبها توجيه  لها  ال�سا�سي  والنظام  تاأ�سي�س اجلمعية  49 من عقد  املادة  باحكام  1980 وعمال  ل�سنة   4 رقم 
املحكمة او بعلم الو�سول اىل اع�ساء اجلمعية املالكني للوحدات يف حالة عدم التزامهم باي من اللتزامات املن�سو�س عليها يف النظام ال�سا�سي ويحق لها 
اتخاذ الجراءات القانونية باللجوء لقا�سي التنفيذ املخت�س واتخاذ كافة اجراءات التنفيذ اجلربي - لذلك:وبناءا على ما تقدم فان املخطر يخطر 
الف و�ستمائة وت�سعة وخم�سون  مائتان وخم�سة ع�سر  والبالغة )215.659.90( درهم  ر�سوم  امل�ستحقة  �سداد كافة اخلدمات  اليه ب�سرورة  املخطر 
درهم وت�سعون فل�س - للمخطر خالل مدة اق�ساها 15 يوم من تاريخ هذا الخطار ويف حال عدم ال�سداد �سوف ي�سطر املخطر باتخاذ كافة الجراءات 

القانونية واتخاذ كافة اجراءات التنفيذ اجلربي لتح�سيل اخلدمات امل�ستحقة بال�سافة اىل حتملكم كافة امل�ساريف والر�سوم الق�سائية.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
 اإخطار عديل

برقم املحرر 2022/0062419
اجلن�سية  اماراتي   - البلو�سي  اأكرب  حممد  ال�سيد/عبدالكرمي  عن  وكيال  ب�سفتي   - اجلن�سية  م�سري   - عبدال�سالم  حممود  حممد  املخطر:حممود 
املرخ�سة   - املالك  جلمعيات  الداري  ال�سراف  خلدمات  �سركة/الدقة  مالك  ب�سفته   SH20200818D42738:برقم م�سدقة  وكالة  مبوجب 
مبوجب   1 املجاز  مبنطقة  الفرا�سة  برج  مالك  احتاد  جلمعية  مدير  ب�سفتهم  بال�سارقة  القت�سادية  التنمية  دائرة  من  وال�سادرة  برقم:777147 
 - بتاريخ:2022/3/24  مرجع/2313  ورقم  بتاريخ:2022/3/1   1559 مرجع  برقم  العقاري  الت�سجيل  دائرة  من  �سادرة  وت�سجيل  قيد  �سهادة 

العنوان:ال�سارقة - مويلح - بناية جمعية ال�سارقة التعاونية - مكتب رقم 118 - طابق رقم 1 - هاتف:0555409501 - 0555562002.
املخطر اليه:دينا رامي خن�سه - �سورية اجلن�سية - العنوان:ال�سارقة - املجاز 1 - برج الفرا�سة - �سقة رقم:1701 - هاتف:0566987776

املو�سوع اخطار ب�سداد اجمايل ر�سوم اخلدمات ال�سنوية امل�ستحقة وغرامة التاأخري
1 بامارة ال�سارقة وقد تر�سد للمخطر يف ذمة املخطر اليه ر�سوم  1701 - برج الفرا�سة - منطقة املجاز  حيث ان املخطر اليه هو مالك ال�سقة رقم 
خدمات لالعوام:2020-2021 باجمايل مبلغ وقدره )41.922.53( درهم واحد واربعون الف وت�سعمائة واثنان وع�سرون درهم وثالثة وخم�سون 
34 البند 13 واملادة رقم 44 بند رقم 10 من النظام ال�سا�سي لت�سكيل  10% )وفقا لن�س املادة رقم  فل�س - ت�سمل قيمة الغرامة القانونية بن�سبة 
جمعية احتاد املالك - ال�سادر من دائرة الت�سجيل العقاري( ووفقا اي�سا لحكام املادة رقم 14 من القانون رقم 4 ل�سنة 1980 وحيث مت تبليغكم عدة 
مرات ب�سداد هذا املبلغ �سفويا وعرب الهاتف وبار�سال ر�سائل ر�سمية ال انه املخطر اليه امتنع عن ال�سداد بدون م�سوغ قانوين وبال مربر وعليه يخطر 
املخطر املخطر اليه ب�سرعة �سداد املبالغ امل�ستحقة عليه من ر�سوم اخلدمات حتى يت�سنى للمخطر القيام بالتزاماته نحو ادارة الربج باكمله و�سمان 
1980 وعمال  4 ل�سنة  14 من القانون رقم  ح�سن ادارة و�سيانة الجزاء امل�سرتكة فيه وتوفري خدمات الدارة والتنظيم والتحقق وفقا للمادة رقم 
49 من عقد تاأ�سي�س اجلمعية والنظام ال�سا�سي لها والتي يحقق مبوجبها توجيه انذار خطي عن طريق املحكمة او بعلم الو�سول اىل  باحكام املادة 
اع�ساء اجلمعية املالكني للوحدات يف حالة عدم التزامهم باي من اللتزامات املن�سو�س عليها يف النظام ال�سا�سي ويحق لها اتخاذ الجراءات القانونية 
باللجوء لقا�سي التنفيذ املخت�س واتخاذ كافة اجراءات التنفيذ اجلربي - لذلك:وبناءا على ما تقدم فان املخطر يخطر املخطر اليه ب�سرورة �سداد 
كافة اخلدمات امل�ستحقة ر�سوم والبالغة )41.922.53( درهم واحد واربعون الف وت�سعمائة واثنان وع�سرون درهم وثالثة وخم�سون فل�س - للمخطر 
خالل مدة اق�ساها 15 يوم من تاريخ هذا الخطار ويف حال عدم ال�سداد �سوف ي�سطر املخطر باتخاذ كافة الجراءات القانونية واتخاذ كافة اجراءات 

التنفيذ اجلربي لتح�سيل اخلدمات امل�ستحقة بال�سافة اىل حتملكم كافة امل�ساريف والر�سوم الق�سائية.
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
وزارة العدل - حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية

ق�شم احلجوزات والبيوع-اإعالن باحلجز التنفيذي )ن�شرا(
يف الق�شايا التنفيذية ارقام 156ل�شنة 2008- 2010-1205-1204-1203-1202-1201- 2130-2149-

-1271-883-1287-1281-832-880-1272-639-237-964-252-1092-850-448-1122-1051-821 -2007-2180
-959-1091-781-240-299-960-444-30-180-545-489-1251-1252-756-950-595-261-1077-753-440

-759-2008-495-637-224-696-1346-594-836-357-578-322-643-471-251-339-286-644-253-949-846
-290-75-1893-1520-915-1424-532-246-207-1043-4-755-375-185-208-914-1756-1290-603-657

-957-955-948-2009-1735-450-1648-1736-1260-455-67-245-280-1090-240-1410-68-523-233-263
-725-947-2249-1068-2589-1408-567-726-2732-65-976-569-956-2421-116-2588-117-406-745-66
-1105-68-2002-1874-2003-1864-1772-1465-1466-2618-2908-1658-2010-946-1509-945-118-1755

-3028-1773-1575-1250-3025-2955-3009-2190-2092-607-1467-915-1651-67-1147-1726-1769-1857
2014-1487-2013-1786-2012-130-772-2011

اإىل املنفذ �شدهم / 1- مو�شى بن عبيد بن خلف احلربي- 2- حممد بن عبداهلل بن �شفر الب�شر 
ل�شالح املنفذ لهم يف الق�شايا اعاله

قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( يف الق�شايا التنفيذية اأعاله اعالمكم باأنه مت توقيع احلجز التنفيذي على العقارات املو�شح 
بياناتها ادناه: قطعة رقم )839( ملك مبنطقة املجاز 1 باإمارة ال�شارقة

 ح�شة من ح�شتني يف العقار قطعة رقم 1230/ح ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�شارقة.
ح�شة من ح�شتني يف العقار قطعة رقم 1230/ل ملك مبنطقة اخلان باإمارة ال�شارقة. 

قطعة رقم 579 ملك مبنطقة ال�شناعية 6 باإمارة ال�شارقة.
لذا قررت املحكمة )دائرة التنفيذ( اخطاركم بوجوب �شداد الدين املرتتب يف ذمتكم يف الق�شايا التنفيذية اعاله ب�شندوق 
املحكمة وذلك خالل 15 يوما من تاريخ تبليغك بخطابنا هذا واال فان املحكمة �شتتخذ القرار املنا�شب ب�شان طرح العقارات 
للقانون  ل�شنة 2018  التنفيذية 57  الالئحة  املادة 152 فقرة 2 من  للبيع وفق اال�شول وذلك عمال لن�س  املذكورة اعاله 

االحتادي رقم 11 ل�شنة 1992 ب�شان قانون االجراءات املدنية يقت�شي عليكم تنفيذ القرار خالل املهلة املنوه عنها اعاله.
عن/رئي�س ق�شم احلجوزات والبيوع /حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70363

فقد املدعو /حممد جهانغري 
باك�شتان    ع����ب����دامل����ح����ب����وب، 
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)BF8100893(  رق�����م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0561200894

فقدان جواز �سفر
/�شيميجن  امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبيا    ج����ي����ت����اه����ون،  ت������اى 
�شفره  ج�������واز   - اجل���ن�������ش���ي���ة 
)EP6284450(  رق�����م 

م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
االت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0507181914

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تخرج 86 طالبا وطالبة يف برنامج اأجيال

•• دبي-وام: 

86 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة يف  ب��دب��ي بتخريج  ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت  ق��ام��ت هيئة 
ال�شنوي  ال�شيفي  التدريب  برنامج  �شمن  واجلامعية  الثانوية  املرحلتني 
"اأجيال" الذي يهدف اإىل تاأهيل الطلبة املنت�شبني على املهارات واالجتاهات 
اإدارة االأف��راد والتخطيط واملبادرات  املهنية العامة، املتمثلة يف القدرة على 
املطلوبة  املهارات  من  متكينهم  اأجل  من  العمل  وتطوير  والتقييم  الذاتية 

يف �شوق العمل.
ح�شر حفل التخريج �شلطان االأكرف مدير اإدارة املوارد الب�شرية والتطوير 

بقطاع خدمات الدعم االإداري املوؤ�ش�شي يف الهيئة.
اإىل  املا�شي وا�شتمر  22 يونيو  العام الذي انطلق يف  ومتّيز الربنامج هذا 
17 اأغ�شط�س احلايل باأنه ت�شمن تدريبا ميدانيا تعّرف الطلبة خالله على 

بيئة العمل والقيام باالأعمال التي حتتاجها املهنة والتعّرف على الكفاءات 
واخلربات املتوفرة يف الهيئة، حيث تعّرف الطلبة على موؤ�ش�شات وقطاعات 
الهيئة واملهام التي تقوم بها باالإ�شافة للجانب النظري الذي ت�شمن ور�س 

وحما�شرات.
وياأتي اإطالق وتنفيذ برنامج "اأجيال" �شنوياً متا�شياً مع الغايات واالأهداف 
امل�شوؤولية املجتمعية وتدريب  التي حتّث على تعزيز  اال�شرتاتيجية للهيئة 
املواهب، وذلك الإعداد وتاأهيل جيل من ال�شباب يتميز بفكر ريادي ويهتم 

ب�شوؤون البحث والتطوير يف جماالت االإدارة والهند�شة والتخطيط.
الفر�شة  اأتاحت لهم  التي  امتنانهم وتقديرهم للهيئة  الطلبة عن  واأع��رب 
للتدريب واال�شتفادة من وقتهم يف اإجازة ال�شيف وذلك من خالل امل�شاركة 
الكثري  منها  ا�شتفادوا  التي  امل�شاركة  اأهمية  واأك���دوا  " اأجيال"،  برنامج  يف 

وجعلتهم متمكنني اأكرث يف املجال املعريف والعملي.

حمدان بن زايد ي�ستقبل وفد منتدى اأبوظبي لل�سلم

حممد بن را�سد للطب و عملية البت�سامة الإماراتية تدعمان اأطباء الأ�سنان باأحدث امل�ستجدات يف جمالهم

•• الرباط-وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
اأبوظبي لل�شلم  اأمناء منتدى  اأع�شاء جمل�س  يف ق�شر الرباط باململكة املغربية 
برئا�شة معايل العالمة ال�شيخ عبداهلل بن بّيه رئي�س جمل�س االإمارات لالإفتاء 

ال�شرعي ورئي�س منتدى اأبوظبي لل�شلم.
اآل نهيان بالعالمة ال�شيخ عبداهلل بن بّيه  ورحب �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 

والوفد املرافق له.
واطلع �شموه من رئي�س املنتدى على نتائج اأعمال جمل�س االأمناء الذي كان يعد 
نوفمرب  �شهر  يف  اأبوظبي  يف  انعقاده  واملقرر  التا�شعة  دورت��ه  يف  املنتدى  ملوؤمتر 

القادم. كما اطلع �شموه على جممل اأن�شطة وجهود املنتدى وخمتلف ال�شراكات 
ال�شلم  ثقافة  ن�شر  اإىل  ت�شعى  والتي  العامل  ح��ول  تربطه  التي  اال�شرتاتيجية 

والتعاي�س يف ظل القيادة الر�شيدة للدولة.
ح�شر اللقاء ال�شيخ حممد بن حمدان بن زايد اآل نهيان ومعايل الدكتور حمدان 
االإن�شانية  للعلوم  زايد  بن  حممد  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  املزروعي  م�شلم 

و�شعادة الع�شري �شعيد الظاهري �شفري الدولة لدى املغرب و�شعادة عي�شى حمد 
الدكتور  االإماراتي و�شعادة  االأحمر  الهالل  بو�شهاب م�شت�شار �شمو رئي�س هيئة 
عمر حبتور الدرعي مدير عام جمل�س االإمارات لالإفتاء ال�شرعي و�شعادة خدمي 
القاب�شة  الظاهرة  ل�شركة  املنتدب  والع�شو  املوؤ�ش�س  ال�شريك  الدرعي  عبداهلل 

و�شعادة خليفة الظاهري املدير التنفيذي ملنتدى اأبوظبي لل�شلم.

•• دبي-وام:

نظمت جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية ور�شة عمل حول جراحة 
وذلك  ال�شناعية،  اال�شتعا�شات  با�شتخدام  واحل��ن��ك  االأرن��ب��ي��ة  ال�شفة  وترميم 
دبي  مب�شت�شفى  ال�شنية  اال�شتعا�شات  واأخ�شائي  االأ�شنان  اأط��ب��اء  مع  بالتعاون 
ا�شتهدفت  حيث  واالأ�شنان،  الفم  �شحة  تثقيف  اأخ�شائيي  جانب  اإىل  لالأ�شنان 

الور�شة اأطباء االأ�شنان املخت�شني بعالج ت�شوهات الفك وال�شفة.
من  ف��رع  وه��ي  االإم��ارات��ي��ة،  االبت�شامة  عملية  موؤ�ش�شة  برعاية  الور�شة  وُعقدت 
موؤ�ش�شة عملية االبت�شامة اخلريية الدولية، تاأ�ش�شت حتت رعاية �شمو ال�شيخة 
اليازية بنت �شيف بن حممد اآل نهيان حرم �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 

املوؤ�ش�شة عالجات جمانية لالأطفال  وتوفر  ال��دويل؛  والتعاون  وزير اخلارجية 
الذين ولدوا بت�شوهات يف الفك وال�شفة. وت�شمنت الور�شة جل�شات تعليمية عن 
بعد، باالإ�شافة اإىل دورة تطبيقية يف خمترب اال�شتعا�شات ال�شنية يف م�شت�شفى 
تقنيات  اأح���دث  ا�شتخدام  على  امل�شاركون  االأط��ب��اء  ت��درب  حيث  لالأ�شنان،  دب��ي 
التقنية  ومهاراتهم  معارفهم  تطوير  �شاأنها  من  التي  االأبعاد  ثالثية  الطباعة 
بالهول،  الدكتورة خولة  االأرنبية. وقالت  ال�شفة  العالج الالزم ملر�شى  لتقدمي 
ب�شفتنا  لالأ�شنان  دب��ي  م�شت�شفى  يف  ي�شعدنا  لالأ�شنان:  دب��ي  م�شت�شفى  مدير 
ال�شريك االإكلينيكي جلامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية التعاون 
مع موؤ�ش�شة عملية االبت�شامة االإماراتية لتقدمي هذه الور�شة التدريبية الهامة 
يف اإطار جهودنا الداعمة للتعليم امل�شتمر الأطباء االأ�شنان ومتكينهم من التعرف 

على اأحدث امل�شتجدات يف جمالهم وتعزيز التعاون بني املراكز والقطاعات املعنية 
يف املنطقة والعامل. من جانبه اأو�شح الدكتور بيدرو �شانتياغو، امل�شت�شار الرئي�شي 
عملية  موؤ�ش�شة  اأن  االبت�شامة  عملية  موؤ�ش�شة  واالأ�شنان يف  الفم  ل�شحة  العاملي 
االبت�شامة هي موؤ�ش�شة عاملية غري ربحية متخ�ش�شة يف جراحة وترميم ال�شفة 
االأرنبية واحلنك امل�شقوق وتقدمي الرعاية متعددة التخ�ش�شات، تقدم خربات 
من  العامل  حول  ال�شحية  والرعاية  العلمية،  واالأبحاث  االأ�شنان،  وطب  الطب 
خالل موظفيها املتفانني واملتطوعني، وت�شاهم براجمها التدريبية والتعليمية 
يف االرتقاء باملعايري ال�شريرية االآمنة وت�شهيل الو�شول اإىل املزيد من االأ�شخا�س 
يف خمتلف مراحلهم العمرية حيث اأظهرت ور�شة العمل هذه التاأثري االإيجابي 
احللبي،  منال  ال��دك��ت��ورة  االأ���ش��ت��اذة  وق��ال��ت  واملنظم.  الفعال  املوؤ�ش�شي  للتعاون 

عميد كلية حمدان بن حممد لطب االأ�شنان وا�شت�شاري طب اأ�شنان االأطفال يف 
م�شت�شفى دبي لالأ�شنان: �شاهم الكادر االأكادميي يف اجلامعة يف تقدمي الور�شة، 
م�شتعر�شني خرباتهم الوا�شعة وفهمهم املتعمق لالأنواع املختلفة من ت�شوهات 
ال�شفة والفك، وتقييم حالة املر�شى، والتخطيط العالجي، مع اإتاحة الفر�شة 

للم�شاركني للقيام باإجراء تقييم عملي خليارات العالج اال�شطناعية املختلفة.
كلية  يف  للتعليم  امل�شاعد  العميد  زاده،  حم��رم  كيفان  الدكتور  اأ�شار  جانبه  من 
حمدان بن حممد لطب االأ�شنان وا�شت�شاري عالج جذور االأ�شنان يف م�شت�شفى 
دبي لالأ�شنان اإىل اأن هذه الور�شة هي اأول ور�شة من نوعها يف العامل ت�شتخدم 
العلوي مت تطويرها يف اجلامعة  الفك  لعيوب  االأبعاد  من��اذج مطبوعة ثالثية 

لتعزيز التدريب العملي الأطباء االأ�شنان.

جامعة حممد بن زايد للذكاء ال�سطناعي ت�ستقبل 127 طالبا وطالبة من 25 دولة
•• اأبوظبي- وام:

زايد  بن  حممد  جامعة  ا�شتقبلت 
طالباً   127 اال�شطناعي  للذكاء 
 2022 ل��ف�����ش��ل خ���ري���ف  ج���دي���داً 
الكلي  ال���ع���دد  ل��ي��ب��ل��غ  ال����درا�����ش����ي، 

للطالب 259 طالباً وطالبة.
الهيئة  اأع�����ش��اء  اإىل مت��ّي��ز  ون��ظ��راً 
حممد  ج���ام���ع���ة  يف  ال���ت���دري�������ش���ي���ة 
اال�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  زاي������د  ب����ن 
املن�شورة،  وب��ح��وث��ه��م  وخ��ربات��ه��م 
ا�شتمرت اجلامعة يف جذب الطالب 
املتفوقني من اأكرث من 25 دولة، 
االأوىل طالباً  للمرة  ا�شتقطبت  اإذ 
فيتنام،  واإث���ي���وب���ي���ا،  ال���ي���اب���ان  م���ن 
و�شريالنكا، زميبابوي، اإندوني�شيا، 
طالباً   23 ان�شم  ..فيما  والعراق 
اأن تخرجوا من  اإىل اجلامعة بعد 

اأف�شل 100 جامعة عاملياً.
باملئة   32 ح��وايل  االإن���اث  وي�شكل 

احتلت املرتبة 30 عاملياً، يف الذكاء 
احلا�شوبية  وال��روؤي��ة  اال�شطناعي 
اللغات  وم���ع���اجل���ة  االآل������ة  وت��ع��ل��م 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، م��ت��ق��دم��ة ب��ذل��ك على 
البحثية  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
العامل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  ال�شهرية 
وجورجيا  مي�شيغان  جامعة  مثل 
اأمريكا  يف  ت��ورن��ت��و  وج��ام��ع��ة  ت���ك 
كوليدج  واإم�����ربي�����ال  ال�����ش��م��ال��ي��ة، 
لندن، ومدر�شة الفنون التطبيقية 
بالنك  ماك�س  وجمعية  ل��وزان،  يف 
اأوروب���ا، وغريها من اجلامعات  يف 
حممد  جامعة  وت�شعى  املرموقة. 
اإىل  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  زاي��د  بن 
ق��ادة هذا  م��ن  متكني جيل جديد 
امل��ج��ال، وذل��ك م��ن خ��الل التعليم 
االأكادميي  وال��ن��م��وذج  اال�شتثنائي 
ال��ف��ري��د ال����ذي ي��رك��ز ع��ل��ى بحوث 
وتطبيقاته،  اال�شطناعي  ال��ذك��اء 

ف�شاًل عن التمّيز االأكادميي.

ج��ه��ودن��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��واه��ب يف 
وذلك  اال�شطناعي،  الذكاء  جمال 
بناة  ي�شم  جيل  تنمية  خ��الل  م��ن 
واملفكرين  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  امل�شتقبل 

وقادة هذا املجال".
واأ�شاف: "ن�شتقبل يف هذا الف�شل 
اجل���دي���د جم��م��وع��ة خم���ت���ارة من 
اأف�شل الطالب من جامعات عاملية 
لتنمية  اإلينا  �شين�شمون  مرموقة 
وتطوير  االأك��ادمي��ي��ة  م��وؤه��الت��ه��م 
تطلعاتهم يف جمال ريادة االأعمال 
وف���ي���م���ا ن���ن���ط���ل���ق م���ع���ه���م يف ه���ذه 
ي�شاهموا  اأن  اإىل  نطمح  ال��رح��ل��ة، 
يف ن�شر اأبحاث ا�شتثنائية، ويعززوا 
دول�����ة  ال�������ش���ن���اع���ي يف  االب�����ت�����ك�����ار 
التقدم  يف  وي�����ش��اه��م��وا  االإم������ارات، 
ال��ع��ل��م��ي وال��ن��م��و االق��ت�����ش��ادي من 

اأجل عامل اأف�شل".
وت�����وا������ش�����ل ج����ام����ع����ة حم����م����د بن 
اأداء  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء  زاي����د 

م��ن ال��ط��الب اجل���دد مب��ا يتما�شى 
م���ع روؤي������ة اجل���ام���ع���ة ال���ت���ي تقوم 
يف  الن�شاء  ان��خ��راط  ت�شجيع  على 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم�����االت 
ملوا�شلة  والريا�شيات  والهند�شة 
درا�شاتهن العليا ودخول االأو�شاط 

االأكادميية اأو البحثية.
املتقدمني  وتناف�س عدد كبري من 
حيث  الدرا�شية،  املقاعد  هذه  على 
طلباً   3668 اجل��ام��ع��ة  ا�شتلمت 
باملئة   3.73 القبول  معدل  وبلغ 
لاللتحاق برباجمها احلالية التي 
ماج�شتري  ب���رام���ج  ث��الث��ة  ت�����ش��م��ل 
الروؤية  وثالثة برامج دكتوراه، يف 
ومعاجلة  االآل��ة  وتعّلم  احلا�شوبية 

اللغات الطبيعية.
اإري�����ك زينغ،  ال��ربوف��ي�����ش��ور  وق����ال 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي���د 
للذكاء اال�شطناعي: "اإن اجلامعة 
تن�شب  ل�����ذا  ب���ح���ث���ي���ة،  م���وؤ����ش�������ش���ة 

موقع  ت���ع���زي���ز  يف  حم�������وري  دور 
اأب��وظ��ب��ي ودول���ة االإم�����ارات كمركز 
الذكاء  جم����ال  يف  ل��ل��ت��م��ّي��ز  دويل 
البحث  ح��ي��ث  م���ن  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
واالبتكار فمن بني الطالب الذين 
 30 رح��ب��ت اجل��ام��ع��ة بهم ح��دي��ث��اً 
اإىل  �شيدعمون  اإم��ارات��ي��اً  م��واط��ن��اً 
ج���ان���ب زم���الئ���ه���م ال����ط����الب من 
حلول  تطوير  خمتلفة،  جن�شيات 
ف�شاًل  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 
االإم��ارات للذكاء  ا�شرتاتيجية  عن 

اال�شطناعي 2031.
وي���ت���م���ت���ع اخل����ري����ج����ون مب����ه����ارات 
وخ�������ربات ت��ت��ي��ح ل���ه���م االن���ط���الق 
املجال  يف  م��ه��ن��ي��ة  م�������ش���ريات  يف 
ال�����ش��ن��اع��ي داخ����ل دول����ة االإم�����ارات 
املوؤ�ش�شات  يف  العمل  اأو  وخ��ارج��ه��ا 

االأكادميية الرائدة.
 اجلدير بالذكر اأن جامعة حممد 
اال�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  زاي������د  ب����ن 

قادوا اأو �شاركوا يف قيادة عدد كبري 
من موؤمترات الذكاء اال�شطناعي 
يف  مب��ا   ،2022 ال��ع��ام  يف  العاملية 
اللغويات  ج��م��ع��ي��ة  م���وؤمت���ر  ذل����ك 

وب��ع��د ح����وايل ث����الث ���ش��ن��وات من 
تاأ�شي�شها، حتظى اجلامعة بتقدير 
اال�شتثنائية  ل���ب���ح���وث���ه���ا  ع����امل����ي 
واأع�شاء هيئتها التدري�شية الذين 

احلو�شبية، واملوؤمتر الدويل لتعّلم 
والتحليل  التعلم  وم��وؤمت��ر  االآل���ة، 
اليقني يف  ع��دم  وم��وؤمت��ر  ال�شببي، 

الذكاء اال�شطناعي.

اخلري حماكم  ملبادرة  دبي  مالية  من  دعما  درهم  األف   141
•• دبي-وام:

قّدمت دائرة املالية يف حكومة دبي دعًما مالًيا ملبادرة "حماكم اخلري" التابعة 
 ،2018 العام  التنفيذ يف  واأطلقتها حمكمة  تبّنتها  كانت  والتي  دبي،  ملحاكم 
ال�شداد، ممن �شدرت  واملتعرثين عن  الغارمني  املعاناة عن كاهل  بهدف رفع 
األ���ف دره���م من   141 اأك���رث م��ن  ال��دائ��رة  اأح��ك��ام ق�شائية بحّقهم. وق��ّدم��ت 
بح�شب  اخلري"،  "حماكم  ملبادرة  اخلري" دعًما  "درهم  مبادرتها  الت  متح�شّ
�شالح،  اآل  �شالح  عبدالرحمن  املالية  ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م��ع��ايل  اأع��ل��ن  م��ا 
�شمن  لة  املتح�شَّ ال��ت��ربع��ات  مبالغ  توجيه  على  ال��دائ��رة  ح��ر���س  اأّك���د  ال���ذي 
والدولة  دبي  اإمارة  يف  االإن�شانية  امل�شاعدات  اأوجه  "درهم اخلري" يف خمتلف 
عموًما. وك�شف اآل �شالح، عن اأن مبادرة "درهم اخلري" جمعت منذ بدايتها يف 
2017، اأكرث من 7.5 مليون درهم، واأن ريعها و�شل اإىل مئات امل�شتفيدين 
من املواطنني من خالل ثماين جهات ر�شمية، وجاء هذا االإع��الن بالتزامن 
اأغ�شط�س من كل عام. وتقوم   19 املوافق  االإن�شاين،  للعمل  العاملي  اليوم  مع 
مبادرة دائرة املالية، التي اأُطلقت يف العام 2017 با�شم "درهم اخلري"، على 

اإتاحة جمال الترّبع اأمام املتعاملني احلكوميني الذين ي�شّددون ر�شوم خمتلف 
املعامالت احلكومية عرب بوابة "�شداد دبي" على الويب وتطبيق "دبي االآن". 
تقديره  عن  دب��ي،  ملحاكم  العام  املدير  املن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  واأع���رب 
اأن هذه  م��وؤّك��ًدا  "حماكم اخلري"،  دبي مبادرة  املالية يف حكومة  دائ��رة  لدعم 
اخلطوة ت�شاهم يف منح املتعرثين فر�شة جديدة للعودة اإىل اأ�شرهم وحياتهم 
اأطلقنا مبادرة حماكم اخلري قبل �شنوات لتعزيز مفهوم  واأعمالهم .. وقال: 
امل�شوؤولية االجتماعية وتنمية روح التكافل االجتماعي وتقوية اأوا�شر التعاون 
اأف��راًدا وموؤ�ش�شات، بامل�شاهمة يف �شداد مديونيات املع�ِشرين الذين  يف املجتمع 
اأع��رب جمال حامد  ب��دوره،  دب��ي.  اأحكام ق�شائية من حماكم  �شدرت �شدهم 
املالية، عن �شكره  دائ��رة  املركزية يف  التنفيذي لقطاع احل�شابات  املدير  امل��ّري 
للمتربعني الذين ي�شاهمون يف دعم مبادرة "درهم اخلري"، واأو�شح اأن بو�شع 
احلكومية  املعامالت  ر�شوم  ي�شّددون  مّمن  احلكومية  اجلهات  مع  املتعاملني 
عرب البوابة والتطبيق الذكي املذكوَرين، الترّبع مببلغ مايل قبل اإنهاء عملية 
لة يذهب ل�شالح مبادرة "درهم  ال�شداد، م�شرًيا اإىل اأن اإجمايل املبالغ املتح�شَّ
اخلري"، ليوؤول يف نهاية املطاف اإىل امل�شتفيدين �شمن فئات حّددتها الدائرة.

Date 24/ 8/ 2022  Issue No : 13628
Notification by Publication in the Execution Case
Notification for Enforcee Sharjah Federal Court 
of First Instance- Execution Civil Court-Fredrick 

Odanga Notification for payment in case No. 
SHCEXCIBOUNCE2022/0003748- bounced cheques

To: Fredrick Odanga
Whereas the attached judgment is issued against you for the plaintiff
Enforcee: Sharjah Islamic Bank
In the above-mentioned case
Whereas the above-mentioned prevailing party submitted a request to execute the 
judgment and paid the charges for the request, and whereas the judgment is:
Total amount including costs and fees is 73790
You are requested to execute what is in writ of execution mentioned above within 15 
days of this notification.
In case you fail to do the execution, the Court shall take the specific performance 
against you as per the Law.
Judge/Wael Ahmed Abdullah
Sharjah Federal Court/Execution Civil Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70535Date 24/ 8/ 2022  Issue No : 13628
Dubai Courts of First Instance          

Notice and assignment to fulfill by publication
Execution No: 253/2022/8181- Cheques Execution

Held In: Ninth Execution Department No. 230
Execution Subject: Claiming the value of the returned Cheque no (000008) 
Issued by Al Mashreq Bank amount of (90000AED) Note that 40000 AED have 
been paid, and the remaining 50000 AED
Execution request: Adel Abdel Halim Mohamed Zahran,Address: UAE- 
Emirate of Dubai - Bur Dubai - Al Fahidi Street - Juma Bin Ahmed Building 
Souk Al Kabeer 3rd Floor Apartment Office 15 - Next to Ali Bin Abi Talib 
Mosque.
To be notified:1- Abdul Tawab Khan Nazir Ali Khan -as Respondent
Subject of Notice: A case has been filed against you, the above-mentioned 
executive case and obligated you to pay the amount executed 50000 AED 
to execution request or to court treasury Accordingly, the court will initiate 
executive procedures against you in the event of non-compliance with the 
aforementioned decision within 15 days from the date of publishing this 
announcement.publication date of this notification. 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533
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اأخبـار الإمـارات

�سيف ال�سارقة.. وجهة لع�ساق املغامرات املائية وهواة ال�سواطئ

وال�����ش��ي��اح��ي ب��ال�����ش��ارق��ة اأط��ل��ق��ت يف 
ال�شارقة  "�شيف  امل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و 
ل����ل����زوار  ت����ق����دم  ال����ت����ي   ،"2022
العرو�س  م���ن  ب���اق���ات  وامل��ق��ي��م��ني 
احل�شرية وعرو�س القيمة امل�شافة 
بالتعاون مع اأبرز امل�شاريع ال�شياحية 
واملن�شاآت الفندقية يف خمتلف اأنحاء 

االإمارة.
حتى  ت�شتمر  ال��ت��ي  احلملة،  وتتيح 
للعائالت  امل��ق��ب��ل،  ���ش��ب��ت��م��رب   30
تناف�شية  اأ����ش���ع���ار  ع��ل��ى  احل�������ش���ول 
للخدمات واحلجوزات يف 16 فندقاً 
يف مدن االإم��ارة، ال�شيما ال�شاطئية 
منها، كما اأنها تقدم تذاكر جمانية 
الوجهات  م���ن  جم��م��وع��ة  ل���دخ���ول 
ال�شيما  ال�شياحي،  اجل��ذب  ومعامل 
املائية  ال����ل����وؤل����وؤ  مم���ل���ك���ة  ح���دي���ق���ة 
باالإ�شافة  "املنتزه"،  حدائق  �شمن 
ل���ع���رو����س ال��ق��ي��م��ة امل�������ش���اف���ة على 
االأط��ع��م��ة وامل�����ش��روب��ات واجل����والت 
ال�������ش���ي���اح���ي���ة. وت����ت����وف����ر ال���ب���اق���ات 
احلملة  موقع  ال�شيفية  والعرو�س 
shjsummer. االإل����ك����رتوين 

.  ae

�شل�شلة من  ويحت�شن  املكان،  لزوار 
املطاعم واملقاهي التي تقدم بدورها 
�شاطئ  مم����ي����زة.  ون���ك���ه���ات  ق����وائ����م 

كلباء..
ب��ف�����ش��ل ام����ت����داده ع��ل��ى م�����ش��اف��ة 7 
�شاحل  ط�����ول  ع���ل���ى  ك���ي���ل���وم���رتات 
املدينة، ميتلئ �شاطئ كلباء يف كثري 
من االأحيان مبحبي لعب كرة القدم 

وحمبي التنزه وال�شيادين.
وتعد حممية القرم، والواقعة على 
امتداداً  ُعمان،  �شاحل خليج  امتداد 
مذهاًل  وم��ك��ان��اً  لل�شاطئ،  طبيعياً 
للتنوع البيولوجي جديراً بالزيارة.

وت������ت������واف������ر جت������رب������ة ال����ت����ج����دي����ف 
مر�شدين  برفقة  الكاياك،  بقوارب 
جمموعة  اأو  م��وؤه��ل��ني،  ���ش��ي��اح��ي��ني 
للزائر  ومي���ك���ن  االأ�����ش����دق����اء،  م���ن 
وطيور  واالأ�شماك  ال�شالحف  روؤي��ة 

الرفراف املهددة باالنقرا�س.

حدائق ومنتزهات مائية..
مائيني  منتزهني  ال�شارقة  وت�شم 
داخليني "غري مطلني على البحر" 
ي����وف����ران جم���م���وع���ة م����ن االأل����ع����اب 
للكبار  املتنوعة  واالأن�����ش��ط��ة  امل��ائ��ي��ة 
ع��ل��ى �شفاف  وي��ق��ع��ان  واالأط����ف����ال، 

بحرية خالد.

حدائق املنتزه..
ت��ق��ع ح���دائ���ق امل��ن��ت��زه ب��ال��ق��رب من 
املركزي  وال�������ش���وق  ال��ع��ل��م  ج���زي���رة 
ب��ال�����ش��ارق��ة، وت��ق��دم ل���ل���زوار مرافق 
اأعلى  وف�����ق  وخ���دم���ي���ة  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
تنق�شم  الدولية،  ال�شالمة  معايري 
حديقة  ق�����ش��م��ني:  اإىل  احل���دي���ق���ة 
وحديقة  املائية،  اللوؤلوؤ"  "مملكة 
الرتفيهية،  االأ�شاطري"  "جزيرة 
وتقدمان معاً جمموعة وا�شعة من 
اخليارات الرتفيهية الأفراد العائلة 

من خمتلف االأعمار.

حديقة �سبال�س بارك املائية..
ا�شتطاعت "�شبال�س بارك" الواقعة 

ال�شرقي.
منظمي  م������ن  ال����ع����دي����د  وي������وف������ر 
الرحالت ال�شياحية رحالت تنا�شب 
ف�شاًل  اخل�����ربة،  ذوي  ال�����ش��ي��ادي��ن 
التي  العائالت  تنا�شب  رح��الت  عن 

ترغب بالتمتع بنزهة يف املياه.

قوارب النزهة..
اإحدى  ال�شارقة"  "قوارب  ت��ع��ت��رب 
املدينة  مل�����ش��اه��دة  ال��و���ش��ائ��ل  اأف�����ش��ل 
بانورامية  اإط��الل��ة  ع��رب  ك��ث��ب  ع��ن 
مفتوحة على اأ�شهر معاملها ومناطق 
فيها، مثل كورني�س بحرية  اجلذب 
خالد وواجهة املجاز املائية وجزيرة 
والق�شباء  امل���ج���از  وم�����ش��رح  ال���ن���ور 

وبحرية اخلان.

خاّلبة.. �سواطئ   5
�شواطئ  خم�شة  ال�شارقة  وحتت�شن 
رئي�شة ناب�شة باحلياة، هي: اخلان، 
واحل���������رية، واحل����م����ري����ة، وك���ل���ب���اء، 
وخورفكان، يتمتع كل منها مبعامل 
ط��ب��ي��ع��ي��ة مم���ي���زة وم���ن���اط���ق جذب 

�شياحي.
وم����ن ج��ان��ب اآخ�����ر، ت��ق��دم االإم�����ارة 
لع�شاق املغامرات الداخلية واالألعاب 
املائية حديقتي "املنتزه" و"�شبال�س 
لالأفراد  وتوفران  بارك" املائيتني، 
جمموعة  االأع������م������ار  ج���م���ي���ع  م�����ن 
املمتعة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ت��ج��ارب  م��ن 

واملتكاملة.

�ساطئ اخلان..
اللوؤلوؤ  ق���ري���ة  م����ن  ب���ال���ق���رب  ي���ق���ع 
ب���ال���ق���رب م���ن مربى  ال���ت���اري���خ���ي���ة، 
ومتحف  املائية  ل��الأح��ي��اء  ال�شارقة 
ال�����ش��ارق��ة ال���ب���ح���ري، وي��ب��ل��غ طوله 
600 مرت، ويعترب متنف�شاً حيوياً 
لقاطني املدينة وال�شياح، الراغبني 
ال�شواء،  على  التنزه  اأو  ال�شباحة  يف 
وي����وف����ر ال�������ش���اط���ئ جم���م���وع���ة من 
كاحلمامات  اخل���دم���ي���ة  امل�����راف�����ق 

واأماكن االغت�شال العامة.

خورفكان وحممية اأ�شجار القرم يف 
اأهم  الرفي�شة من  كلباء و�شد  خور 
التجديف  يف  ل��ل��راغ��ب��ني  ال��وج��ه��ات 
ال���ق���وارب ذات  اأو  ال��ك��اي��اك  ب��ق��وارب 
ا�شتئجار  للزائر  وميكن  الدوا�شات، 
وا�شتك�شاف  م��زدوج  اأو  واح��د  كاياك 
املنطقة مبفرده حيث تتوفر هناك 
بالريا�شات  خ��ا���ش��ة  م��راك��ز  اأي�����ش��اً 
املائية يف املواقع الثالثة، اأو التجول 
بجوالت  �شياحيني  م��ر���ش��دي��ن  م��ع 
يف  ال��ق��رم  اأ���ش��ج��ار  ملحمية  تعريفية 

كلباء.

الغو�س والغط�س احلر..
ممتازة  مواقع  على  العثور  ميكنك 
مل��م��ار���ش��ة ال��غ��و���س وال��غ��ط�����س احلر 
بالقارب  دق���ائ���ق  ب�����ش��ع  غ�����ش��ون  يف 
املياه  حتت  و�شتجد  خورفكان،  من 
وجمموعة  امللونة  امل��رج��ان  ح��دائ��ق 
البحرية  االأن�������������واع  م�����ن  ك����ب����رية 
واالأ����ش���م���اك. وت�����ش��م��ل ع���دة مواقع 
م���ث���ل: ج����زي����رة ال���ق���ر����س وح���دائ���ق 
اأنيمون وحدائق املرجان، باالإ�شافة 
اإىل �شخرة مارتيني، املوقع املف�شل 

للعائالت.
وت���ق���دم م���راك���ز ال��غ��و���س يف اإم����ارة 
ومعدات  الغو�س  رحالت  ال�شارقة، 
للتاأجري ودورات تعليم الغو�س التي 

يديرها مدربون موؤهلون دولياً.

قوارب ال�سيد..
ت��ت��م��ي��ز ال�������ش���ارق���ة ب���وق���وع���ه���ا على 
العربي،  واخل���ل���ي���ج  ُع����م����ان  خ��ل��ي��ج 
متنوعة  يتمتعان مبجموعة  الذين 
وغ��ن��ي��ة م��ن االأن������واع ال��ب��ح��ري��ة، ما 
البحر  و����ش���ط  يف  ال�����ش��ي��د  ي��ج��ع��ل 
اأ�شناف  تتنوع  حيث  ك��ب��رية،  متعة 
ا�شطيادها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  االأ���ش��م��اك 
�شمك  م���ث���ل  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج  يف 
امل���ل���وك، وب����اراك����ودا وت���ري���ف���ايل، يف 
املارلني  اأ�شماك  �شيد  ميكنك  حني 
ذات  والتونة  ال�شراعية،  والزعنفة 
ال�شاحل  قبالة  ال�شفراء،  الزعنفة 

اأن حتقق  امل��ائ��ي��ة  امل��ج��از  يف واج��ه��ة 
ب�شيطة  ف�����رتة  يف  وا����ش���ع���ة  ����ش���ه���رة 
نظراً  ال�شيف،  ف��رتة  يف  وباالأخ�س 
االأوىل  امل���ائ���ي���ة  ال���وج���ه���ة  ل��ك��ون��ه��ا 
االإم����ارة،  م�شتوى  على  نوعها  م��ن 
مائية  األ����ع����اب����اً  احل���دي���ق���ة  وت����وف����ر 
عديدة لالأطفال، ما يجعلها خياراً 
م��ف�����ش��اًل ل��ل��ع��ائ��الت ال��ب��اح��ث��ة عن 

ترويح اأطفالها �شيفاً.

احلديقة املائية يف منتزه ك�سي�سة..
منطقة  يف  ك�����ش��ي�����ش��ة  م���ن���ت���زه  يف 
ت�شتطيع  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال��رح��م��ان��ي��ة 
املتعة  ع�����ن  ال���ب���اح���ث���ة  ال����ع����ائ����الت 
الأطفالها يف فرتة ال�شيف احلالية 
احلديقة  يف  ت��ن�����ُش��ده  م���ا  جت���د  اأن 
ب��امل��ن��ت��زه، التي  ل���الأط���ف���ال  امل���ائ���ي���ة 
ت�����ش��م جم��م��وع��ة االأل���ع���اب والربك 
وجود  و�شط  للنفخ،  القابلة  املائية 
م�������ش���رف���ني دائ����م����ني ح���ر����ش���اً على 

�شالمة االأطفال.

�ساطئ ال�سيدات..
يقدم نادي �شيدات ال�شارقة للن�شاء 
فر�شة التمتع بدفء مياه البحر يف 
اأجواء تراعي اخل�شو�شية واالأمان، 
با�شتخدام  ال��ت��م��ت��ع  اإم��ك��ان��ي��ة  م���ع 
الريا�شية  ال��ن��ادي  م��راف��ق  خمتلف 
باجللو�س  وانتهاًء  املغلقة،  وامل�شابح 
اأو  ل��ذي��ذة  ل��ت��ن��اول وج��ب��ة  يف املطعم 

االجتماع مع ال�شديقات.

م�سابح الفنادق..
ال�شارقة  اإم�����ارة  اأن���ح���اء  يف  ت��ت��واف��ر 
املن�شاآت  م����ن  وا����ش���ع���ة  جم���م���وع���ة 
عاملية  م�شابح  ت�شم  التي  الفندقية 
امل�شتوى، تتيح للنزالء ق�شاء يومهم 
حول  اال���ش��ت��ج��م��ام  اأو  ب��ال�����ش��ب��اح��ة 
االأهل واالأ�شدقاء يف  امل�شبح برفقة 

اأجواء مريحة وخ�شو�شية واآمنة.

�سيف ال�سارقة 2022..
التجاري  االإمن��������اء  ه��ي��ئ��ة  وك����ان����ت 

�ساطئ احلرية..
ال���واق���ع قبالة  ال�����ش��اط��ئ  ي��ت�����ش��م��ن 
ي�شل  وال�������ذي  ال���ف�������ش���ت،  م��ن��ط��ق��ة 
اإم��ارة عجمان، وميتد بطول  حدود 
مرافق  من  العديد  كيلومرتات،   3
املطاعم  م��ث��ل  ال�����ش��ي��اح��ي  اجل�����ذب 
املتنقلة  الطعام  وع��رب��ات  وامل��ق��اه��ي 
يت�شمن  كما  وغ��ريه��ا،  والع�شائر 
ومم�شى،  للعائالت،  جلو�س  اأماكن 

وم�شاراً للدراجات الهوائية.

�ساطئ احلمرية..
ي�شكل �شاطئ احلمرية، الواقع على 
مقربة من اإمارة اأم القيوين، مالذاً 
اأكرث  اأح��د  اأن��ه  للجميع، كما  مثالياً 
االإمارة  يف  ه���دوءاً  االإم���ارة  �شواطئ 
اأماكن خم�ش�شة لل�شواء  كما يوفر 
تزويده  ج���رى  ال��ط��ل��ق،  ال���ه���واء  يف 
وتتوزع  وح��دي��ق��ة  مبم�شى  م���وؤخ���راً 
األ����ع����اب االأط����ف����ال يف ال���ع���دي���د من 
النقاط على امتداده. وت�شرف على 
فرقة  ال�شاطئ  رواد  واأم���ن  �شالمة 
الإدارة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ب��ح��ري  االإن����ق����اذ 
ال�شواطئ  مل��راق��ب��ة  امل����دين،  ال��دف��اع 

والبحر يف اإمارة ال�شارقة.

�ساطئ خورفكان..
�شكل هالل  �شاطئ خورفكان  يتخذ 
ع��ل��ى خ��ل��ي��ج ب���ني ج��ب��ل��ني ب��ط��ول 3 
ك��ي��ل��وم��رتات، وت���ق���دم ال��ع��دي��د من 
مراكز ومكاتب ال�شياحة واالأن�شطة 
اخلدمات  م��ن  جمموعة  البحرية 
امل��ت��ك��ام��ل��ة مل���رت���ادي ال�����ش��اط��ئ، من 
و�شيد  والغو�س  املائية  الريا�شات 

االأ�شماك واأن�شطة القوارب.
وع���ل���ى م��ق��رب��ة م���ن ال�����ش��اط��ئ تقع 
ج���زي���رة ال���ق���ر����س ال���ت���ي ت��ع��د بقعة 
مل�شاهدة  والغو�س  لل�شباحة  مثالية 
احلياة البحرية واالأ�شماك، وميكن 
والغط�س  الغو�س  معدات  ا�شتئجار 
باأجواء  اال�شتمتاع  اإىل جانب  فيها. 
الذي  خورفكان"،  "�شاطئ  م�شروع 
تتوفر فيه كافة املرافق والت�شهيالت 

•• ال�سارقة-وام:

ب�����ات ���ش��ي��ف ه�����ذا ال����ع����ام يف اإم������ارة 
لع�شاق  ح��ق��ي��ق��ي��ة  م��ت��ع��ة  ال�����ش��ارق��ة 
البحرية  واالأن�����ش��ط��ة  ال��ري��ا���ش��ات 
ال���دول���ة و���ش��اك��ن��ي��ه��ا، عرب  م��ن زوار 
العرو�س  م���ن  وا����ش���ع���ة  جم��م��وع��ة 
واخل�شومات اجلاذبة التي اأطلقتها 
وال�شياحي  التجاري  االإمناء  "هيئة 
"�شيف  حملة  �شمن  بال�شارقة"، 

ال�شارقة 2022".
وت��ت��ن��وع ال��ت��ج��ارب واالأن�����ش��ط��ة التي 
�شواطئ  ع���ل���ى  مم��ار���ش��ت��ه��ا  مي���ك���ن 
اإمارة ال�شارقة، ابتداًء من ال�شباحة 
والنزهات  بال�شيد  والغو�س مروراً 
التجديف  اإىل  و����ش���واًل  ال��ب��ح��ري��ة 
�شكي"  وال�"جيت  االأم����واج  ورك���وب 
وغ����ريه����ا ال���ك���ث���ري، ل��ي��ج��د ال���زائ���ر 
لق�شاء  ع���دة  خ���ي���ارات  اأم����ام  نف�شه 
املغامرة،  من  يخلو  ال  ممتع  �شيٍف 
العديد  امل��ت��ن��زه��ات  ت��وف��ر  ح���ني  يف 
واملخيمات  ال��رتف��ي��ه  خ���ي���ارات  م���ن 
ال�شيفية احلافلة بالريا�شة وور�س 
املائية  االأن�شطة  جانب  اإىل  العمل 
الداخلية �شمن بيئة اآمنة لالأطفال 

من خمتلف االأعمار.

اأن�سطة وفعاليات ومغامرات بال 
حدود..

اأو  ال��ري��ا���ش��ة  ع�����ش��اق  م���ن  ك��ن��ت  اإذا 
اأف�شل  ف������اإن  امل���ائ���ي���ة،  امل����غ����ام����رات 
ال�شارقة  يف  ن��ه��ارك  ل��ت��ب��داأ  طريقة 
البحر م�شطحباً  اإىل  بالتوجه  هي 
ما حتتاج اإليه، ولكن حتى لو ن�شيت 
الالزمة  ال��ت��ج��ه��ي��زات  اأو  امل���ع���دات 
ملمار�شة هوايتك املف�شلة، فال داعي 
البحرية  الريا�شة  فمراكز  للقلق، 
ال�شارقة  اأنحاء  املنت�شرة يف خمتلف 
باالإ�شافة  �شواطئها،  من  وبالقرب 
�شتوفر  ال�شاطئية،  املنتجعات  اإىل 
لك ما حتتاجه خلو�س مغامرات ال 

تعرف احلدود.

ريا�سات مائية..
البحرية  ال��ري��ا���ش��ات  ت��ق��دم م��راك��ز 
جمموعة من االأن�شطة والفعاليات 
ذات املحركات وبدون حمركات اأي�شاً 
مثل التزلج الهوائي املظلي والتزلج 
ال��ق��ارب االأ�شفر،  امل��اء ورك���وب  على 
ولوح التزلج الطائر، واألواح التزلج 
ال�شراعي  والتزلج  ال��دوا���ش��ات،  ذات 
والكرة الطائرة ال�شاطئية وغريها، 
منظمي  م������ن  ال����ع����دي����د  وي������ق������دم 
ال������رح������الت ال�������ش���ي���اح���ي���ة ج�����والت 
�شياحيني  مب��ر���ش��دي��ن  م�����ش��ح��وب��ة 

لرحالت القوارب والغو�س.

التجديف..
و�شاطئ  اخل��ان  �شاطئ  مناطق  تعد 

وت���ت�������ش���م���ن ق���ائ���م���ة امل�������ش���ارك���ني " 
خورفكان،  اأو�شينك  و�شبا  منتجع 
وفندق و�شقق دبل تري باي هيلتون 
وفندق  املائية،  ال�شارقة-الواجهة 
ماربيال  ومنتجع  ال�شارقة،  �شنرتو 
بيت�س  ك����ورال  منتجع  و  ال�����ش��ارق��ة، 
�شرياتون  و�شبا  ومنتجع  ال�شارقة، 
فندق  و  الرفراف،  نزل  و  ال�شارقة، 
نزل  و  ال�شارقة،  البيت-  ت�شيدي  ذا 
اإك�شبو  م��رك��ز  ون��وف��وت��ي��ل  ال��ف��اي��ه، 
ال�شارقة  واأوك�����ش��ي��دن��ت��ال  ال�����ش��ارق��ة، 
ج��ران��د، وب��ومل��ان ال�����ش��ارق��ة، وواحة 
ال�����ب�����داي�����ر، وف�������ور ب���وي���ن���ت�������س ب���اي 
لل�شقق  ج��ران��د  ولوك�س  ���ش��ريات��ون، 
الفندقية، و جولدن تيوليب لل�شقق 

الفندقية".

ميثاق ال�سالمة..
التجاري  االإمن������اء  "هيئة  وك���ان���ت 
اأطلقت  بال�شارقة"  وال�����ش��ي��اح��ي 
ال�شالمة"  "ميثاق  خ��ت��م  اأخ������رياً، 
املن�شاآت  ال�����ت�����زام  ع���ل���ى  ل���ل���ت���اأك���ي���د 
ال�شفر  و������ش�����رك�����ات  ال����ف����ن����دق����ي����ة 
وال�����ش��ي��اح��ة وال���رح���الت يف االإم����ارة 
املعايري  الأع����ل����ى  م��ط��اب��ق��ت��ه��ا  م����ن 
ل�شمان  االح���رتازي���ة  واالإج������راءات 
االإم��������ارة  زوار  و�����ش����الم����ة  ����ش���ح���ة 
���ش��م��ن اجلهود  ودع�����م  ال��ب��ا���ش��م��ة، 
كاإحدى  مكانتها  لتعزيز  امل��ب��ذول��ة 
م�شتوى  ع��ل��ى  االآم����ن����ة  ال���وج���ه���ات 

العامل.
املن�شاآت  ج���م���ي���ع  م���راق���ب���ة  وت����ت����م 
بالتعاون  م�شتمر  ب�شكل  الفندقية 
ال�شحية؛  ال�������ش���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  م����ع 
ل�شمان االمتثال الإجراءات ال�شحة 
ي�شمن  مم��ا  املطلوبة؛  وال�شالمة 
وال��زوار اال�شتمتاع بتجربة  لل�شياح 
اآم��ن��ة وم��ري��ح��ة يف ك��ل مرحلة من 
م����راح����ل رح��ل��ت��ه��م واإق���ام���ت���ه���م يف 

ال�شارقة.

ويل عهد عجمان ي�ستقبل القن�سل البحريني
•• عجمان -وام:

يف  النعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد  عمار  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
عام  قن�شل  الن�شف  علي  ح�شن  �شعود  �شعادة  اأم�����س  احل��اك��م  دي���وان 
مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شالم  ق��دم  ال��ذي  ال�شقيقة  البحرين  مملكة 

ت�شلمه مهام عمله لدى الدولة.
ورحب �شمو ويل عهد عجمان - خالل اللقاء - بالقن�شل العام للمملكة 
البحرينية.. متمنيا له طيب االإقامة والتوفيق والنجاح وال�شداد يف 
اأداء مهام عمله اجلديد مبا ي�شهم يف توطيد العالقات القائمة بني 
التعاون  اأوا�شر  وتعزيز  االأ�شعدة  خمتلف  على  ال�شديقني  البلدين 

امل�����ش��رتك يف خمتلف امل��ي��ادي��ن. وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان - خ��الل ال��ل��ق��اء - 
ملا  تطويرها  و�شبل  البلدين  بني  القائمة  الثنائية  التعاون  عالقات 
فيه م�شلحة ال�شعبني ال�شديقني. من جانبه اأعرب �شعادة القن�شل 
العام البحريني عن �شعادته بلقاء �شمو ويل عهد عجمان .. م�شيدا 
االإم��ارات عامة  دولة  ت�شهده  الثنائية ومبا  العالقات  مبكانة وعمق 
وعجمان خا�شة من نه�شة ح�شارية يف امليادين كافة. ح�شر اللقاء 
ديوان  رئي�س  النعيمي  �شعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�شيخ  معايل   ...
�شعادة  و  دي��وان احلاكم  النعيمي مدير  را�شد  �شعادة حمد  و  احلاكم 
يو�شف حممد النعيمي مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة و عدد 

من كبار امل�شوؤولني.

اأحمد بن حميد النعيمي ي�سهد اختتام برنامج �سيفنا �سعادة
•• عجمان-وام:

�شهد ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي، ممثل �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
وكيل  ال�شويدي  االأك��رف  اإبراهيم  موزة  بح�شور  واملالية،  االإداري��ة  لل�شوؤون 
ال�شيفي  الربنامج  واأن�شطة  فعاليات  اختتام  حفل  املجتمع..  تنمية  وزارة 
فندق  يف  عجمان  حكومة  نظمته  والذي  الثالثة،  �شعادة" بن�شخته  "�شيفنا 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  ودع��م  برعاية  فريمونت، 
عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي، وبالتعاون مع عدد من املوؤ�ش�شات واجلهات 

احلكومية.
هذا  �شعادة"  "�شيفنا  �شملها  التي  املتنوعة  واالأن�شطة  ال��ربام��ج  يف  ���ش��ارك 
التطويرية،  والفعاليات  الربامج  يف   1079 بواقع  م�شارك   4500 العام، 
الربامج  يف  م�شاركا  و130  الريا�شية،  والفعاليات  ال��ربام��ج  يف  و2571 
املجتمعية،  والفعاليات  ال��ربام��ج  يف  م�شاركا  و545  الدينية،  والفعاليات 

و175 يف الربامج والفعاليات الثقافية والعلمية.
وقام ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي راعي احلفل، يرافقه اأحمد الرئي�شي 
رئي�س اللجنة املنظمة، بتكرمي اجلهات والدوائر امل�شاركة والداعمة، والتي 
�شاهمت يف اإجناح الربنامج ال�شيفي، وعددها 20 دائرة وموؤ�ش�شة، وتكرمي 
مدير  النعيمي  حميد  ن��ورة  ال�شيخة  راأ�شهم  وعلى  الربنامج  مع  املتعاونني 
مركز عجمان X بدائرة البلدية والتخطيط، اإىل جانب اجلهات االإعالمية 
�شت تغطية مميزة للربنامج، ويف مقدمتهم وكالة اأنباء االإمارات  التي خ�شّ

التي متيزت بكونها االأكرث متابعة للربنامج.
و�شاركت �شعادة موزة اإبراهيم االأكرف ال�شويدي وكيل وزارة تنمية املجتمع، 
نالت  حيث  وطن"،  "اأ�شرة  مب�شابقة  الفائزين  تكرمي  يف  احلفل  راع��ي  مع 
اأ�شرة عبد اهلل علي �شند ال�شويدي املركز االأول، وجاءت يف املركز الثاين اأ�شرة 
املركز  يف  النقبي  يو�شف  اأحمد  اأ���ش��رة  حلت  بينما  الهوتي،  اهلل  عبد  حممد 

الثالث.

كما مت تكرمي الفائزين بجوائز التميز، حيث نالت لطيفة حممد املطرو�شي، 
دائرة  وح�شلت  ب��رام��ج،  من�شق  اأف�شل  ج��ائ��زة  الرقمية  عجمان  دائ���رة  م��ن 
دبلوم  وح�شل  اإعالمية،  تغطية  اأف�شل  على  امل��ايل،  القائد  برنامج  املالية، 
ريادة االأعمال التابع لدائرة التنمية االقت�شادية على املركز االأول كاأف�شل 
على  ال�شياحية  التنمية  لدائرة  التابع  ال�شغري  ال�شيف  وبرنامج  برنامج، 
املركز الثاين، وحل املربمج ال�شغري التابع لدائرة البلدية والتخطيط ثالثاً، 

بينما فازت دائرة البلدية والتخطيط بجائزة اجلهة املتميزة.
ويف ختام احلفل قّدمت اللجنة العليا املنظمة للربنامج درعاً خا�شاً لوزارة 
تنمية املجتمع، ومنحت جلنة برنامج "�شيفنا �شعادة" درعاً تقديرياً لل�شيخ 

اأحمد بن حميد النعيمي راعي احلفل.
من  والرعاية  واالهتمام  الدعم  اإن  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�شيخ  وق��ال 
�شمو ويل عهد عجمان للربنامج ال�شيفي حلكومة عجمان "�شيفنا �شعادة" 
امل��ب��ذول��ة من  ب��اجل��ه��ود  الن�شخة، م�شيداً  اأ���ش��ب��اب جن��اح��ه يف ه��ذه  اأه���م  م��ن 

التطويرية  الفعاليات والربامج  املنظمة، وبتنوع  امل�شاركة واللجان  اجلهات 
واملجتمعية والريا�شية والعلمية والدينية.

اأن جن��اح الربنامج  ال�����ش��وي��دي  اإب��راه��ي��م االأك����رف  اأك���دت م���وزة  م��ن جانبها 
كونه  للجميع،  جناحاً  يعد  الثالثة،  ن�شخته  يف  عجمان  حلكومة  ال�شيفي 
انطلق من االأ�شرة االإماراتية وا�شتهدفها ب�شورة تامة، مما �شاهم يف تر�شيخ 
الكثري من املفاهيم املجتمعية يف نفو�س اأبنائنا، م�شرية اإىل اأن هذا النوع من 
اإىل  التي حتتاج  التنمية  نحو  ال�شحيح  الطريق  يج�ّشد خطوة يف  املبادرات 
ت�شافر جهود جميع املوؤ�ش�شات، لدعم ا�شتقرار االأ�شرة وحتقيق اأف�شل جودة 

حياة ملختلف فئات املجتمع.
واأثنى اأحمد الرئي�شي رئي�س اللجنة املنظمة للربنامج، على االإقبال الكبري 
اإن هذا التفاعل  "�شيفنا �شعادة" قائاًل:  من االأ�شر االإماراتية على برنامج 
هو اأكرب دليل على حجم االأثر االإيجابي الذي حققته الربامج املجتمعية يف 

ن�شختها احلالية لدى كافة اأفراد املجتمع.

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9769

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/29 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده مركز املدينه الطبي و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                                   الو�سف  

 7،925                                                            معدات طبيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

70363
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/وزاركو 

CN للتجارة العامة  رخ�شة رقم:3696652 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/وايت  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN هات للمقاوالت العامة  رخ�شة رقم:3701023 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/هيلرب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للتنظيفات العامة  رخ�شة رقم:1398640 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شامل خليفة ال�شعيدي لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1175552 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/براري  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

للعود والعطور
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3013946 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شعلة 

للبهارات والتوابل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3690035 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جمعه  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلفان علي ال�شام�شي للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4120061 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شتون هاو�س لل�شيانة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�شة رقم : 1198321 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة علي مبارك ا�شماعيل بخيت اجلنيبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شهيل فوزي احمد علي اليافعي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن 
واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :بقالة هاياليت

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 3816915 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شهيل خليفه �شيف �شريع املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف عبدالرحمن عو�س �شعيد غريب النعيمي
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن 
واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�شاوث  �شيناى  :مطعم  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: انديان رخ�شة رقم : 3868259 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد ابراهيم نور حممد ا�شحاق حممد ا�شحاق %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف على احمد عبداهلل مر�شد الرميثي
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن 
واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
اخلليج  :خدمات  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

الكهربائية وال�شحية
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1039676 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ح�شني حممد مر�شد لياقت ح�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شهيد اهلل حاجى نور ح�شني مياه
تعديل وكيل خدمات / حذف خالد زامل را�شد �شعيد ال�شام�شى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل موؤ�ش�شة مهنية
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن 
واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

اال�شم التجاري:اجناز لال�شت�شارات االدارية ذ.م.م
مكتب   A نهيان  ال  زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  املالك/�شمو  ال�شركة:وحدة  عنوان 

ط  - ق17   -  7-1 غرب   - اخلالدية   - ابوظبي  جزيرة   M-07
CN رقم القيد يف ال�شجل االقت�شادي: 2062700 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
قانوين  كم�شفي  قانونيون،  حما�شبون   - و�شركاه  ال�شادة/الهاملي  تعيني   -  2
لل�شركة بتاريخ:2022/08/17 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205033073
تاريخ التعديل:2022/08/22

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�شفي املعني خالل 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
�شركة   - التو�شيل  ال�شادة :جود وي خلدمات   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ م م رخ�شة رقم : CN 4227950 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ح�شام طارق طارق حممود  %2

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شمران على حممد بوتا من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شمران على حممد بوتا من 100 % اإىل %98

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ جود وي خلدمات التو�شيل - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

GOOD WAY DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل / جود وي خلدمات التو�شيل ذ.م.م
GOOD WAY DELIVERY SERVICES L.L.C.

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مقهى ومرطبات دعاء الكروان

رخ�شة رقم : CN 1029797 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عامر ابواملجد رم�شان احمد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عامر ابواملجد رم�شان احمد
تعديل وكيل خدمات / حذف حمد �شعود �شامل املعمرى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مقهى ومرطبات دعاء الكروان

DUA AL KARAWAN COFFEE & REFRESHMENTS

اإىل/ مقهى ومرطبات دعاء الكروان - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
DUA AL KARAWAN COFFEE & REFRESHMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شة امل�شداقية للمقاوالت العامة

رخ�شة رقم : CN 1129143 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / �شعيد بن خلفان بن را�شد العدوى من مالك اإىل مدير

 تعديل ن�شب ال�شركاء / �شعيد بن خلفان بن را�شد العدوى من 100 % اإىل %0
تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 10000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة امل�شداقية للمقاوالت العامة

AL MESDAQIYA GENERAL CONTRACTING EST

اإىل/ �شركة امل�شداقية للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALMESDAQIYA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :�شمارت ت�س لزينة ال�شيارات

رخ�شة رقم : CN 2355624 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة طارق رزيق ارزيق %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف احمد مبارك �شامل دغار الربيكى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شمارت ت�س لزينة ال�شيارات

SMART TOUCH AUTO ACCESSORIES

اإىل/ �شمارت ت�س لزينة ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

SMART TOUCH AUTO ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :كانرت فلويد باور للتجارة العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 4376721 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ن�شب ال�شركاء / بينجامني انتونى �شريايات من 50 % اإىل %24.5

 تعديل ن�شب ال�شركاء / جيبى ماتيو من 50 % اإىل %24.5
�شركة   - االإ�شت�شارات  خلدمات  بل�س  فينرت  اإ�شافة   / وبيع  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

ال�شخ�س الواحد ذ م م
VENTURE PLUS CONSULTANCY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل اإ�شم جتاري من/ كانرت فلويد باور للتجارة العامة ذ.م.م
CANTER FLUID POWER GENERAL TRADING L.L.C

اإىل/ كانرت فلويد باور ذ.م.م
CANTER FLUID POWER L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية  0910018
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة عامة  4690018

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
�شركة   - الطباعة  خلدمات  :املكان  ال�شادة   / باأن  االإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�شخ�س الواحد ذ م م
رخ�شة رقم : CN 1132373 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�شم جتاري من/ املكان خلدمات الطباعة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
AL MAKAN TYPING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مكاين خلدمات العمالة امل�شاعدة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
MAKANI DOMESTIC WORKS SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

تعديل ن�شاط / اإ�شافة خدمات مكاتب التو�شط يف توظيف العمالة  7810001
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات  8219001

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :اي�شي واي خلدمات التو�شيل

رخ�شة رقم : CN 4110360 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / احمد ال�شيد �شالح م�شلح على احلربى من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / احمد ال�شيد �شالح م�شلح على احلربى من 100 % اإىل %1

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد �شليم اقبال حممد اقبال  %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد نعيم ف�شل دين  %74

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ اي�شي واي خلدمات التو�شيل
EASYWAY DELIVERY SERVICES

اإىل/ اي�شي واي خلدمات التو�شيل ذ.م.م
EASYWAY DELIVERY SERVICES L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :بازرد خلدمات ال�شيارات

رخ�شة رقم : CN 3701961 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة و�شام ابراهيم فالح  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف في�شل عبداهلل احمد جابر ال على
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بازرد خلدمات ال�شيارات
BUZZARD FOR CAR SERVICES

اإىل/ بازرد خلدمات ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
BUZZARD FOR CAR SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• ال�سارقة - وام: 

الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  اأ���ش��در 
ال�����ش��ارق��ة خ���الل اج��ت��م��اع��ه �شباح 
اأم���������س يف م���ك���ت���ب ����ش���م���و احل���اك���م 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ب��رئ��ا���ش��ة 
نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د 
حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س 
االأكيا�س  ا���ش��ت��خ��دام  ب�����ش��اأن  ق����رارا 
واملواد البال�شتيكية ذات اال�شتخدام 

الواحد يف اإمارة ال�شارقة.
من  اع��ت��ب��اراً  يحظر  للقرار  ووف��ق��ا 
ت���داول  2024م  ي��ن��اي��ر   1 ت��اري��خ 
ا�شترياد  اأو  ط�����رح  اأو  اإن����ت����اج  اأو 
ذات  البال�شتيكية  وامل��واد  االأكيا�س 
اال�شتخدام الواحد يف االإمارة على 
ومواد  باأكيا�س  ا�شتبدالها  يتم  اأن 
متعددة اال�شتخدام ذات موا�شفات 

دائرة  م��ن  معتمدة  فنية  ومعايري 
�شوؤون البلديات.

البيئة  حماية  اإىل  ال��ق��رار  ويهدف 
البال�شتيكي  التلوث  خماطر  م��ن 
ال�شلبية  ال���ت���اأث���ريات  م���ن  واحل�����د 
ال�شارة،  امل��م��ار���ش��ات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 
ث��ق��اف��ة حماية  وت��ع��زي��ز وت�����ش��ج��ي��ع 
ال��ب��ي��ئ��ة وا���ش��ت��دام��ت��ه��ا م���ن خالل 
واملواد  االأكيا�س  ا�شتهالك  خف�س 
اال�شتخدام  ذات  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة 
حظرها،  اإىل  و������ش�����واًل  ال�����واح�����د 
ا�شتهالك  م���ن  ال��ت��ح��ول  وت��ن��ظ��ي��م 
ذات  البال�شتيكية  وامل��واد  االأكيا�س 
على  والعمل  ال��واح��د،  اال�شتخدام 
للبيئة،  ���ش��دي��ق��ة  ب���دائ���ل  ت���وف���ري 
و���ش��م��ان ت����داول االأك��ي��ا���س وامل����واد 
بطريقة  اال�����ش����ت����خ����دام  م���ت���ع���ددة 

م�شتدامة.
البلديات  ���ش��وؤون  دائ����رة  وتخت�س 
اخلطط  بو�شع  ال�شارقة  اإم���ارة  يف 

وال�شيا�شيات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
االأكيا�س  وحت���دي���د  ال����ق����رار،  ه����ذا 

واملواد البال�شتيكية ذات اال�شتخدام 
الواحد املُراد حظرها واال�شتثناءات 

وتنفيذ  واإع�������داد  ع��ل��ي��ه��ا،  ال�������واردة 
والتثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة  ال���ربام���ج 
حول اأهمية التحول من ا�شتهالك 
ذات  البال�شتيكية  وامل��واد  االأكيا�س 
ا�شتهالك  اإىل  الواحد  اال�شتخدام 
ومتعددة  م�شتدامة  اأخ���رى  ب��دائ��ل 

اال�شتخدام.
وتلتزم منافذ البيع لتحقيق اأهداف 
ال��ق��رار بفر�س تعرفة ال تقل  ه��ذا 
عن /25/ فل�شا اعتباراً من تاريخ 
1 اأكتوبر 2022 م على كل كي�س 
الواحد  اال�شتخدام  ذي  بال�شتيكي 
النهائي  للم�شتهلك  تقدميه  يتم 
وذلك متهيداً للحظر الكامل على 
ذات  البال�شتيكية  وامل��واد  االأكيا�س 
اال���ش��ت��خ��دام ال���واح���د يف االإم������ارة، 
ا�شتهالك  خ���ف�������س  ج����ان����ب  اإىل 
البال�شتيكية  وامل�������واد  االأك���ي���ا����س 

وتنفيذ  ال���واح���د  اال���ش��ت��خ��دام  ذات 
حتقيق  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
بالتعرفة  امل�شتهلك  واإع���الم  ذل��ك، 
االأكيا�س  ا�شتهالك  على  املفرو�شة 
واملواد البال�شتيكية ذات اال�شتخدام 
مبخاطرها  وت���وع���ي���ت���ه  ال�����واح�����د 
البدائل  ال����ش���ت���خ���دام  واإر�������ش������اده 

املنا�شبة وتوفريها.
املجل�س  ناق�س  االج��ت��م��اع،  وخ���الل 
م����و�����ش����وع����ات ح���ك���وم���ي���ة ع���دي���دة 
ت��ن��اول��ت امل�����ش��روع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة يف 
والت�شريعات  املختلفة،  القطاعات 
الدوائر  اأداء  وموؤ�شرات  القانونية، 
وال���ه���ي���ئ���ات احل���ك���وم���ي���ة. واط���ل���ع 
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ع��ر���س م��رئ��ي حول 
م���������ش����روع ال���ت�������ش���وي���ات ال���رتاب���ي���ة 
م���ه���ذب مبدينة  ���ش��اح��ي��ة  مل��ن��اط��ق 
اأعمال  فيها  انتهت  والتي  ال�شارقة 

ال��ت�����ش��وي��ات مل��ن��اط��ق ال��ق��ط��ي��ن��ة /1 
ردم  خ���الل���ه���ا  وج�������رى   ،/6 اإىل 
30 مليون مرت  اأك���رث م��ن  وق��ط��ع 
اأعمال  مربع لت�شبح جاهزة لبقية 
امل�شاكن.  بناء  يف  والبدء  اخلدمات 
جمموعة  ال���ع���ر����س  ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
اأعمال  تواجه  التي  التحديات  من 
مبختلف  ال����رتاب����ي����ة  ال���ت�������ش���وي���ات 
تاأخر  تت�شبب يف  والتي قد  املناطق 
جمموعة  اإىل  باالإ�شافة  االأع��م��ال، 
واأثنى  التطويرية.  التو�شيات  من 
االأ�شغال  دائ��رة  املجل�س على جهود 
خمتلف  م��ن  العمل  وف���رق  العامة 
الت�شويات  اأعمال  اإنهاء  يف  اجلهات 
اإىل   1/ القطينة  ملناطق  الرتابية 
من  جمموعة  بتنفيذ  ووج��ه   ،/6
التو�شيات مبا يخدم ال�شالح العام 

وت�شهيل البناء على املواطنني.

برئا�سة �سلطان بن اأحمد القا�سمي

»تنفيذي ال�سارقة« يحظر الأكيا�س واملواد البال�ستيكية ذات ال�ستخدام الواحد اعتبارا من 1 يناير 2024

••دبي:الفجر

ت��وا���ش��ل ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع راب��ط��ة املحرتفني 
يف  ال�شيفية"،  "املع�شكرات  م��ب��ادرة  ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�شاركتها  االإم���ارات���ي���ة 
الريا�شي  الن�شاط  توفري  بهدف  اأي���ام،   4 امل��ب��ادرة  وت�شتمر  الو�شل،  ن��ادي 
باأكادميية  ممثلة  دب���ي،  �شرطة  توعوي.و�شممت  اإط���ار  �شمن  ل��الأط��ف��ال 
 " ومبادرتي  االأمني  التفتي�س  واإدارة  االأمنية  التوعية  واإدارة  دبي  �شرطة 
وتثقيفية  توعوية  �شعادة"، �شممت حقيبة  االإيجابية" و"التزامكم  الروح 
تتالءم مع امل�شتوى العمري واملعريف لالعبني ال�شغار البالغ عددهم 250 

الطلبة  ق��درات  بناء  وتعزز  واح��د،  اآن  والفائدة يف  املتعة  العباً، جتمع بني 
و�شقل مواهبهم خالل مو�شم االإجازة ال�شيفية، وت�شهم يف تر�شيخ القيم 
وال�شيقة  املتنوعة  باأن�شطتها  نفو�شهم  يف  االأ�شيلة  والوطنية  االجتماعية 
من�شق  العميمي،  طار�س  عبداهلل  الرائد  والت�شلية.وقال  باملعرفة  احلافلة 
دبي  جمل�س  م��ع  بالتعاون  ت��اأت��ي  امل��ب��ادرة  اإن  �شعادة"،  "التزامكم  م��ب��ادرة 
الريا�شي، ورابطة املحرتفني االإماراتية، وموؤ�ش�شة دبي لالإعالم، يف عامها 
اخلام�س على التوايل، وتهدف اإىل التوعية بالتزامات اجلمهور الريا�شي 
 ،2014 يف املالعب، التي ين�س عليها القانون االحت��ادي رقم )8( ل�شنة 
يف �شاأن اأمن املن�شاآت والفعاليات الريا�شية، موؤكدا اأن امل�شاركة تاأتي بهدف 

تعريف النا�شئة وتوعيتهم باال�شتفادة املثلى من و�شائل التوا�شل االجتماعي، 
وغر�س الر�شائل االإيجابية والتثقيفية بني جميع اأطراف اللعبة.واأ�شار اإىل 
حر�س �شرطة دبي على تر�شيخ مفاهيم ال�شراكة املجتمعية، من اأجل ن�شر 
مبادئ اللعب النظيف وتعزيز مبداأ الروح الريا�شية، موؤكداً اأن "التزامكم 
باالأخالق  التحلي  اإىل  تدعو  التي  الداخلية  وزارة  جلهود  �شعادة" امتداد 
احلميدة وعدم التع�شب، والتناف�س ال�شريف خالل الت�شجيع يف املباريات، 
م�شرياً اإىل اأن املبادرة منذ اإطالقها قبل العام 2017، حظيت با�شتجابة 
اأدى ب�شكل الفت اإىل  كبرية من املوؤ�ش�شات الريا�شية واالإعالمية، وهو ما 
اأو�شحت  جهتها  م��ن  امل��الع��ب.  م��درج��ات  يف  ال�شلبية  الظواهر  انخفا�س 

ال�شيدة فاطمة بوحجري من�شقة مبادرة الروح االإيجابية، اأن املبادرة تهدف 
اىل تعزيز التوا�شل االجتماعي مع كافة فئات املجتمع، والعمل على اإ�شعاده 
مبا يحقق االأمن والطماأنينة والرفاهية بني جميع اأفراد املجتمع،  والعمل 
على حتقيق االأهداف التي ت�شعى اإليها �شرطة دبي �شمن دورها ال�شمويل، 
االأمنية  ال��ث��ق��اف��ة  رف���ع  يف  وال��ف��ائ��دة  بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا  املجتمع  واإ����ش���راك 
واملجتمعية بني اجلميع يف بوتقة واحدة، م�شيفة اأن املع�شكر  يت�شمن  عدة 
فعاليات واأن�شطة ريا�شية وتوعوية وترفيهية، وعرو�س الكالب البولي�شية 
ب��رام��ج توعوية  و  دب��ي،  �شرطة  ال��ف��اره��ة، ومو�شيقى  االأم��ن��ي��ة  وال��دوري��ات 

لل�شرطي من�شور و ال�شرطية اآمنة.

�سرطة دبي توا�سل م�ساركتها يف فعاليات »املع�سكرات ال�سيفية« يف نادي الو�سل

••اأبوظبي-الفجر: 

اط��ل��ع ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ح��م��د علي 
الظاهري، وكيل دائرة تنمية املجتمع 
اخلدمات  اأب�����رز  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
للحد  "�شاعد  جمعية  تقدمها  التي 
وموؤ�ش�شة  املرورية"،  احل���وادث  م��ن 
�شمن  بو�شفهما  اأمنية"  "حتقيق 
اجل����ه����ات امل���رخ�������ش���ة م����ن ال����دائ����رة، 
ف�������ش���اًل ع����ن ال���ت���ع���رف ع���ل���ى اأب������رز 
ال��ت��ي تقدمها  وامل�����ش��اري��ع  امل���ب���ادرات 
االأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  هذه 

ذات النفع العام.
املجتمع   ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة  وك���ي���ل  زار 
جمعية "�شاعد" للحد من احلوادث 
امل��روري��ة ي��راف��ق��ه وف��د م��ن الدائرة 
مم����ث����ل م������ن ف�����ري�����ق ع����م����ل ق���ط���اع 
االجتماعية  وال��رق��اب��ة  ال��رتخ��ي�����س 
وقطاع امل�شاركة املجتمعية والريا�شة 
امل�شتقبلني  م��ق��دم��ة  يف  ك���ان  ح��ي��ث   ،
����ش���ع���ادة ج����م����ال ال����ع����ام����ري امل���دي���ر 
للحد  "�شاعد  جلمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأع�شاء  م��ن  وع���دد  احلوادث"،  م��ن 
�شعادة  تعرف  حيث  االأمناء،  جمل�س 

الوكيل اإىل خدمات اجلمعية ودورها 
املبادرات  واأب���رز  املجتمع،  خ��دم��ة  يف 
وامل���������ش����اري����ع ال����ت����ي ت�����ش��ه��م يف رف���ع 
م�شتوى الثقافة املرورية، واحلد من 
واملخالفات،  احل���وادث  وق��وع  اأ�شباب 
اإمارة  يف  املتطوعني  دور  جانب  اإىل 
اأب���وظ���ب���ي يف ت��ق��دمي ال���دع���م خالل 

تنفيذ املهام.

"حتقيق  م��وؤ���ش�����ش��ة  ال���وف���د  زار  ك��م��ا 
الذين  باالأطفال  ُتعنى  اأمنية" التي 
اأم��را���س �شحية حرجة  يعانون من 
�شنة،   18 اإىل   3 ُع����م����ر  ب����ني  م����ا 
ال�شيد  ال���زي���ارة  وا���ش��ت��ع��ر���س خ���الل 
التنفيذي  الرئي�س  ال��زب��ي��دي  ه��اين 
حتقيق  يف  املوؤ�ش�شة  دور  للموؤ�ش�شة، 
لالأطفال  االأم���ن���ي���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 

الإدخ���������ال ال���ب���ه���ج���ة وال���������ش����رور اإىل 
تعرف  الزيارة  جانب  واإىل  قلوبهم. 
���ش��ع��ادت��ه ع��ل��ى ال���ربام���ج وامل���ب���ادرات 
املوؤ�ش�شة ودور اجلهات  التي تقدمها 
املجتمعية يف توفري الدعم املنا�شب، 
اأي�شاً  امل��ت��ط��وع��ني  دور  ع���ن  ف�����ش��اًل 
ال���ربام���ج وحمالت  ه���ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
املوؤ�ش�شة  اأن  ال���ش��ي��م��ا  ال���ت���ربع���ات، 

الدولة،  يف  تاأ�شي�شها  منذ  متكنت، 
من حتقيق اأكرث من 5200 اأمنية 

لالأطفال من خمتلف اجلن�شيات. 
املهند�س  ���ش��ع��ادة  اأ���ش��اد  جهته،  وم��ن 
الكبري  بالدور  الظاهري  علي  حمد 
بها  تعمل  التي  اخل��دم��ات  وم�شتوى 
ذات  االأهلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات 
النفع العام، موؤكداً اأن الدائرة توؤمن 

باأهمية القطاع الثالث ودوره يف دعم 
املجتمع، ملا متلكه من روؤى وخربات 
وط����اق����ات م���ت���ن���وع���ة، ت�����ش��اع��د على 
حت�شني اخلدمات واالرتقاء مبعايري 
اجلودة وفقاً الأعلى املعايري،  واأكد اأن 
و�شع  م�شروع  على  عملت   ال��دائ��رة 
يف  الثالث  القطاع  ملوؤ�ش�شات  اأنظمة 
اإمارة اأبوظبي، بالتعاون مع ال�شركاء 

واخلا�شة،  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن 
اجلمعيات  م����ن  ع�����دد  ومب�������ش���ارك���ة 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ال��ق��ائ��م��ة يف االإم������ارة، 
اإىل احتياجاتهم  حيث مت  االط��الع 
القطاع،  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
جهات  تاأ�شي�س   على  العمل  مت  كما 
يف القطاع االجتماعي لتعزيز ودعم 

القطاع الثالث يف اإمارة اأبوظبي.

املبذولة  اجل���ه���ود  ���ش��ع��ادت��ه،  وث��م��ن 
من قبل ال�شركاء يف القطاع الثالث 
مع  ين�شجم  ال���ذي  تعاونهم  وم���دى 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات امل��ر���ش��وم��ة جلعل 
تواكب  ع���امل���ي���ة  ع��ا���ش��م��ة  اأب���وظ���ب���ي 
خم���ت���ل���ف ال������ت������ط������ورات، م�����ن اأج�����ل 
اأعلى  ت��ق��دمي  االأف�����ش��ل ع��رب  حتقيق 
املجتمع،  الأف��راد  اخلدمة  م�شتويات 
مبا يعزز جتربتهم ويدعم االأهداف 
لالرتقاء  امل�����ش��رتك��ة  وال��ط��م��وح��ات 
مب��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ط��اع االج��ت��م��اع��ي يف 

اإمارة اأبوظبي.

•• دبي-الفجر:

ل��ل��ب��ح��وث واال���ش��ت�����ش��ارات، وم��وؤ���ش�����ش��ة حمكمة الف�شاء  ت��ري��ن��دز  وق���ع م��رك��ز 
التعاون  ج�شور  م��د  اإىل  ت��ه��دف  م�شرتك  بحثي  ت��ع��اون  اتفاقية  االأم��ري��ك��ي��ة 
البحثي بني اجلانبني، مبا ي�شهم يف ن�شر املعرفة التي تعزز حتقيق التنمية 

امل�شتدامة.
"تريندز"  وقعها عن  اإذ  االتفاقية،  توقيع  دبي  "تريندز" يف  �شهد مقر  وقد 
الف�شاء  حمكمة  عن  وقعها  فيما  دب��ي،  مكتب  مدير   - املهري  فهد  االأ�شتاذ 
الف�شاء  حمكمة  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  امل��وؤ���ش�����س  ه��ري���ش��ي  بكري�س 
االأمريكية.  وتن�س االتفاقية على التعاون بني اجلانبني يف جماالت البحوث 
حول املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك، وتبادل اخلربات والتدريب مبا يعزز 
اإ�شافة  البحثية،  قدراتهم  ورفع  ومتكينهم  ال�شباب  قدرات  وتعزيز  االبتكار، 
م�شروعات  يف  وال��ت��ع��اون  وال��رع��اي��ة  وترجمتها،  م�شرتكة  بحوث  اإج���راء  اىل 

م�شرتكة.
وقال االأ�شتاذ فهد املهري اإن االتفاقية مع موؤ�ش�شة حمكمة الف�شاء االأمريكية 
البحثية  وامل��راك��ز  املوؤ�ش�شات  خمتلف  على  "تريندز"  انفتاح  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
واالأكادميية العاملية، مبا يخدم توجهات املركز وا�شرتاتيجيته العاملية الهادفة 
املراكز  وا�شعة مع نخبة من  �شراكات و�شبكة عالقات  بناء  اإىل  يف جزء منها 
البحثية والفكرية والعلمية على امل�شتوى الدويل، م�شيفاً اأن هذه االتفاقية 

من  ال�شباب  الباحثني  متكني  جم��االت  تعزيز  �شياق  يف  اأي�شاً  تاأتي  وغريها 
خالل ال�شراكات املتخ�ش�شة.

اأهم  تعترب من  "تريندز" باالتفاقية مع موؤ�ش�شة  املهري عن ترحيب  وعربَّ 
والف�شاء،  الفلك  بعلوم  املعنية  الربحية  والبحثية غري  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
م�شيداً بدور املوؤ�ش�شة يف تعزيز ودعم قانون الف�شاء وتعليم ال�شيا�شات و�شيادة 
ن�شر  على  عملها  اإىل  اإ�شافة  الدرا�شية،  واملنح  التعليمية  امل��واد  عرب  القانون 

الوعي باأهمية قوانني الف�شاء وطرح احللول الناجعة للنزاعات الف�شائية.
وتفاهم  �شراكة  اتفاقية  بتوقيع  �شعادته  هري�شي  كري�س  اأب��دى  جانبه،  من 
مع "تريندز"، مثمناً جهود املركز البحثية والعملية، وم�شيفاً اأن املركز بات 
من�شة بحثية ين�شدها كل باحث عن املعرفة التي ت�شت�شرف وت�شارك يف �شنع 
اأن التعاون مع "تريندز" ميثل اإ�شافة نوعية، وال�شيما اأنه  امل�شتقبل، موؤكداً 
يحتل مكانة متميزة ملا يقدمه من اأبحاث ر�شينة ودرا�شات معمقة واإ�شدارات 
واملوؤ�ش�شات  الفكر  م��راك��ز  دور  على  وهري�شي  امل��ه��ري  م��ن  ك��ل  واأك���د  مهمة.  
حتليل  ع��ن  ف�شاًل  م��وث��ق،  علمي  حمتوى  �شناعة  يف  واالأك��ادمي��ي��ة  البحثية 
ل�شّناع  الناجعة  احل��ل��ول  وت��ق��دمي  ال��دول��ي��ة،  والتحديات  واالأزم����ات  الفر�س 

القرار وال�شيا�شات العاملية.
اأك��رث من  االآن  وّق��ع حتى  قد  واال�شت�شارات  للبحوث  تريندز  اأن مركز  ُيذكر 
واملوؤ�ش�شات ومراكز  اجلامعات  من  عديد  مع  وتعاون  �شراكة  اتفاقية   150

البحوث والدرا�شات الدولية. 

وكيل دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي يطلع على خدمات جمعية »�ساعد« وموؤ�س�سة »حتقيق اأمنية«  

يف مقره بدبي .. »تريندز« و »موؤ�س�سة حمكمة الف�ساء« يوقعان اتفاقية تعاون بحثي م�سرتك
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 ستقلت المابالحسق ار مدقير تق

 إلى
 المدير اإلقليمي

 بنك صادرات إيران
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 
 رأيال

ل، الشــام ل، وبيــان الـدخ٢٠٢١ديسـمبر  ٣١لقـد قمنـا بتــدقيق البيانـات الماليــة لبنـك صــادرات إيـران (البنــك)، والتـي تتكــون مـن بيــان المركـز المــالي كمـا فــي 

ومالحظـــات علـــى البيانـــات الماليـــة، بمـــا فـــي ذلـــك ملخـــص ألهـــم السياســـات المنتهيـــة،  يـــرات فـــي حقـــوق الملكيـــة، وبيـــان التـــدفقات النقديـــة للســـنةان التغوبيـــ

 المحاسبية.

وأدائـه المـالي  ٢٠٢١بر يسـمد ٣١فـي  امـفي رأينا أن البيانات المالية المرفقة تعبر بشكل عادل، من جميـع النـواحي الجوهريـة، عـن المركـز المـالي للبنـك ك

 وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( المعايير الدولية للتقارير المالية ).

 أساس الرأي

لمعـــايير بمزيـــد مـــن التفصـــيل فـــي قســـم هـــذه ا وجـــببم ياتنالو لقـــد أجرينـــا تـــدقيقنا وفًقـــا لمعـــايير التـــدقيق الدوليـــة (معـــايير التـــدقيق الدوليـــة ). تـــم وصـــف مســـؤ 

 مسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية في تقريرنا.

نــة قواعــد نحــن مســتقلون عــن البنــك وفقًــا لمدونــة قواعــد أخالقيــات المحاســبين المهنيــين الصــادرة عــن مجلــس المعــايير األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين (مدو 

أوفينـا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخـرى وفًقــا لهـذه المتطلبــات. نعتقـد أن أدلــة التــدقيق التـي حصــلنا عليهـا كافيــة ومناســبة ، وقــد ين)هنيـن الميبأخالقيـات المحاســ

 لتوفير أساس لرأينا.
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 بنك صادرات إيران
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 (تابع)   تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

 األمر لىيد عالتأك
 نلفت انتباهكم إلى؛

 ٣١مـن قاعـدة رأس مـال البنـك كمـا فـي  ٪٣٠المقـرر وهـو يـة األخـرى الحـد ارجالختجاوز تعرض البنك لمقره الرئيسي وفروعه الخارجية والمصارف اإليرانية  )أ
) مــن ٢رأس مــال البنــك. وفًقــا للمــادة (عــدة مــن قا ٪٢٥. تعــرض البنــك لمقتــرض واحــد / مجموعــة مــن المقترضــين تجــاوز الحــد المقــرر وهــو ٢٠٢١ديســمبر 

ير وتعديالتـه وجـدول حـدود التعـرض الكبيـرة القصـوى الصـادرة دود التعرض الكبة حاقب، بشأن اللوائح ومر ٢٠١٣نوفمبر  ١١بتاريخ  ٣٢/٢٠١٣المنشور رقم 
ات  يســمح بــالتعرض للبنـوك العاملــة خــارج دولــة اإلمــار )، ال("مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحـدة المركــزي " مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحـدة المركــزي عـن 

مـن قاعـدة رأس مـال البنـك. عـالوة علـى  ٪٣٠نظـر عـن تـاريخ اسـتحقاقها، لتتجـاوز لخارجيـة، بغـض الع افرو العربية المتحدة بما في ذلك المكتب الرئيسي وال
بيـرة للتركيـزات االئتمانيـة فـوق الحـدود الصـادرة عـن مصـرف اإلمـارات الك ، بشـأن التعرضـات٢٠١٨أكتـوبر  ١المـؤرخ  ٢٢٦/٢٠١٨ذلك، وفًقا لإلخطار رقم 

سـنوات لالمتثـال مـع تعليمـات التعمـيم المشـار  ٥دة المركـزي ")، تـم مـنح البنـوك فتـرة سـماح مـدتها ت العربيـة المتحـاراإلمالعربية المتحدة المركزي ("مصرف ا
 .٣٢/٢٠١٣إليه رقم 

 

  األمر التأكيد على
ــ اباتب) تشــتمل حســ تزيــد عــن  مــدةة ل، وهــي خاملــ٢٠٢١ديســمبر  ٣١مليــون درهــم كمــا فــي  ١٥,٧ة وحســابات التــوفير علــى رصــيد قــدره العمــالء الجاري

، الصـادرة عــن مصـرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركــزي ٢٠٢٠ينـاير  ١٥الئحــة الحسـابات الخاملـة بتـاريخ  ١/٢٠٢٠خمـس سـنوات. وفقًـا للتعمـيم رقـم: 
بات الحســا -ا بهــ الــبالعربيــة المتحــدة المركــزي ")، يتعــين علــى جميــع البنــوك تحويــل هــذه المبــالغ إلــى "حســاب األرصــدة غيــر المطرات ("مصــرف اإلمــا

مليــون درهــم  ٥,٤الخاملــة" مــع البنــك المركــزي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ("مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي "). خــالل العــام، قــام البنــك بتحويــل 
تثال والتـدقيق الـداخلي للمصـادقة دارة االمى إلد االجراءمليون درهم إماراتي قيد  ١٠,٣. وال يزال الرصيد البالغ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١اتي فقط اعتباًرا من إمار 

 عليهما.
مليـون درهـم إمـاراتي)  ١،٣٥٨؛ ٢٠٢٠مليـون درهـم إمـاراتي ( ١،٣٧٣علـى البيانـات الماليـة؛ أقـر البنـك بضـريبة مؤجلـة بقيمـة  ١٠ج) نشير إلى اإليضاح 

فرعــه فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يتكــون هــذا الرصــيد  ل لعمليــاتلــدخي اتتعلــق باالعتمــادات الضــريبية غيــر المســتخدمة والفــروق المؤقتــة المتعلقــة بصــاف
. يــتم إنشــاء هــذه ٢٠٢١ديســمبر  ٣١ ا مــنمليــون درهــم إمــاراتي مــن فــرع عجمــان اعتبــارً  ٩٧مليــون درهــم إمــاراتي فــرع دبــي و  1,276بشــكل أساســي مــن 

لبنـــك مــن قبــل الســـلطات الضــريبية المعنيــة. وفًقـــا لــإلدارة، يـــتم لسياســة ا قًــاوف رة التـــي تــم إنشـــاؤهاالمبــالغ بشــكل أساســـي علــى أســاس عـــدم الســماح بالخســا
مدينــة المســتحقة أو الشــطب المــرتبط بهــا مــن دفــاتر م الاالعتــراف بهــذه األصــول الضــريبية المؤجلــة بنــاًء علــى احتماليــة اســتردادها أو تعــديل تحصــيل الــذم

 يبية كافية كما هو متوقع من قبل اإلدارة.أرباح ضر  قيقتح الحسابات. يعتمد تحقيق األصول الضريبية المؤجلة على
ــ ٩,٣يضــاح اإلد) نشــير إلــى  وضــها وســلفياتها بمــا يتماشــى مــع ل قر حــول البيانــات الماليــة؛ قامــت إدارة البنــك باحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مقاب

. الســتكمال مخصصــات الخســارة، نظــرت اإلدارة أيًضــا فــي التعمــيم الماليــة" صــولاأل" ٩النمــوذج المــذكور فــي المعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير الماليــة رقــم 
مركـــزي ") بعـــد النظـــر فـــي القيمـــة العادلـــة ة الالصـــادر عـــن مصـــرف اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة المركـــزي ("مصـــرف اإلمـــارات العربيـــة المتحـــد ٢٨/٢٠١٠

هـا قيمـة ضـمان أعلـى بنـاًء علـى التقييمـات األخيـرة التـي أجراهـا البنـك. سـالمية ولاإلان للضمانات ذات الصلة. تقع الضمانات في الغالـب فـي جمهوريـة إيـر 
لسياسية السائدة في إيران وتعتقـد أنـه يمكـن إرفـاق هـذه الضـمانات اع اال تستطيع إدارة البنك تقييم تأثير التأخير في عملية استرداد الضمانات بسبب األوض

 أينا في هذا الصدد.م تعديل ر يت لم دون خسارة في قيمة األوراق المالية.
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 بنك صادرات إيران
 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 (تابع)   تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

رض البنك إلخطارات تنفيذية من قبل مصرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي ("مصـرف ؛ لقد تع٣٨نشير إلى إيضاح  - خرى؛هـ) العقوبات والقيود األ
واألفـراد اإليــرانيين.  الشــركاتمــع بعـض علـى المعـامالت  ليــةلدو اإلمـارات العربيـة المتحــدة المركـزي ") بســبب القيـود التـي تفرضــها مختلـف الــدول والهيئـات ا

 كورة على النحو التالي؛ل مذالتفاصي
واألفـراد، الشـركات أ. كما قرر مكتب مراقبة األصـول األجنبيـة ("مكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة ") التـابع لـوزارة الخزانـة األمريكيـة فـرض قيـود علـى بعـض 

 ن.بما في ذلك بنك صادرات إيرا
نــوك اإليرانيــة فــي الســنوات دول أوروبيــة أخــرى، بفــرض / تعزيـز العقوبــات علــى البرا و مــا فــي ذلــك الواليــات المتحـدة األمريكيــة وٕانجلتــب. قامـت عــدة دول، ب

، نــص علــى حظــر توريــد خــدمات ٢٠١٢مــارس  ١٥الصــادر فــي  CFSP/2012/152الســابقة. واألهــم مــن ذلــك، أن قــرار مجلــس االتحــاد األوروبــي 
 نوك اإليرانية.الب صة المستخدمة لتبادل البيانات المالية مع بعضالمالية المتخص ائللرسا

 .٢٠١٢مارس  ١٧ج. قطعت جمعية االتصاالت المالية العالمية بين البنوك ("سويفت") خدماتها مع بنك صادرات إيران عن شبكتها الدولية في 
مــل بشــكل أساســي مــع يتعالبلــدان المشــار إليهــا أعــاله لفتــرة طويلــة، وهــو مــن البنــوك فــي ا أي مــع ومــع ذلــك، لــم يكــن للبنــك أي تعــامالت / عالقــات تجاريــة

ك، أعــاد البنــك تصــميم عملياتــه مــن خــالل الحــد مــن تحويــل األمــوال واالقتــراض مــن المعــامالت ذات الصــلة مــع البنــوك البنــوك اإليرانيــة. عــالوة علــى ذلــ
 والعمالء اإليرانيين.

 

  األمر التأكيد على
الفائـدة ســلبي)  ة العكســي، كـان البنـك يتكبــد خسـائر تشـغيلية مسـتمرة (صــافي دخـلفائـدهيكلـة نمــاذج المعـامالت واألثـر المــرتبط بتـأثير تكلفـة العـادة ب إبسـب

ذمم المدينــة يل الــتحصــ، و خــالل الســنوات القليلــة الماضــية. يعتمــد مبــدأ االســتمرارية فــي البنــك حالًيــا علــى تحقيــق البنــك ألربــاح تشــغيلية فــي الســنوات المقبلــة
 الرئيسي. مركزالمستحقة من عمالئه والمساعدات المالية لل

بســبب األخطــاء  ٢٠٢٠ديســمبر  ٣١مــن البيانــات الماليــة؛ قــام البنــك بإعــادة بيــان بياناتــه الماليــة للســنة المنتهيــة فــي  ٣١و) نلفــت انتبــاهكم إلــى اإليضــاح 
 والسهو.

 

 آخر أمر
مـايو  ٠٧فـي  مؤهـل بشـأنهابـدى تقريـرهم رأًيـا غيـر ين أمن قبل مـدققي حسـابات آخـر  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن بنكلل تم تدقيق البيانات المالية

٢٠٢١. 
 أمور التدقيق الرئيسية

د تـم تنـاول هـذه األمـور . وقـليـةلحاإن أمور التدقيق الرئيسية، في تقديرنا المهني، هي تلـك األمـور األكثـر أهميـة فـي تـدقيقنا للبيانـات الماليـة الموحـدة للفتـرة ا
 .هذه االمور ولموحدة التي تشكل رأينا بشأنها. نحن ال نقدم رأًيا منفصًال حة الفي سياق تدقيقنا للبيانات المالي

 

وعليــه، فقــد ت الصــلة. ذا مــورلقــد أوفينــا بالمســؤوليات الموضــحة فــي مســؤوليات المــدققين عــن تــدقيق البيانــات الماليــة الموحــدة فــي تقريرنــا، بمــا فــي ذلــك األ

نتـائج إجــراءات التـدقيق التـي قمنــا بهـا، بمــا  خــاطر األخطـاء الجوهريـة فــي البيانـات الماليـة الموحــدة. تـوفرم متضـمن تـدقيقنا أداء اإلجــراءات المصـممة لتقيـي

 وحدة المرفقة.مالية المال ناتفي ذلك تلك التي تم إجراؤها لمعالجة األمور أدناه، األساس إلبداء رأينا حول التدقيق في البيا
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 نك صادرات إيرانب
 

 ة المتحدةعربياإلمارات ال
 

 (تابع)   تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

 تم تلخيص أمور التدقيق الرئيسية المحددة في تدقيقنا على النحو التالي:

 كيف عالج تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية أمور التدقيق الرئيسية #

عــــدم التأكــــد مــــن تقــــدير الخســــائر االئتمانيــــة المتوقعــــة للقــــروض  ١

 ءعمالوالسلف لل

ي المجـاالت فـي تحديـد ألحكـام فـن ار مـطبقت اإلدارة مستوى كبي

مخصصات خسائر االئتمان وفًقا للمعيار الـدولي للتقـارير الماليـة 

مــــن خــــالل النظــــر فــــي المعلومــــات وتحليلهــــا، بمــــا فــــي ذلــــك  ٩

المتغيــرات المســتخدمة فــي ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي واألوزان 

 المفروضة.ات المرتبطة بها وتأثير العقوب

ظة البنك من القـروض والسـلفيات ي من محفمادال يتم تقييم الجزء

الزيــادة (بشـكل فــردي لمعرفــة الزيــادة الكبيــرة فــي مخــاطر االئتمــان 

ــــــة ) الكبيــــــرة فــــــي مخــــــاطر االئتمــــــان  ــــــاس الخســــــائر االئتماني وقي

ــــىالمتوقعــــة. وهــــذا يتطلــــب مــــن إدارة البنــــك أن  كــــل  تحصــــل عل

يـــــيم لتقلـــــة ة والكميـــــة المعقو ية النوعيـــــقبلالمســـــت البيانـــــات توقعـــــات

ادة الكبيـــــرة فـــــي مخـــــاطر االئتمـــــان  أو أثنـــــاء تقيـــــيم معـــــايير الزيـــــ

ــا مهمــة ويضــع عــدًدا مــن  ضــعف االئتمــان. يمــارس البنــك أحكاًم

االفتراضــــات فــــي تطــــوير نمــــاذج الخســــائر االئتمانيــــة المتوقعــــة، 

بسـبب رة والتي تشمل احتمالية التعثـر (احتماليـة التعثـر )، والخسـا

ــــف عــــن الســــداد (ال خلــــف عــــن الســــداد )، بســــبب الترة خســــاالتخل

والتعـــــرض عنـــــد التعثـــــر (التعـــــرض عنـــــد التعثـــــر )، والمعلومـــــات 

 التطلعية، وتعديالت االقتصاد الكلي ومعايير المرحلة.

 

 

 

 
 

ـــا لعمليـــات أعمـــال البنـــك المتعلقـــة بـــإدارة مخـــاطر  لقـــد اكتســـبنا فهًم

صصــــــات انخفــــــاض قيمــــــة مخ االئتمــــــان وعمليــــــة التقــــــدير لتحديــــــد

ـــة التشـــغيلية ء. لقـــد اختعمـــاللل القـــروض والســـلف ـــا أيًضـــا الفعالي برن

 للضوابط ذات الصلة ضمن هذه العمليات.

 

لقــد حصــلنا علــى تقيــيم محـــدد مــن اإلدارة فيمــا يتعلــق بالتعرضـــات 

الماديــة الفرديـــة، وقمنــا بتقيـــيم وطعــن االفتراضـــات المســتخدمة مـــن 

ـــــا ب ـــــى خســـــائر االئتمـــــانمراقبـــــل اإلدارة؛ لقـــــد قمن  جعـــــة التـــــأثير عل

كيــــــز بشــــــكل خــــــاص علــــــى إعــــــادة تقيــــــيم أوزان قعــــــة مــــــع التر متو ال

ــــــى الصــــــناعات  ــــــي، وتــــــأثير الضــــــغوط الماليــــــة عل االقتصــــــاد الكل

المختلفة. قمنا بتسـوية أرقـام الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة اإلجماليـة 

اردة الــو مـع البيانـات الماليــة وقمنـا بتقيــيم مـدى مالءمــة اإلفصـاحات 

 دة.في البيانات المالية الموح

 

 

ارات داخـــــل دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة، ناقشـــــنا لتقيــــيم العقـــــ

تقييمــات العينــات المختــارة مــع مــثمن العقــارات الخــارجي فــي جلســة 

خاصــــة منفصــــلة والتحــــدي فــــي التقــــديرات الرئيســــية المعتمــــدة فــــي 

ي الســـوق ع فـــالتقييمـــات، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك المتعلقـــة بأســـعار البيـــ

 مقارنتها بالمعدالت لة، من خاللرسمال وٕايجارات السوق ومعدالت
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ـــا هاًمـــا فـــي تحديـــد خســـارة  تعتبـــر القيمـــة العادلـــة للضـــمانات مكوًن

الســــلف. مــــن إجمــــالي قيمــــة ض و االئتمــــان المتوقعــــة علــــى القــــرو 

ع فــي جمهوريــة إيــران اإلســالمية. تقــ ٪٩٢ونــة، مرهال الضــمانات

ــيم العقــارات المرهونــة فــي نهايــة كــل  لهــذا الغــرض، يــتم إعــادة تقي

 عام من قبل الخبراء المعينين من قبل اإلدارة.
 

نظـــًرا للذاتيـــة النســـبية التـــي تنطـــوي عليهـــا عمليـــة التقـــدير لتحديـــد 

 ميــــةالكمــــان المتوقعــــة واألهميــــة النســــبية ئتمخصــــص خســــائر اال

ســـــــلف واســـــــتخدام المعرفـــــــة المتخصصـــــــة والمـــــــدى للقـــــــروض وال

اإلجمــــالي للجهــــود المبذولــــة فــــي المراجعــــة، فقــــد تــــم تحديــــد ذلــــك 

 ليكون أمر تدقيق رئيسي.

 

 

 

 

التاريخيــة وبيانــات الســوق المتاحــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار قابليــة  

المقارنــة. يــتم تقيــيم العقــارات خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ي ي فــمــن قبــل المثمنــين الــذين يــتم تعييــنهم مــن قبــل المكتــب الرئيســ

المخـاطر الرئيسـي للبنـك  كتبالمجمهورية إيران اإلسالمية. يتحمل 

 الناشئة عن تقلبات القيمة السوقية للعقارات المذكورة

 

 تسوية األرصدة بين المركز الرئيسي والفروع. 2

 نوســـترولـــم يقـــم البنـــك باحتســـاب معـــامالت معينـــة فـــي حســـابات 

بهـا كمعـامالت اظ المحتفظ بها لدى المكتـب الرئيسـي ويـتم االحتفـ

ها المكتـــــب رســـــوم التـــــي يتكبـــــدال الـــــبتســـــوية. هـــــذه هـــــي فـــــي الغ

الرئيســي ليــتم ترحيلهــا إلـــى حســابات قــروض العمــالء والتســـويات 

التــي يقبلهــا المكتــب الرئيســي بعملــة لایر ايرانــي مــن العمــالء نيابــة 

ديســمبر  ٣١عــن البنــك. هــذه المعــامالت غيــر المنشــورة كمــا فــي 

 هم (صافي المبلغ).در  مليون ٥٦تبلغ  ٢٠٢١

 

 

باختبارهــــا علــــى أســــاس  ية وقمنــــات التســــو انــــابي لقــــد حصــــلنا علــــى

العينــة. يــتم االحتفــاظ بهــا علــى أنهــا غيــر منشــورة نظــًرا لعــدم تــوفر 

يراني فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، وقـد أكـدت االلایر العملة 

نـــي رايالالایر الـــاإلدارة أنهـــا ســـيتم نشـــرها عنـــدما يكـــون التحويـــل مـــن 

ــــا بســــعر عــــادل. الــــدرهمإلــــى  يض تخفــــالتــــأثير هــــو  كونســــي ممكًن

مليــون  ٥٦المســتحقات المســتحقة مــن المكتــب الرئيســي بمــا يعــادل 

 درهم إماراتي.
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 بنك صادرات إيران
 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 (تابع)   تقرير حول تدقيق البيانات المالية
 

 ليةحوكمة عن البيانات الماالب مسؤوليات اإلدارة والمكلفين

ـــا للمعـــايير الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير الماليـــة تقـــارير الماليـــة) والقـــانون ايير الدوليـــة لللمعـــ(ا اإلدارة مســـؤولة عـــن اإلعـــداد والعـــرض العـــادل للبيانـــات الماليـــة وفًق

وعـن الرقابـة الداخليـة  ٢٠١٨لعـام  ١٤إلمـارات العربيـة المتحـدة رقـم ا لـةوالقـانون االتحـادي لدو  ٢٠١٥لعـام  ٢االتحادي لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة رقـم 

 اء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.اء الجوهرية، سو خطاأل داد البيانات المالية الخالية منالتي تحددها اإلدارة ضرورية لتمكين إع

ــا للمعــاي الرقابــة لدوليــة للتقــارير الماليــة (المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة )، وعــن ا يراإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة وعرضــها بشــكل عــادل وفًق

 األخطاء الجوهرية، سواء كانت مستحقة لالحتيال أو الخطأ.الخالية من  لماليةانات االداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية لتمكين إعداد البي

االســتمرارية، واإلفصــاح، حســب االقتضــاء، عــن قيــيم قــدرة البنــك علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ ت عــنعنــد إعــداد البيانــات الماليــة، تكــون اإلدارة مســؤولة 

لــم تنــوي اإلدارة إمــا تصــفية البنــك أو التوقــف. عمليــات أو لــيس لــديها بــديل واقعــي  المحاســبي مــا مراريةاالســت األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام أســاس

 سوى القيام بذلك.

 لحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للبنك.ن عن الو ؤو يتحمل المس
 

 مسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية

ول حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة ككــل خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن االحتيــال أو ى تأكيــد معقــلــحصــول عفــي ال تتمثــل أهــدافنا

اؤه  يضـمن أن التـدقيق الـذي يـتم إجـر وٕاصدار تقريـر مـدققي الحسـابات الـذي يتضـمن رأينـا. إن التأكيـد المعقـول هـو مسـتوى عـالي مـن التأكيـد ولكنـه ال، طأالخ

جوهريـة إذا كـان ر تبـق الدوليـة سـوف يكتشـف دائًمـا األخطـاء الجوهريـة عنـد وجودهـا. يمكـن أن تنشـأ األخطـاء عـن االحتيـال أو الخطـأ وتععايير التدقيًقا لموف

 الية.ات المالبيانتخذها المستخدمون على أساس هذه من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر، بشكل فردي أو إجمالي، على القرارات االقتصادية التي ي

 نحن أيضا: لتدقيق.ا اءفي جميع أنحالمهني ن التدقيق وفًقا للمعايير الدولية للتدقيق، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك كجزء م

تســتجيب لتلــك تــدقيق راءات تحديــد وتقيــيم مخــاطر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ، وتصــميم وتنفيــذ إجــ• 

ناتجـة عـن االحتيـال أعلـى مـن تلـك الة المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتـوفير أسـاس لرأينـا. إن مخـاطر عـدم اكتشـاف األخطـاء الجوهريـ

 لداخلية.قابة اوز الر لحذف المتعمد أو التحريف أو تجاالناتجة عن الخطأ، حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو ا

إبــداء رأي حــول فعاليــة  رضلغــلحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصــلة بالتــدقيق مــن أجــل تصــميم إجــراءات تــدقيق مناســبة للظــروف، ولكــن لــيس ا• 

 الرقابة الداخلية للبنك.

 قبل اإلدارة. لة المعدة منات الصاحات ذتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفص• 
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 بنك صادرات إيران

 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 (تابع)   الماليةتقرير حول تدقيق البيانات 
 
 
 

 )تابعمسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية (
عـدم تأكـد مـادي استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبنـاًء علـى أدلـة التـدقيق التـي تـم الحصـول عليهـا، مـا إذا كـان هنـاك • 

بنـك علـى االسـتمرار كمنشـأة مسـتمرة. إذا توصـلنا إلـى وجـود عـدم يقـين مـادي، فـنحن مطـالبون الة ل قـدر ر شكوًكا كبيـرة حـو تثي ف قدمتعلق بأحداث أو ظرو 
كافيـة. تسـتند بلفت االنتبـاه فـي تقريـر مـدققي الحسـابات إلـى اإلفصـاحات ذات الصـلة فـي البيانـات الماليـة، أو تعـديل رأينـا إذا كانـت هـذه اإلفصـاحات غيـر 

الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسـابات. ومـع ذلـك، قـد تتسـبب األحـداث أو الظـروف المسـتقبلية فـي توقـف م ت التي إلى أدلة التدقيق اتنانتاجاست
 البنك عن االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية.

ــ إذا تقيــيم العــرض العــام وهيكــل ومحتــوى البيانــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصــاحات، ومــا•  معــامالت واألحــداث األساســية الل ة تمثــت البيانــات الماليــكان
 بطريقة تحقق العرض العادل.

أي أوجــه  نتواصـل مــع المســؤولين عــن الحوكمــة فيمــا يتعلــق، مـن بــين أمــور أخــرى، بالنطــاق المخطــط للتــدقيق وتوقيتـه ونتــائج التــدقيق الهامــة، بمــا فــي ذلــك
 ثناء تدقيقنا.ها أنحددقصور كبيرة في الرقابة الداخلية التي 

والمسـائل  كلفين بالحوكمة بياًنا يفيد بأننا امتثلنا للمتطلبات األخالقيـة ذات الصـلة فيمـا يتعلـق باالسـتقاللية والتواصـل معهـم فـي جميـع العالقـاتلمل فرنو  كما
 .تضاءاألخرى التي قد ُيعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقالليتنا والضمانات ذات الصلة عند االق

 

 ونية والتنظيمية األخرىانلقبات اتقرير حول المتطلال
 :هأن نؤكدعالوة على ذلك، 

يـة المتحـدة تم إعداد البيانات المالية وتوافقها، من جميع النواحي الجوهرية، مع األحكام المعمول بها فـي القـانون االتحـادي لدولـة اإلمـارات العرب )١(
 2018.لعام  ١٤ ة رقمات العربية المتحدمار ة اإلوالقانون االتحادي لدول ٢٠١٥لعام  ٢رقم 

 يحتفظ البنك بدفاتر حسابات مناسبة.  )٢(
 .٢٧إن اإلفصاحات المتعلقة بالمعامالت الجوهرية مع األطراف ذات الصلة والشروط التي تم تنفيذها بموجبها مذكورة في اإليضاح  )٣(
يلفـت انتباهنـا أي شـيء يجعلنـا نعتقـد أن  لـم، أعـالهقسـم تأكيـد األمـر  ة فـيموضـحبناًء على المعلومات التـي تـم توفيرهـا لنـا، باسـتثناء األمـور ال )٤(

، أي مــن األحكــام المعمــول بهــا فــي القــانون االتحــادي لدولــة اإلمــارات ٢٠٢١ديســمبر  ٣١ فــي البنــك قــد انتهــك، خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة
أو فيمــا يتعلــق بالنظــام األساســي  ٢٠١٨ املعــ ١٤ربيــة المتحــدة رقــم الع اراتوالقــانون االتحــادي لدولــة اإلمــ ٢٠١٥لعــام  ٢العربيــة المتحــدة رقــم 

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١للبنك والتي ستؤثر بشكل جوهري على أنشطته أو مركزه المالي كما في 
احات إليضــت وا، نفيــد بأننـا حصــلنا علــى جميــع المعلومــا٢٠١٨) لســنة ١٤عـالوة علــى ذلــك، وفًقــا لمــا يقتضــيه مرسـوم القــانون االتحــادي رقــم ( )٥(

 غرض التدقيق.ل يةضرور  التي رأيناها
 

 دبي
 ٢٠٢٢مارس  ١٥

 عن اتش ال بي هامت محاسبون قانونيون
 وقعه فيجاي أناند

 شريكال
 ٦٥٤رقم التسجيل: 

 HAMT/ASH/2022/003237المرجع: 
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 بنك صادرات ايران
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 
 ٢٠٢١بر ديسم ٣١في بيان المركز المالي كما 

 ي)اتار(بالدرهم اإلم
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ظهمالح 

 (إعادة ذكر) ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '  صولاأل
 ٩٥٤،٢٧٠ ١،٢٧٨،٢٢٦ ٥ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ٥٧٠،٣٧٧ ٥١٤،٦٨٤ ٦٫١ مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج
 ١،٠٧٢،٩٢٠ ٨٦٧،٨٤٦ ٧٫١ خرىمستحقة من بنوك أ

 ٩٥٩ ٩٥٩ ٨ اإليرانية في الخارجة للبنوك صدير مخفضت يرفوات
 ٢،٦١٦،٠٤٠ ٢،٦٤٠،٦٨١ ٩ ياتالقروض والسلف

 ١،٤٢٢،٢١٣ ١،٤٣٠،٤٢٥ ١٠ األصول األخرى
 ٢١،٦٧٩        ١٩،٣٨٧ ١١ الممتلكات والمنشآت والمعدات

 ٤٠،٩٨٥        ٣٢،٧٣٧        ١٢ أصول حق االستخدام
 ٧٧١             ٧٧١             ١٣ العقارات االستثمارية

 ٦،٧٠٠،٢١٤   ٦،٧٨٥،٧١٦    إجمالي األصول
    

    الخصوم وحقوق الملكية
    خصومال

 ٩١٩،٨٤٠ ١،٣٠٦،٥١٥ ٧٫٢ بسبب البنوك األخرى
 ٣،١٧١،١٦٩ ٣،١٣٩،٠١٨ ١٤ ودائع العمالء

 ٦٤٠،٣٧٧ ٣٧٩،٠٩٧ ٦٫٢ خارجالي المكتب الرئيسي وفروعه ف بببس
 ١٩،٣٧٧ ٢٠،٣٠٠ ١٥ توفير تعويض نهاية خدمة الموظفين

 ٤،٩١٠ ٣،٥٠٠ ١٦ أحكام تتعلق بالضرائب
 ١٢٦،٨٧٤      ١٠٢،٨١٢      ١٧ االلتزامات األخرى

 ٨٨٢،٥٤٧،٤   ٤،٩٥١،٢٤٢    إجمالي المطلوبات
    

    حق الملكية
 ٢،٣٥٠،٠٠٠ ٢،٣٥٠،٠٠٠ ١  راس المال

 ٥٢٢،٤٧٣ ٥٢٤،١٥٣ ١٨ االحتياطي القانوني
 ١٩٦،٤٦١ ٧٧،١٨١ ١٩ احتياطي انخفاض القيمة

 )١،٢٥١،٢٦٧( )1,116,860(  العجز المتراكم
 ٧،٦٦٧١،٨١   ١،٨٣٤،٤٧٤    صافي حق الملكية

    

 ٦،٧٠٠،٢١٤   ٦،٧٨٥،٧١٦    الملكية وقحقإجمالي المطلوبات و
 

 تشكل المالحظات المصاحبة جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
 ل:قبن نيابة عنها م وتم التوقيع ٢٠٢٢س مار  ١٥من قبل اإلدارة في  ٧٨إلى  ٨تمت الموافقة على البيانات المالية الواردة في الصفحات من 

 
 
 
 

 فريعسيد نقي عباس ج .السيد        د سعيد ميرزايان تفتيسيال
 المدير المالي         المدير اإلقليمي 
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 بنك صادرات إيران

 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 

 بيان الدخل الشامل 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 ي)مارات(بالدرهم اإل
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ مالحظه 
 ٠٠٠' درهم ٠٠٠'م دره  

 ٧٤،٩١٦ ٧٢،١٦٠ ٢٠ إيرادات الفوائد

 )١٤٠،٤٩٣( )١١٩،٠٢٤( ٢١ مصاريف الفائدة

 )٦٥،٥٧٧(   )٤٦،٨٦٤(  صافي مصاريف الفائدة

 ٢،٣١٢ ١،٦٧٣ ٢٢ صافي إيرادات الرسوم والعموالت

 ٣،٧١٥ ١١،٦١٤ ٢٣ خرىاإليرادات األ

 )٥٩،٩٥٣(   )٥٧،٩٥٨(   ٢٤ داريةومية واإلعمالمصاريف ال

 )٥،٦٤٥(     )٦،٤٦٣(     ٢٥ االهالك

 ٤٩،٨٣٦     ١٠٧،١٥٦   ٢٦ ياتصافي انخفاض قيمة القروض والسلف

 )٧٥،٣١٢(   ٩،١٥٨  الربح/(الخسارة) قبل الضريبة

 ٨٤،٥٠٩     ٧،٦٤٩       ١٦ الضرائب

 ٩،١٩٧ ١٦،٨٠٧  سارة) بعد الضريبة للسنةلخ(ابح/الر

 -               -                الدخل الشامل اآلخر

 ٩،١٩٧       ١٦،٨٠٧      إجمالي الدخل الشامل/(الخسارة) للسنة
 

وتشكل المالحظات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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 نإيرا بنك صادرات                      
 ةحدفروع اإلمارات العربية المت

 
 ت في حقوق الملكية لتغيرابيان ا

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (بالدرهم اإلماراتي)

 
 القانونياالحتياطي  راس المال  

 
احتياطي انخفاض 
 القيمة

 مجموعال العجز المتراكم

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 ١،٨٠٨،٤٧٠ )١،٠٦٣،٠٨٣( - ٥٢١،٥٥٣ ٢،٣٥٠،٠٠٠ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  كمايد رصال

 ٩،١٩٧      ٩،١٩٧ - - - إجمالي الدخل الشامل/(الخسارة) للسنة
 -                )٩٢٠(           -               ٩٢٠        -                الى احتياطيالتحويل 

 ١،٨١٧،٦٦٧ )١،٠٥٤،٨٠٦( - ٥٢٢،٤٧٣ ٢،٣٥٠،٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  صيدالر

 -               )٦،٤٦١١٩(  ١٩٦،٤٦١ -              -                )٣١تسوية انخفاض القيمة وفقا للمبادئ التوجيهية لمصرف اإلمارات العربية المتحدة* (المالحظة 

 ١،٨١٧،٦٦٧ )١،٢٥١،٢٦٧( ١٩٦،٤٦١ ٥٢٢،٤٧٣ ٢،٣٥٠،٠٠٠ (أعيد إدراجه) ٢٠٢١يناير  ٠١لرصيد في ا إعادة ذكر

 ١٦،٨٠٧ ١٦،٨٠٧ - - - إجمالي الدخل الشامل/(الخسارة) للسنة 

 - ١١٩،٢٨٠       )١١٩،٢٨٠( - - *المركزي تحدةة الماحتياطي انخفاض القيمة بموجب توجيهات مصرف اإلمارات العربي تحرير

 -                )١،٦٨٠(  -               ١،٦٨٠     -               الى احتياطيالتحويل 

 ١،٨٣٤،٤٧٤ )1,116,860( ٧٧،١٨١ ٥٢٤،١٥٣ ٢،٣٥٠،٠٠٠ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 

 .ت الماليةه البياناهذالمرفقة جزءا ال يتجزأ من ات مالحظوتشكل ال
31المالحظة *يرجى الرجوع إلى 
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 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 بيان التدفقات النقدية 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (بالدرهم اإلماراتي)

    
 .   ال

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ مالحظه

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '  
    شغيليةلتتدفقات النقدية من األنشطة الا

 )٧٥،٣١٢(   ٩،١٥٨  الربح/(الخسارة) قبل الضريبة للسنة
    تعديالت من أجل:

 ٥،٦٤٥ ٦،٤٦٣ ٢٥  االهالك
 )٤٩،٨٣٦(   )١٠٧،١٥٦( ٢٦ انعكاس انخفاض القيمة على القروض والسلف

 )٨( )٥٧(           عداتتحقيق مكاسب من التصرف في الممتلكات والمنشآت والم
 ١،٥٠٦       ١،٠١٤       ١٥ فيندمة الموظض نهاية خويتوفير تع

    )١١٨،٠٠٥( )٩٠،٥٧٨( 
    التغييرات في:

 ١٩،٦٨٦ - ٥ ودائع بدون فوائد
 )٧٠،٨١٢(   ٥٥،٦٩٣ ٦٫١ مستحقة من المكتب الرئيسي والفروع في الخارج

 ٣٠٢،٩٥٦ ٢٤١،٢٣٥ ٧٫١ مستحقة من بنوك أخرى
 ٦٨،٠٤٩ ٨٢،٥١٥ ٩ القروض والسلف

 ١٠٤،٦٢٨ - ٨ مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج تصدير فواتير
 ٣٨،٢٣٣ )٨،٢١٢(     ١٠ األصول األخرى

 ٦٨،١٦٣ )٣٢،١٥١(   ١٤ ودائع العمالء
 )٣٨٧،٩٠٧( ٣٨٦،٦٧٥ ٧٫٢ بسبب البنوك األخرى

 )١٠،٨٩٧(   )٦،٦٤٥(  ١٧ االلتزامات األخرى
 ١٤،٠٩٤ ٦٢٨،٥٣٢  لخدمة للموظفينض نهاية ادفع تعوي بلتج عن األنشطة التشغيلية قلناد انقال

 )٤٨،٠٢١(   )٣،٠٣٩(     ١٦ الضريبة المدفوعة
 )١،٣٢٤(     )٩١(          ١٥ دفع تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 )٣٥،٢٥١ (  ٦٢٥،٤٠٢  صافي النقد المتولد من/(المستخدم في) األنشطة التشغيلية
    

    ةالستثمارياألنشطة ان التدفقات النقدية م

 )٤٠٥(        )٢٣٤(        ١١  إضافات إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات
 ٩٧            ٥٧            ١١ التصرف في الممتلكات والمنشآت والمعدات

 )٣٠٨(        )١٧٧     (    صافي النقد الناتج عن / (المستخدم في) أنشطة االستثمار
    

    ة التمويلة من أنشطات النقديفقالتد

 ٤٢٩،٨٤٥ )٢٦١،٢٨٠( ٦٫٢  المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج المستحق الى
 )٤،٣٥٢(     )٣،٨٢٨(     ١٧ التزامات اإليجار

 ٤٩٣٤٢٥،   )٢٦٥،١٠٨(  صافي النقد المتولد من/(المستخدم في) أنشطة التمويل
    

 ٣٨٩،٩٣٤ ٣٦٠،١١٧  لهوما يعاد في النقد ن)صافي زيادة/(نقصا
 ٥٤٠،٤٢٤   ٩٣٠،٣٥٨     النقد وما يعادله في بداية العام

 ٩٣٠،٣٥٨   ١،٢٩٠،٤٧٥ ٢٩  النقد وما يعادله في نهاية العام
     

 ذه البيانات المالية.من ه يتجزأوتشكل المالحظات المرفقة جزءا ال 
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 يرانصادرات إ نكب
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 التأسيس والعمليات. ١

روع فــي لفـمســؤول عـن إدارة عمليـات اهـو الدبـي  تأسـس بنـك صـادرات إيـران (البنــك) فـي دولـة اإلمـارات العربيــة المتحـدة. المكتـب اإلقليمـي للبنـك فــي إمـارة

 ات العربية المتحدة.لة اإلمار دو 

 يقع المقر الرئيسي للبنك في طهران، جمهورية إيران اإلسالمية.

 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في   2,350يبلغ رأس مال المكتب اإلقليمي للبنك

 ربية المتحدة.لعرات ااإلما -، دبي ٤١٨٢ب: عنوان المكتب اإلقليمي للبنك هو ص. 

 في تقديم الخدمات المصرفية التجارية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.سي للبنك شاط الرئيلنيتمثل ا

 للبنك الفروع التالية العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛

 رقم الرخصة االمارة الموقع م.
 ٢٠٦٧٢٥ دبي شارع آل مكتوم ديرة  -١
 ٢٠٦٥٩٧ دبي ديرة ازار,مرشد ب  -٢
 ٥٤٤١٦٦ دبي زايدخ شارع الشي  -٣
 ٢٠٦٤٥٤ دبي بر دبي  -٤
 CN-1002012 أبو ظبي أبو ظبي  -٥
 CN-1005792 أبو ظبي العين  -٦
 ١٢٢٧١ الشارقة الشارقة  -٧
 ١٣٢٤ عجمان عجمان  -٨

 

 تمثل هذه البيانات المالية الوضع المالي المجمع للمكتب اإلقليمي والفروع أيًضا.
 ليةالية الدو قارير الملتيير وتفسيرات جديدة ومعدلة لاعاد ماعتم. ٢

 . المعايير والتفسيرات المطبقة في السنة الحالية٢,١
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١قام البنك بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تسري على السنة المنتهية في 

 :١٩-ازات اإليجار ذات الصلة بـ كوفيدامتي -ر" ود اإليجاعق، "١٦قم قارير المالية ر د التإلعدا(أ) تعديل المعيار الدولي 
يــوفر وســيلة عمليــة اختياريــة  ١٦، نشــر مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة تعــديًال علــى المعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير الماليــة رقــم ٢٠٢٠مــايو  ٢٨فــي 

يجـار. يمكـن للمسـتأجرين اختيـار حسـاب امتيـازات اإليجـار هـذه  لعقـد اإلعـد تعـديًال ي  ١٩-ار المتعلق بـ كوفيداإليجتياز للمستأجرين من تقييم ما إذا كان ام
ار متغيـرة بنفس الطريقة التي كـانوا سـيفعلون بهـا إذا لـم تكـن تعـديالت اإليجـار. فـي كثيـر مـن الحـاالت، سـينتج عـن ذلـك احتسـاب االمتيـاز كمـدفوعات إيجـ

 لدفع المخفض.أدت إلى االة التي لحتي يحدث فيها الحدث أو ات) اللفترافي الفترة (ا
. اإلعفــاء هــو فقــط للمســتأجرين الــذين تــم مــنحهم امتيــازات  ١٩-ال تنطبــق الوســيلة العمليــة إال علــى امتيــازات اإليجــار المقدمــة كنتيجــة مباشــرة لوبــاء كوفيــد

 جر:ئل المستأساط التالية فيما يتعلق بو الشرو جميع اإليجار هذه. ال توجد تغييرات للمؤجرين. يجب استيفاء 
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 اعتماد معايير وتفسيرات جديدة ومنقحة لإلبالغ المالي الدولي (تابع) -٢
 : (تابع) ١٩-امتيازات اإليجار ذات الصلة بـ كوفيد -يجار" د اإل، "عقو ١٦قم تقارير المالية ر عداد اللي إلالدو  (أ) تعديل المعيار

ج عنهــا إجمــاًال أن يكــون مقابـل عقــد اإليجــار إلــى حـد كبيــر نفــس أو أقــل مـن المقابــل األصــلي لعقــد يـوفر امتيــاز اإليجــار إعفـاًء مــن المــدفوعات التــي ينـت• 
 االمتياز تقديمقبل  اإليجار مباشرة

أو قبلـه. لـذلك، فـإن الـدفعات المدرجـة هـي تلـك  ٢٠٢١يونيـو  ٣٠فاء من المدفوعات التـي كانـت مسـتحقة فـي األصـل فـي عجار مخصص لإلامتياز اإلي• 
 ٢٠٢١يو ، نو ي ٣٠أو قبله، ولكن الزيادات الالحقة في اإليجارات للمبالغ المؤجلة يمكن أن تتجاوز ٢٠٢١يونيو  ٣٠ب تخفيضها في التي يج

 الشروط واألحكام األخرى لعقد اإليجار.ى على جوهرية أخر  ال توجد تغييرات• 
 ر ذات الخصائص المتشابهة وفي ظروف مماثلة.الوسيلة العملية اختيارية ويجب تطبيقها بشكل ثابت على جميع عقود اإليجا

لـة وفـي ظـروف مماثلت الخصـائص االمؤهلـة ذا ديـد باسـتمرار علـى العقـودالتم يطبـق يجب على المستأجر الـذي اختـار تطبيـق الوسـيلة العمليـة األصـلية أن
 مماثلة.

 ال توجد وسيلة عملية للمؤجرين.
، مـع السـماح بـالتطبيق المبكـر. علـى عكـس معظـم التعـديالت علـى ٢٠٢٠يونيـو  ١ية التي تبدأ في أو بعـد التعديالت سارية المفعول لفترات التقارير السنو 

 .٢٠٢٠مايو  ٢٨إصدارها في البيانات المالية للفترات السابقة غير المصرح ب بالتطبيق فيسمح أيًضا داد التقارير المالية، يُ ة إلعلدوليالمعايير ا
 ذه البيانات المالية.التعديل ليس له أي تأثير على ه

 ،٣٩وليــة لمحاســبة الد، ومعــايير ا٩ير الماليــة لتقــار داد امعيــار ســعر الفائــدة (تعــديالت علــى المعــايير الدوليــة إلعــ تصــحيح(ب) المرحلــة الثانيــة مــن 
 ):١٦لتقارير المالية ، والمعايير الدولية إلعداد ا٤، والمعايير الدولية للتقارير المالية ٧والمعايير الدولية للتقارير المالية 

 ت، األدوا٣٩ اســبة الـــدوليوات الماليـــة، معيــار المحاألد ،٩يــة (التعـــديالت علــى المعيــار الـــدولي للتقــارير المال ٢المرحلــة  -إصــالح معيــار ســـعر الفائــدة 
ــ ، عقــود ٤لمعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير الماليــة ، األدوات الماليــة: اإلفصــاحات، ا٧اس، المعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير الماليــة الماليــة: االعتــراف والقي

 تصـحيحإيجـار للمسـتأجرين بسـبب  دمـالي أو عقـ لتعـديل عقـد يوفر طريقة عملية مناسـبةات)، يجار ، اإل١٦التأمين، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
). تســمح التعــديالت أيًضــا بسلســلة مــن االســتثناءات مــن قواعــد ٢رحلــة الم -الســعر المعــروض بــين البنــوك ايبــور  رالســعر المعــروض بــين البنــوك ايبــور (

الســعر  تصــحيحالتحــوط التــي يتطلبهــا  قرات فــي وثــائبســبب التغييــعالقــات التحــوط الحاليــة  ى وقــفجــة إلــمعينــة حــول محاســبة التحــوط، بمــا فــي ذلــك الحا
 المعروض بين البنوك ايبور .

 ايا التالية:بشكل أساسي القض ٢تعالج تعديالت المرحلة 
 ) وسيلة عملية إلجراء تعديالت:١(

لي االعتــراف بمكاســب أو خســارة ال العقــد المــيتطلــب تعــدي ألدوات الماليــة، يمكــن أنا ٩ة لماليــبموجــب القواعــد التفصــيلية للمعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير ا
تغييـر مباشـرة عـن إصـالح السـعر المعـروض بـين البنـوك ايبـور ويحـدث علـى كبيرة في بيان الدخل. ومع ذلك، فإن التعديالت تقـدم وسـيلة عمليـة إذا نـتج ال

 .يفائدة الفعلحديث سعر الساب التغييرات عن طريق تم احت، سيتأساس "مكافئ اقتصادًيا". في هذه الحاالت
مسـتأجرين عنـد المحاسـبة عـن تعـديالت اإليجـار عقـود اإليجـار لل ١٦سيتم تطبيق وسيلة عملية مماثلة بموجـب المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم 

 التي يتطلبها إصالح السعر المعروض بين البنوك ايبور .
 
 بع)ة (تاالية الدوليلتقارير الميير وتفسيرات جديدة ومعدلة لاعاد ماعتم. ٢

، ٣٩، ومعـايير المحاسـبة الدوليـة ٩قـارير الماليـة معيار سعر الفائدة (تعديالت على المعـايير الدوليـة إلعـداد الت تصحيح(ب) المرحلة الثانية من (ب) 
 (تابع) ):١٦لمالية اد التقارير دولية إلعدا، والمعايير ال٤المالية ارير للتق ، والمعايير الدولية٧والمعايير الدولية للتقارير المالية 

 

 ) إعفاء محدد من وقف عالقات التحوط:٢(
اءات مـن القواعـد النظاميـة الصـارمة حـول محاسـبة التحـوط. علـى سـبيل المثـال، لـن تحتـاج الكيـان إلـى التوقـف تسمح التعـديالت أيًضـا بسلسـلة مـن االسـتثن

ك ايبـور . لـذلك، عنـدما تتغيـر وبة فقط من خالل إصالح السعر المعروض بـين البنـو لالتحوط المطت في وثائق ط الحالية بسبب التغييراالتحو قات عن عال
رار السـتمالمعياري، قد تقوم المنشأة بتحديث وثـائق التحـوط لـتعكس السـعر القياسـي الجديـد وقـد يكـون التحـوط قـادًرا علـى امخاطر التحوط بسبب اإلصالح 

 ون انقطاع.د
، ال يوجــد اســتثناء مــن متطلبــات القيــاس التــي تنطبــق علــى البنــود المغطــاة وأدوات التحــوط بموجــب المعيــار الــدولي ١رحلــة متعــديالت ال ومــع ذلــك، مثــل

د د، يــتم إعـــادة قيــاس البنـــو الجديــياســـي األدوات الماليـــة: االعتــراف والقيــاس. بمجـــرد تطبيــق المعــدل الق ٣٩أو معيـــار المحاســبة الــدولي  ٩قــارير الماليــة للت
 م فعالية للتحوط في الربح أو الخسارة.بناًء على السعر الجديد وسيتم االعتراف بأي عد طأدوات التحو المحوطة و 

باسـتثناء  رجعـي،بـأثر مـع السـماح بـالتطبيق المبكـر. تطبـق المنشـأة التعـديالت  ٢٠٢١ينـاير  ١ت للفترات السـنوية التـي تبـدأ فـي أو بعـد تسري هذه التعديال
 تم استيفاء الشروط. االمتوقفة إذقة التحوط أنها ستعيد عال

لتعديالت. ومع ذلك، يجوز للكيـان إعـادة صـياغة الفتـرات السـابقة إذا باإلضافة إلى ذلك، ال يتعين على المنشأة إعادة بيان الفترات السابقة لتعكس تطبيق ا
 تأخر.كان ذلك ممكًنا دون استخدام اإلدراك الم

 ات المالية.هذه البيان التعديل ليس له أي تأثير على
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 صادرات إيران بنك

 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 ا مبكرًايتم تبنيه ة ولمفعال . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة سارية ولكنها غير٢,٢
 ولكن تواريخ نفاذها هي لفترات مستقبلية: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١عديالت والتفسيرات التالية قبل ير والتالمعاي صدارتم إ

التـــي  الســـنوية  الفتـــراتعـــن  فعالـــة  
 في تبدأ

ير لتقــار داد ا(تعــديل المعيــار الــدولي إلعــ ٢٠٢١يونيــو  ٣٠بعــد  ١٩-امتيــازات اإليجــار المرتبطــة بكوفيــد
 )١٦رقم  المالية

 ٢٠٢١, ٠١ل أبري

 ٢٠٢٢, ٠١يناير  اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي -٣تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات: العائـدات قبـل االسـتخدام  - ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الـدولي 

 المقصود
 ٢٠٢٢, ٠١يناير 

 ٢٠٢٢, ٠١يناير  تكاليف الوفاء بالعقد -عقود المرهقة ال - ٣٧لدولي ار المحاسبة اتعديالت على معي
اعتمـــاد المعـــايير الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير  ١تعـــديالت علـــى المعيـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارير الماليـــة رقـــم 

 شركة تابعة كجهة معتمدة ألول مرة –المالية ألول مرة 
 ٢٠٢٢, ٠١يناير 

فـي المائـة" إللغـاء  ١٠الرسوم في اختبار " -األدوات المالية  ٩قم ر  رير الماليةإلعداد التقا المعيار الدولي
 االعتراف بااللتزامات المالية

 ٢٠٢٢, ٠١يناير 

 ٢٠٢٢, ٠١يناير  الضرائب في قياسات القيمة العادلة –الزراعة  ٤١المعيار المحاسبي الدولي 
 ٢٠٢٣, ٠١ر ايين التأمين عقود ١٧ة رقم اليرير المالتقاعداد المعيار الدولي إل

 
 (تابع)اعتماد معايير وتفسيرات دولية جديدة ومنقحة للتقارير المالية . ٢

 (تابع) . المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة سارية ولكنها غير فعالة ولم يتم تبنيها مبكرًا٢,٢
ــــة   ــــالعــــن  فعال  الســــنوية  راتفت

 في تبدأالتي 
 ٢٠٢٣, ٠١يناير  : تصنيف االلتزامات على أنها جارية أو غير متداولة١محاسبي الدولي عيار العلى المالت تعدي

للمعــايير الدوليــة لإلبــالغ المــالي: اإلفصــاح  ٢وبيــان الممارســة  ١تعــديالت علــى المعيــار المحاســبي الــدولي 
 عن السياسات المحاسبية

 ٢٠٢٣, ٠١يناير 

 ٢٠٢٣, ٠١يناير  : تعريف التقديرات المحاسبية ٨ اسبي الدوليالمعيار المح تعديالت على
: الضــريبة المؤجلــة المتعلقــة باألصــول والخصــوم الناشــئة عــن ١٢تعــديالت علــى المعيــار المحاســبي الــدولي 

 معاملة واحدة
 ٢٠٢٣, ٠١يناير 

بيـــع  :٢٨لـــدولي رقـــم ار المحاســـبي اوالمعيـــ ١٠ ة رقـــملماليـــتعـــديالت علـــى المعيـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارير ا
 األصول أو المساهمة بها بين المستثمر وشريكه أو مشروعه المشترك

 

 مؤجل إلى أجل غير مسمى

 أساس عرض البيانات المالية. ٣
 . بيان االلتزام٣,١

ــا للمعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الم صــادرة عــن مجلــس معــايير المحاســبة لا، )لماليــة يــة للتقــارير االمعــايير الدول(اليــة تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة وفًق
لجنــة تفســيرات التقــارير الماليــة باإلضــافة إلــى التفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات التقــارير الماليــة الدوليــة (، )مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة الدوليــة (
مصــرف اإلمــارات ويتوافــق مــع إرشــادات  ٢٠١٥) لســنة ٢. رقــم (دةعربيــة المتحــة اإلمــارات التحــادي لدولــن االلقــانو ) والمتطلبــات المعمــول بهــا فــي االدوليــة 

 ومتطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.العربية المتحدة المركزي 
 أساس القياس ٣,٢

 ى أساس بديل في تاريخ كل تقرير:عليتم قياسه  د التالي الذيتثناء البنة باساريخيتم إعداد هذه البيانات المالية وفًقا لمبدأ التكلفة الت
تالمه لبيـع أصـل أو تستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلـة للمقابـل المقـدم مقابـل السـلع والخـدمات. القيمـة العادلـة هـي السـعر الـذي سـيتم اسـ

عمـا إذا كـان هـذا السـعر يمكـن مالحظتـه أو تقـديره بشـكل لنظر بغض ا، قياسق في تاريخ الين في السو مشاركين الدفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة ب
يأخـذ البنـك فـي االعتبـار خصـائص األصـل أو االلتـزام إذا كـان المشـاركون ، مباشر باستخدام تقنيـة تقيـيم أخـرى. عنـد تقـدير القيمـة العادلـة ألصـل أو التـزام

 تزام في تاريخ القياس.لاألصل أو االار عند تسعير في االعتب خصائصذه الفي السوق سيأخذون ه
 أساس العرض ٣,٣

 يعرض البنك بيان مركزه المالي حسب السيولة.
  العملة الوظيفية وعملة العرض. ٣,٤
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ــة البيئــة االق، يــتم إعــداد البيانــات الماليــة ة بنــك ("العملــيعمــل فيهــا ال ساســية التــية األتصــاديويــتم قيــاس البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة باســتخدام عمل
وهو العملة الوظيفيـة وعملـة العـرض للبنـك. تـم تقريـب األرقـام الـواردة فـي هـذه ، )الدرهم اإلماراتي الوظيفية"). يتم عرض البيانات المالية بالدرهم اإلماراتي (

 ما لم يرد خالف ذلك.، الفالبيانات المالية ألقرب 
 نصادرات إيرا بنك
 إلمارات العربية المتحدةع افرو

 (تابع)  لماليةالبيانات احظات على الم
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ابع)أساس عرض البيانات المالية (ت - ٣
 جنبيةاألعمالت ال ٣,٥

 . المعامالت واألرصدة٣,٥,١
اح وخســائر بــالعتــراف بأر مالت. يــتم االســائدة فــي تــواريخ المعــالصــرف عار ايــتم تحويــل المعــامالت بــالعمالت األجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام أســ

ومن إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقديـة بـالعمالت األجنبيـة فـي نهايـة العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية المبالغ القائمة لهذه المعامالت  صرف
 كل فترة تقرير في بيان الدخل الشامل.

 نبية باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويـل البنـود غيـر النقديـة المدرجـةلعمالت األجالنقدية با يتم إعادة ترجمة البنود، قريرترة تفي نهاية كل ف
تم قياسـها مـن حيـث لتـي يـديـة ابالقيمة العادلة والمحددة بالعمالت األجنبية باألسـعار السـائدة فـي التـاريخ الـذي تـم فيـه تحديـد القيمـة العادلـة. البنـود غيـر النق

 ة.ة يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت األولييبعملة أجنب ة التاريخيةالتكلف
 

 الستمراريةمبدأ ا ٣,٦
صـلة العمـل فـي المسـتقبل لموا مـواردقامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقـدرة البنـك علـى االسـتمرار علـى أسـاس مبـدأ االسـتمرارية وهـي مقتنعـة بـأن البنـك لديـه ال

علــى أسـاس مبــدأ االســتمرارية.  فـإن اإلدارة ليســت علـى علــم بـأي شــكوك قـد تلقــي بشـك كبيــر حـول قــدرة البنـك علــى االسـتمرار، وة علـى ذلــكلمنظـور. عــالا
 يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مستمر.، لذلك

 

 النقد والنقد المعادل ٣,٧
واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى ذات المتحــدة المركــزي ات العربيــة مصــرف اإلمــار نقــد واألرصــدة لــدى مــن ال معــادلقــد اليتكــون النقــد والن
يـتم والتـي ال تخضـع لمخـاطر كبيـرة علـى تغيـر قيمتهـا العادلـة. ، وخالية من الرهونات، األصلي لمدة ثالثة أشهر أو أقل في تاريخ اإليداع تاريخ االستحقاق

 في بيان المركز المالي. المخفضةلفة النقد وما في حكمه بالتكسجيل ت
 مستحق من البنوكال ٣,٨

 إن وجد.، ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمةالمخفضة ة يتم إثبات المبالغ المستحقة على البنوك بالتكلف
 

 ودائع العمالء والمستحقة للمكتب الرئيسي ٣,٩
المخفضـــة القيمـــة العادلـــة للمقابـــل المســـتلم ويـــتم قياســـه الحًقـــا بالتكلفـــة  تمثـــل والتـــي، كلفـــةا بالتكـــز الرئيســـي مبـــدئيً للمر  مســـتحقيـــتم إثبـــات ودائـــع العمـــالء وال

 مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على التسوية.المخفضة ح الفعلي. يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة الرب
 

 . الممتلكات واآلالت والمعدات٣,١٠
سـوبة االسـتهالك المتـراكم واالنخفـاض فـي القيمـة. تتضـمن التكلفـة التاريخيـة المصـروفات المن اً اريخيـة ناقصـالتكلفـة التلكـات واآلالت والمعـدات بالممتتظهـر 

 األصناف. االستحواذ علىمباشرة إلى 
دفق محتمــل أن تتــفقــط عنــدما يكــون مــن ال، اءقتضــب االســح، يــتم تضــمين التكــاليف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو االعتــراف بهــا كأصــل منفصــل

 ق.فع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى البنك ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثو المنا
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ــة البيئــة االق، يــتم إعــداد البيانــات الماليــة ة بنــك ("العملــيعمــل فيهــا ال ساســية التــية األتصــاديويــتم قيــاس البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة باســتخدام عمل
وهو العملة الوظيفيـة وعملـة العـرض للبنـك. تـم تقريـب األرقـام الـواردة فـي هـذه ، )الدرهم اإلماراتي الوظيفية"). يتم عرض البيانات المالية بالدرهم اإلماراتي (

 ما لم يرد خالف ذلك.، الفالبيانات المالية ألقرب 
 نصادرات إيرا بنك
 إلمارات العربية المتحدةع افرو

 (تابع)  لماليةالبيانات احظات على الم
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ابع)أساس عرض البيانات المالية (ت - ٣
 جنبيةاألعمالت ال ٣,٥

 . المعامالت واألرصدة٣,٥,١
اح وخســائر بــالعتــراف بأر مالت. يــتم االســائدة فــي تــواريخ المعــالصــرف عار ايــتم تحويــل المعــامالت بــالعمالت األجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام أســ

ومن إعادة ترجمة الموجودات والمطلوبات النقديـة بـالعمالت األجنبيـة فـي نهايـة العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية المبالغ القائمة لهذه المعامالت  صرف
 كل فترة تقرير في بيان الدخل الشامل.

 نبية باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويـل البنـود غيـر النقديـة المدرجـةلعمالت األجالنقدية با يتم إعادة ترجمة البنود، قريرترة تفي نهاية كل ف
تم قياسـها مـن حيـث لتـي يـديـة ابالقيمة العادلة والمحددة بالعمالت األجنبية باألسـعار السـائدة فـي التـاريخ الـذي تـم فيـه تحديـد القيمـة العادلـة. البنـود غيـر النق

 ة.ة يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت األولييبعملة أجنب ة التاريخيةالتكلف
 

 الستمراريةمبدأ ا ٣,٦
صـلة العمـل فـي المسـتقبل لموا مـواردقامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقـدرة البنـك علـى االسـتمرار علـى أسـاس مبـدأ االسـتمرارية وهـي مقتنعـة بـأن البنـك لديـه ال

علــى أسـاس مبــدأ االســتمرارية.  فـإن اإلدارة ليســت علـى علــم بـأي شــكوك قـد تلقــي بشـك كبيــر حـول قــدرة البنـك علــى االسـتمرار، وة علـى ذلــكلمنظـور. عــالا
 يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مستمر.، لذلك

 

 النقد والنقد المعادل ٣,٧
واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى ذات المتحــدة المركــزي ات العربيــة مصــرف اإلمــار نقــد واألرصــدة لــدى مــن ال معــادلقــد اليتكــون النقــد والن
يـتم والتـي ال تخضـع لمخـاطر كبيـرة علـى تغيـر قيمتهـا العادلـة. ، وخالية من الرهونات، األصلي لمدة ثالثة أشهر أو أقل في تاريخ اإليداع تاريخ االستحقاق

 في بيان المركز المالي. المخفضةلفة النقد وما في حكمه بالتكسجيل ت
 مستحق من البنوكال ٣,٨

 إن وجد.، ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمةالمخفضة ة يتم إثبات المبالغ المستحقة على البنوك بالتكلف
 

 ودائع العمالء والمستحقة للمكتب الرئيسي ٣,٩
المخفضـــة القيمـــة العادلـــة للمقابـــل المســـتلم ويـــتم قياســـه الحًقـــا بالتكلفـــة  تمثـــل والتـــي، كلفـــةا بالتكـــز الرئيســـي مبـــدئيً للمر  مســـتحقيـــتم إثبـــات ودائـــع العمـــالء وال

 مع األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على التسوية.المخفضة ح الفعلي. يتم احتساب التكلفة باستخدام طريقة الرب
 

 . الممتلكات واآلالت والمعدات٣,١٠
سـوبة االسـتهالك المتـراكم واالنخفـاض فـي القيمـة. تتضـمن التكلفـة التاريخيـة المصـروفات المن اً اريخيـة ناقصـالتكلفـة التلكـات واآلالت والمعـدات بالممتتظهـر 

 األصناف. االستحواذ علىمباشرة إلى 
دفق محتمــل أن تتــفقــط عنــدما يكــون مــن ال، اءقتضــب االســح، يــتم تضــمين التكــاليف الالحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل أو االعتــراف بهــا كأصــل منفصــل

 ق.فع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى البنك ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثو المنا
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ر ديسمب ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 

 )مالية (تابعأساس عرض البيانات ال. ٣
 (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات ٣,١٠

يـة التـي يـتم تكبـدها يتم استبعاد القيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم االعتراف بجميـع تكـاليف اإلصـالح والصـيانة األخـرى فـي بيـان الـدخل خـالل الفتـرة المال
 فيها.

 ال يتم استهالك األرض.
بمعـدالت محسـوبة لتخصـيص تكلفـة األصـول ناقًصـا قيمتهـا المتبقيـة المقـدرة علـى مـدى ، بـتالقسط الثا خرى بطريقةاحتساب اإلهالك على األصول األيتم 

 عمرها اإلنتاجي المتوقع على النحو التالي:
 

 سنة ٢٠     المباني
 سنوات ٤-١   والتركيباتاألثاث والتجهيزات 

 واتسن ٤-١    المعدات المكتبية
 سنوات ٤    عقود اإليجار اتتحسين

 سنوات ٣     اتركبالم
 

ــافع تــتم مراجعــة القــيم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة وطريقــة االســتهالك بشــكل دوري للتأكــد مــن أن طريقــة وفتــرة االســتهالك متوافقــة مــع الــنمط ا لمتوقــع للمن
لـى قيمتـه القابلـة لالسـترداد إذا فـور إألصـل علـى الالدفتريـة ل ك مناسـًبا. يـتم تخفـيض القيمـةلـذكـان إذا ، ويتم تعـديلها مسـتقبالً ، االقتصادية من هذه األصول

 .لالسترداد المقدرةكانت القيمة الدفترية أكبر من قيمتها 
 ت المبيعـات والقيمـة الدفتريـةاعائـد يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن اسـتبعاد أو اسـتبعاد أحـد بنـود الممتلكـات واآلالت والمعـدات علـى أنـه الفـرق بـين

 بيان الدخل الشامل. ها فياالعتراف ب لألصل ويتم
 

 حق استخدام األصول. ٣,١١
ويـتم تعـديلها ألي إعـادة قيـاس اللتزامـات اإليجـار (إيضـاح ، ناقًصـا أي اسـتهالك متـراكم وخسـائر انخفـاض القيمـة، يتم قياس أصول حق االستخدام بالتكلفة

علـى ، اإليجـار األقصـر واألعمـار اإلنتاجيـة المقـدرة للموجـوداتفتـرة بـت علـى مـدى القسـط الثا أصـول حـق االسـتخدام علـى أسـاس كستهال). يتم ا٣,١٥,٣
 النحو التالي:

 سنوات ١٠مباني ال• 
 

 . العقارات االستثمارية٣,١٢
بمـا ، تكلفـةمبـدئًيا بالالسـتثمارية ثمارية. يـتم قيـاس العقـارات اتات اسـيتم تصنيف العقارات المحتفظ بها ألغراض التأجير أو زيـادة رأس المـال علـى أنهـا عقـار 

لـى البنـك منـافع في ذلك تكاليف المعاملة. تتم إضـافة المصـروفات الالحقـة إلـى القيمـة الدفتريـة للعقـارات االسـتثمارية عنـدما يكـون مـن المحتمـل أن تتـدفق إ
 ول أوبمستوى مقب العقاراتقات تؤدي إلى صيانة فأي ن اقتصادية مستقبلية على مستوى األداء المقدر مبدئًيا.

 يتم التعامل مع المواصفات على أنها مصاريف إصالحات وصيانة ويتم تحميلها على قائمة الدخل في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 )(تابع  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في نة للس
 

 البيانات المالية (تابع) عرض أساس - ٣
 ستثمارية (تابع)االعقارات ال ٣,١٢
ات االستثمارية بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمـة المتراكمـة. يـتم اسـتهالك جميـع اإلضـافات الالحقـة علـى يتم قياس العقار ، الحًقا

 الستثمارية.جية المتبقية للعقارات اإلنتامار امدى األع
 ال يتم استهالك األرض.

وال يتوقــع أي منفعــة ، و عنــدما يــتم ســحب العقــار االســتثماري بشــكل دائــم مــن االســتخداميــتم إلغــاء االعتــراف بالعقــارات االســتثمارية عنــدما يــتم اســتبعادها أ
العقـارات االسـتثمارية فـي بيـان الـدخل الشـامل فـي  التصـرف فـي ائر ناتجة عن استبعاد أوأو خسرباح اقتصادية مستقبلية من استبعاده. يتم االعتراف بأية أ

 .التصرفسنة االستبعاد أو 
يقـــوم البنـــك بالمحاســبة عـــن هـــذا العقــار وفًقـــا للسياســـة المنصــوص عليهـــا فـــي الممتلكـــات واآلالت ، الـــذي يشــغله المالـــك عقـــاًرا اســتثمارًيا إذا أصــبح العقـــار

 م.ريخ التغيير في االستخداتى تادات حوالمع
 قيمة األصول غير المالية اضخفان. ٣,١٣

ويــتم  لالنخفــاضال تخضــع ، شــهرة أو األصــول غيــر الملموســة غيــر الجــاهزة لالســتخدامال، علــى ســبيل المثــال، األصــول التــي لهــا عمــر إنتــاجي غيــر محــدد
قيمتهــا عنــدما تشــير األحــداث أو فــاض تحقــق مــن انخ/ االســتهالك لل لالنخفــاضتخضــع التــي اختبارهــا ســنوًيا لالنخفــاض فــي القيمــة. تــتم مراجعــة األصــول 

 قابلة لالسترداد. التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون
 

عادلــة لالسـترداد هـي القيمـة ال قابلـةمـة اليـتم االعتـراف بخسـارة انخفـاض القيمـة بـالمبلغ الـذي تتجـاوز بـه القيمـة الدفتريــة لألصـل قيمتـه القابلـة لالسـترداد. القي
والتــي ، تم تجميــع األصــول عنــد أدنــى المســتوياتيــ، أيهمــا أعلــى. لغــرض تقيــيم االنخفــاض فــي القيمــة، البيــع والقيمــة فــي االســتخدام فنــاقص تكــالي لألصــل

الشـهرة)  اليـة (بخـالفقيمـة الموجـودات غيـر الم بق فـيالسـا يوجد لها في الغالب تدفقات نقديـة داخلـة مسـتقلة (وحـدات توليـد النقـد). تـتم مراجعـة االنخفـاض
 س محتمل في تاريخ كل تقرير.كلع

 

ات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم قبــل الضــريبة الــذي يعكــس يــتم خصــم التــدفق، عنــد تقــدير القيمــة فــي االســتخدام
يـتم أخـذ معـامالت السـوق الحديثـة ، ناقًصـا تكـاليف البيـع ةقيمة العادلند تحديد اللمخاطر الخاصة باألصل. عود واللنق تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية

وأسـعار ، يـتم اسـتخدام نمـوذج تقيـيم مناسـب. هـذه الحسـابات مدعومـة بمضـاعفات التقيـيم، عـدم إمكانيـة تحديـد مثـل هـذه المعـامالتفي االعتبار. فـي حالـة 
 ادلة األخرى المتاحة.عت القيمة الًنا أو مؤشرالمتداولة علكات اللشر  األسهم المدرجة

 

والتـي يـتم إعــدادها بشـكل منفصــل لكـل مـن وحــدات إنتـاج النقــد ، الحسـابات المتوقعــةيعتمـد البنـك فــي احتسـاب انخفـاض القيمــة علـى الميزانيــات التفصـيلية و 
خمـس سـنوات. بالنسـبة للفتـرات  مـن سـنة إلـىتـرة تتـراوح بات التوقعـات عموًمـا فسـاات وحيزانيتغطي هذه المبالبنك التي يتم تخصيص األصول الفردية لها. 

 .ه على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بعد السنة الخامسةالممتدة ، يتم حساب معدل النمو طويل األجل وتطبيق
 

باسـتثناء الموجـودات التـي ، فض القيمـةقـة مـع وظيفـة األصـل المـنخمتوافات اليتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمـة فـي بيـان الـدخل ضـمن فئـات المصـروف
يـتم إثبـات االنخفـاض فـي القيمـة فـي الـدخل الشـامل اآلخـر حتـى ، بالنسـبة لهـذه الموجـوداتأعيد تقييمها سابًقا مع إعادة التقيـيم إلـى الـدخل الشـامل اآلخـر. 

 .مبلغ أي إعادة تقييم سابقة
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 انصادرات إير بنك
 اإلمارات العربية المتحدة وعفر

 (تابع)  لماليةالبيانات ا مالحظات على
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣
 ماليةالدوات األ. ٣,١٤

 األصول المالية
 شـروطه تسـليمعقـد تتطلـب  أو بيـع األصـل المـالي بموجـباء شـر  ونيكـيتم االعتراف بجميع األصول المالية وٕالغاء االعتـراف بهـا فـي تـاريخ المتـاجرة حيـث 

باســـتثناء تلـــك ، باإلضـــافة إلـــى تكـــاليف المعاملـــة، ويـــتم قياســـه مبـــدئًيا بالقيمـــة العادلـــة، صـــل المـــالي ضـــمن اإلطـــار الزمنـــي الـــذي يحـــدده الســـوق المعنـــياأل
ــة مــن خــالل الــربح أو الخســ ــت ة.ار الموجــودات الماليــة المصــنفة بالقيمــة العادل ــااشــرة إلــى اقالمنســوبة مبالعتــراف بتكــاليف المعاملــة م اي ء األصــول الماليــة تن

 المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة.
ة أو القيمــة العادلــالمخفضــة  لفــةلتكباا الحًقــ ٩يجــب قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا والتــي تقــع ضــمن نطــاق المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة 

 أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. خاصة: نموذجعلى أساس 
اقديـة والتـي هـي فقـط تع ديـةنقت والتـي لهـا تـدفقا، ) أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهـدف إلـى تحصـيل التـدفقات النقديـة التعاقديـة١(

 ؛بالتكلفة المخفضةيتم قياسها الحًقا ، )مدفوعات أصل المبلغ والفائدة المبلغ األساسي القائم ( علىغ والفائدة ت أصل المبلمدفوعا
والتــي لهــا تــدفقات نقديــة ، تواد) أدوات الــدين المحــتفظ بهــا ضــمن نمــوذج األعمــال الــذي يتمثــل هدفــه فــي تحصــيل التــدفقات النقديــة التعاقديــة وبيــع األ٢(

القيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل (يـتم قياسـها الحقًـا بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر ، ت أصـل المبلـغ والفائـدة وعامـدفية تمثل تعاقد
 ؛) اآلخر

حقًـا ا الة يـتم قياسـهحقـوق الملكيـا للبيـع) واالسـتثمارات فـي بهـ تفظمحـال) جميع أدوات الدين األخرى (مثـل األدوات المـدارة علـى أسـاس القيمـة العادلـة أو ٣(
يجـوز للبنـك إجـراء االختيـار / التخصـيص التـالي غيـر القابـل لإللغـاء عنـد االعتـراف األولـي بأصـل ، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة. ومـع ذلـك

 مالي على أساس األصل على حدة:
 

الســتثمار فـي حقــوق الملكيـة غيـر محــتفظ بـه للمتــاجرة أو  دلـةالقيمـة العاالالحقـة فــي قابــل للـنقض عــرض التغيـرات  غيـركل بشـر ) يجـوز للبنـك أن يختــا٤(
الــدخل فــي الــدخل الشــامل اآلخــر (، ٣مقابــل طــارئ معتــرف بــه مــن قبــل المشــتري فــي انــدماج األعمــال الــذي ينطبــق عليــه المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة 

 و ؛) الشامل اآلخر
أو معـايير الــدخل الشـامل اآلخـر كمـا تــم قياسـها بالقيمـة العادلـة مــن المخفضـة تكلفـة فــي بالابـل للـنقض تبشــكل غيـر ق ) يجـوز للبنـك تخصـيص أداة ديـن٥(

 .ة)دلخالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي (يشار إليه بخيار القيمة العا
 

 لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرقيمة اأو بالة خفضالم) أدوات الدين بالتكلفة ١(
 يقوم البنك بتقييم تصنيف وقياس األصل المالي بناًء على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ونموذج عمل البنك إلدارة األصل.

أن تـؤدي شـروطه التعاقديـة إلـى تـدفقات نقديـة ب يجـ، ل اآلخرادلة من خالل الدخل الشامالع قيمةلاأو بالمخفضة لكي يتم تصنيف األصل وقياسه بالتكلفة 
 ).مدفوعات أصل المبلغ والفائدة تكون فقط مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ المستحق (
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 (تابع)  اليةت الممالحظات على البيانا
 ٢٠٢١ر ديسمب ٣١في للسنة المنتهية 

 

 
 
 أساس عرض البيانات المالية (تابع) - ٣

 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤
 
 )تابع أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (المخفضة ات الدين بالتكلفة ) أدو ١(

تغيـر هـذا المبلـغ األساسـي علـى قـد ياف األولـي. عنـد االعتـر  لقيمـة العادلـة لألصـل المـاليا صـل هـوفـإن األ، مدفوعات أصل المبلغ والفائدة لغرض اختبار 
ومخــاطر ، ذا كانــت هنــاك مــدفوعات مــن أصــل المبلــغ). تتكــون الفائــدة مــن مقابــل القيمــة الزمنيــة للنقــودإ، مــدى عمــر األصــل المــالي (علــى ســبيل المثــال

ــالمبلغ األساســي القــائ فضــًال عــن الهــامش. يــتم إجــراء تقيــيم ، األساســية األخــرى يــلكــاليف التمو ة زمنيــة معينــة ومخــاطر وتل فتــر م خــالاالئتمــان المرتبطــة ب
 لعملة التي يتم بها تحديد األصل المالي.بامدفوعات أصل المبلغ والفائدة 

 سي.األسامع ترتيب التمويل  مدفوعات أصل المبلغ والفائدة تتوافق التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل 
مثــل التعـــرض ، ســيقلبــات فــي التــدفقات النقديـــة التعاقديــة التــي ال عالقــة لهــا بترتيــب تمويــل أسالتلمخــاطر أو ارض التعــرض لالشــروط التعاقديــة التــي تعــ

نمـاذج األعمـال  تقيـيميعـد  .مـدفوعات أصـل المبلـغ والفائـدة ال تـؤدي إلـى تـدفقات نقديـة تعاقديـة تمثـل ، أو أسـعار السـلع حقـوق الملكيـةللتغيرات فـي أسـعار 
س كيفيـة إدارة مجموعـات األصـول الماليـة سًيا لتصنيف األصل المالي. يحدد البنك نماذج األعمال علـى المسـتوى الـذي يعكـاية أمًرا أسألصول المالإلدارة ا

 مًعا لتحقيق هدف عمل معين.
 

يس علـى أسـاس كـل ولـمـن التجميـع مسـتوى أعلـى تقيـيم نمـوذج األعمـال علـى راء م إجـتي، لذلك ؛ال يعتمد نموذج أعمال البنك على نوايا اإلدارة ألداة فردية
 أداة على حدة.

 
ممـا يعكـس كيفيـة إدارة البنـك ألصـوله الماليـة لتوليـد التـدفقات النقديـة. تحـدد نمـاذج أعمـال البنـك مـا ، ه الماليـةلدى البنك أكثر من نموذج عمـل إلدارة أدواتـ

 المالية أو كليهما. لو بيع األصو التعاقدية أتحصيل التدفقات النقدية ج عن ستنت إذا كانت التدفقات النقدية
نـت األصـول الماليـة المعتـرف بهـا حـديثًا هـي جـزء مـن نمـوذج أعمـال قـائم أو مـا إذا كانـت تعكـس يحدد البنك مـا إذا كا، عند االعتراف األولي بأصل مالي

 بدء نموذج أعمال جديد.
 

تغيـرت منـذ الفتـرة السـابقة. بالنسـبة لفتـرة  تحديـد مـا إذا كانـت نمـاذج األعمـال لـديهاتـرة تقريـر لبـه فـي كـل ف عمـال الخاصـةذج األم نمـايقوم البنك بإعـادة تقيـي
 لم يحدد البنك أي تغيير في نماذج أعماله.، ير الحالية والسابقةالتقر 

 
متراكمـة المعتـرف بهـا سـابًقا ارة اللـربح / الخسـيـتم إعـادة تصـنيف ا، آلخـرامل ال الشـعند إلغاء االعتراف بأداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خـالل الـدخ

بالنسـبة لالسـتثمار فـي حقـوق الملكيـة المصـنف علـى أنـه تـم قياسـه بالقيمـة ، الخسـارة. فـي المقابـل في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الـربح أو
سـابًقا فـي الـدخل الشـامل اآلخـر إلـى الـربح ف بهـا اكمـة المعتـر خسـائر المتر ًقا إعـادة تصـنيف األربـاح / الم الحال يت، العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ضمن حقوق الملكية. أو الخسارة ولكن يتم تحويلها
 يمة.ي القفاض فأو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لالنخالمخفضة تخضع أدوات التمويل التي يتم قياسها الحًقا بالتكلفة 
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 إيرانصادرات  بنك
 رات العربية المتحدةاإلمافروع 

 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣
 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤

 

 رةساو الخالربح أ) األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل ١(
 و الخسارة هي:أخالل الربح العادلة من األصول المالية بالقيمة 

 او  ؛مدفوعات أصل المبلغ والفائدة أ) األصول ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تمثل 
 أوع، للتحصيل والبي هاتفظ بأو المحب) األصول المحتفظ بها في نموذج األعمال بخالف المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 

 يمة العادلة في الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.بالق مصنفةصول الج) األ
 مع االعتراف بأية أرباح / خسائر ناشئة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة.، يتم قياس هذه األصول بالقيمة العادلة

 خيار القيمة العادلة
على أنها بالقيمة العادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة (خيـار القيمـة العادلـة)  ق بهس بشكل موثو قابلة للقياالية ذات القيمة العادلة اللمداة انيف األيمكن تص

القيمـة ر م خيـااسـتخدا عند االعتراف األولي بها حتى لو لم يتم الحصول على األداة الماليـة أو تكبـدها بشـكل أساسـي لغـرض البيـع أو إعـادة الشـراء. يمكـن
شـــكل كبيــر مــن عـــدم اتســاق القيـــاس أو االعتــراف الـــذي قــد ينشــأ بطريقـــة أخــرى مـــن قيــاس األصـــول أو لــل بيلغـــي أو يق ليـــة إذا كــانالعادلــة لألصــول الما

لمطلوبــات ل عادلــةقيمــة الالمطلوبــات أو االعتــراف بالمكاســب والخســائر ذات الصــلة علــى أســاس مختلــف ("عــدم تطــابق محاســبي"). يمكــن اختيــار خيــار ال
وفقــًا إلدارة ، ) االلتــزام المــالي هــو جــزء مــن محفظــة تــدار علــى أســاس القيمــة العادلــة٢( ؛التطــابق المحاســبي عــدم ر إلــى إزالــةأدى االختيــا) ١الماليــة إذا: (

عقــد مــرتبط ارتباًطــا وثيًقــا بال يــرشــتق غلي والم) وجــود مشــتق ضــمني فــي العقــد األساســي المــالي أو غيــر المــا٣مخــاطر موثقــة أو إســتراتيجية اســتثمار. أو (
 تصنيف هذه األدوات خارج فئة الربح أو الخسارة أثناء االحتفاظ بها أو إصدارها.ادة ال يمكن إع األصلي.

ائر غيـر محققـة خسـح أو أي أربـاويـتم إدراج ، يتم تسجيل الموجودات المالية المصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسـارة بالقيمـة العادلـة
 دخل االستثمار. ة فيقيمة العادلغيرات في الناتجة عن الت

 ) عمليات إعادة التصنيف٢(
تنطبـق متطلبـات التصـنيف والقيـاس ، يـتم إعـادة تصـنيف األصـول الماليـة المتـأثرة، إذا تغير نموذج األعمال الذي يحـتفظ البنـك بموجبـه بـالموجودات الماليـة

د التغيير في نموذج األعمال الذي ينتج عنـه فـي إعـادة تصـنيف الموجـودات ى بعتقرير األولمن فترة ال أثر مستقبلي من اليوم األولب جديدةلفئة الالمتعلقة با
، يــةت مالبموجــودالــم يكــن هنــاك أي تغييــر فــي نمــوذج األعمــال الــذي يحــتفظ البنــك بموجبــه ، الماليــة للبنــك. خــالل الفتــرة الحاليــة والفتــرة المحاســبية الســابقة

فــي التغييـــرات فـــي التــدفقات النقديـــة التعاقديـــة بموجــب السياســـة المحاســـبية الخاصــة بتعـــديل وٕالغـــاء ر ف. يـــتم النظـــإعـــادة تصــني وبالتــالي لـــم يــتم إجـــراء أي
 االعتراف بالموجودات المالية الموضحة أدناه.

 انخفاض القيمة) ٣(
ة العادلـــة مـــن خـــالل الـــربح أو لقيمـــم قياســـها باالتـــي لـــم يـــت لـــى األدوات الماليـــة التاليـــةع توقعـــةنيـــة الميعتـــرف البنـــك بمخصصـــات الخســـائر للخســـائر االئتما

 الخسارة:
 أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى• 
 القروض والسلفيات •

 تعرضات خارج الميزانية العمومية لمخاطر االئتمان• 
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 صادرات إيران بنك
 حدةفروع اإلمارات العربية المت

 (تابع)  حظات على البيانات الماليةالم
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في نة للس

 

 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع) - ٣
 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤

 ) انخفاض القيمة (تابع)٣(
 ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في حقوق الملكية.

) (والتــي يــتم النظــر فيهــا المشــتراة أو التــي نشــأت بســبب انخفــاض االئتمــان ان (االئتمــ اضخفــانأت بســبب اة أو التــي نشــلمشــتر ليــة اباســتثناء الموجــودات الما
 يجب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل مخصص خسارة بمبلغ يساوي:، كل منفصل أدناه)بش
لتخلــف عــن الســداد علــى األداة ث انــتج عــن أحــداعمــر والتــي تمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الئتئر االأي الخســا، شــهًرا ١٢الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة • 

 أو ؛)١شهًرا بعد تاريخ التقرير (يشار إليها باسم المرحلة  ١٢ المالية والتي تكون ممكنة في غضون
عــن الســداد داث التخلــف ر والتــي تنــتج عــن جميــع أحــالعمــ ى مــدىأي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــ، الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة• 
 ).٣رحلة والم ٢لمحتملة على مدى عمر األداة المالية (يشار إليها بالمرحلة ا

كبيـر كل مطلوب مخصص خسارة لخسارة االئتمان المتوقعة بالكامل علـى مـدى العمـر ألداة ماليـة إذا زادت مخـاطر االئتمـان علـى تلـك األداة الماليـة بشـ• 
 ١٢ائر االئتمانيـة المتوقعـة لمـدة يـتم قيـاس الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة بمبلـغ يسـاوي الخسـ، األخـرى وات الماليـةلجميـع األد العتـراف األولـي. بالنسـبةمنـذ ا
 شهًرا.

قة قديـة المسـتحللفـرق بـين التـدفقات الن حاليـةمـة الالخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة الحاليـة لخسـائر االئتمـان. يـتم قياسـها علـى أنهـا القي• 
مخصـومة بمعـدالت الفائـدة ، جيح السـيناريوهات االقتصـادية المسـتقبلية المتعـددةديـة الناتجـة عـن تـر جـب العقـد. يتوقـع البنـك أن يتلقـى التـدفقات النقو للبنك بم

 الفعلية لألصل.
بـين التـدفقات النقديـة التعاقديـة المسـتحقة ق لحاليـة للفـر ين القيمـة اانية المتوقعـة هـي الفـرق بـئتمئر االفإن الخسا، بالنسبة لاللتزامات المالية غير المسحوبة• 

 و ؛اللتزام بسحب التمويل والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك الحصول عليها إذا يتم سحب التمويلللبنك إذا قام حامل ا
عـويض حامـل أداة التمويـل المضـمونة ناقًصـا أيـة قعـة لتفوعات المتو هـي الفـرق بـين المـدتوقعـة ة المتمانيـفـإن الخسـائر االئ، بالنسبة لعقـود الضـمان المـالي• 

 ها من المالك أو العميل أو أي طرف آخر.مبالغ يتوقع البنك استالم
اقتصـادية متشـابهة.  مخـاطرصـائص يقيس البنك الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس فردي أو على أساس جماعي لمحافظ الماليـة التـي تشـترك فـي خ

بغـض النظـر عمـا إذا كـان ، لألصـلت الفائـدة الفعليـة معـدالصـل باسـتخدام القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعـة لأل ىالخسارة عل د قياس مخصصيعتم
 يتم قياسه على أساس فردي أو جماعي.

 

 االئتمان المخفضة) األصول المالية ٤(
ضــار علــى التــدفقات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل  تــأثير اث التــي لهــاثــر مــن األحــداالئتمــان" عنــد وقــوع حــدث أو أك مخفــضيعتبــر األصــل المــالي "

. يتضـمن الـدليل علـى انخفـاض القيمـة االئتمانيـة بيانـات يمكـن مالحظتهـا ٣. يشار إلى األصول الماليـة منخفضـة القيمـة االئتمانيـة بأصـول المرحلـة المالي
 ية:التالحداث حول األ

 العميل أو الُمصدر. يواجهها لكبيرة التيالصعوبة المالية ا• 
 ؛خرق العقود مثل التخلف عن السداد أو حدث متأخر• 
 ؛ذلكبعد أن منح العميل امتياًزا لن يعتبره الممول بخالف ، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية التي يواجهها العميل، ممول العميل• 
 للعميل. أو الماليدهور الوضع صنيف بسبب تقام ممول العميل بتخفيض الت• 
 المتكبدة. شراء أصل مالي بخصم عميق يعكس خسائر االئتمان• 
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 
 لبيانات المالية (تابع)رض ااس عسأ. ٣

 ابع)المالية (ت األدوات ٣,١٤
 ائتمانيًا (تابع) المخفضة) األصول المالية ٤(

قد يكون التأثير المشترك لعدة أحداث قد تسبب فـي انخفـاض قيمـة األصـول الماليـة. يقـوم  ؛قد ال يكون من الممكن تحديد حدث منفصل واحد بدًال من ذلك
أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الــدخل الشــامل اآلخــر هــي ذات المخفضــة بالتكلفــة  مقاســةودات ماليــة مويــل التــي هــي موجــوات التنــت أدذا كاالبنــك بتقيــيم مــا إ

نــك فــي االعتبــار يأخــذ الب، قيمــة ائتمانيــة منخفضــة فــي تــاريخ كــل تقريــر. لتقيــيم مــا إذا كانــت أدوات التمويــل الســيادي والشــركات تعــاني مــن ضــعف ائتمــاني
 وقدرة العميل على جمع التمويل.، وتدهور التصنيف االئتماني، وعلم إعادة الهيكلة، بةمراقائمة الومؤشر ق، السداد تأخر فيثل الامل معو 

تيجـة اك دليـل علـى أنـه نالقيمة االئتمانية عندما يتم مـنح االمتيـاز للعميـل بسـبب تـدهور الوضـع المـالي للعميـل مـا لـم يكـن هنـ مخفضيعتبر األصل المالي 
. بالنسـبة للموجـودات االنخفـاضوال توجد مؤشرات أخـرى علـى ، قات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل كبيردفاستالم الت فإن مخاطر عدم، زاالمتيالمنح 

الحظتـه يمكـن م دليـل هنـاك تمانيـة عنـدما يكـونفإن األصـل يعتبـر مـنخفض القيمـة االئ، المالية التي ُيتوقع فيها الحصول على امتيازات ولكن لم يتم منحها
(انظـر أدنـاه) عـدم الرغبـة فـي الـدفع والمؤشـرات االحتياطيـة إذا تـأخرت  التعثـري ذلك اسـتيفاء تعريـف التعثـر. يتضـمن تعريـف بما فض االئتمان على انخفا

م دعمهــا ا مــن التــأخير يــتيوًمــ ٩٠ ل بعـداألصــو االنخفــاض فــي قيمــة فــإن الحــاالت التــي ال يــتم فيهــا االعتـراف ب، يوًمــا أو أكثــر. ومــع ذلـك ٩٠المبـالغ لمــدة 
 معقولة. لوماتبمع

 )المشتراة أو التي نشأت بسبب انخفاض االئتمان االئتمان (انخفاض ) األصول المالية المشتراة أو التي نشأت بسبب ٥(
سـبة مبـدئي. بالنني عنـد التحقـق الض ائتمـاانخفـاي مـن لـف ألن األصـل يعـانيتم التعامل مع األصول المالية للهيئة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة بشـكل مخت

يقـــوم البنـــك بإثبـــات جميـــع التغيـــرات فـــي الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة علـــى مـــدى العمـــر منـــذ االعتـــراف األولـــي كمخصـــص خســـارة مـــع ، هـــذه الموجـــوداتل
 يمة.في الق نخفاضإلى المثل هذه األصول  االعتراف بأي تغييرات في الربح أو الخسارة. يؤدي التغيير اإليجابي

 تعثرلا) تعريف ٦(
. يــتم اســتخدام تعريــف التعثــر فــي قيــاس مبلــغ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وفــي التعثــربمكــان تحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــو تعريــف  هميــةمــن األ

حـــد الســداد هــو أحيــث أن التخلــف عــن ، لعمــرمــدى اعلــى  ئتمانيـــة المتوقعــةشــهًرا أو الخســائر اال ١٢تحديــد مــا إذا كــان مخصــص الخســارة يعتمــد علــى 
 ) الذي يؤثر على كل من قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة وتحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان.احتمالية التعثر  نات احتمال التعثر (مكو 

 يعتبر البنك أن ما يلي يشكل حالة تقصير:
 ؛يوًما ٦٠ثر من ة بأكعاقدين سداد أقساطه التتأخر المقترض ع -
 فع المقترض التزاماته االئتمانية للبنك بالكامل.ن يدمل أر المحتمن غي -

 بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من األصول. التعثرتم تصميم تعريف 
لتـي يـتم االمعلومـات  كميـة. تعتمـدار المؤشرات النوعيـة والالعتبفي ا يأخذ البنك، تمانيعند تقييم ما إذا كان من غير المرجح أن يدفع المقترض التزامه االئ

وهـو غيـر مناسـب إلقـراض التجزئـة. ، فـإن المؤشـر النـوعي المسـتخدم هـو خـرق للعهـود، في إقراض الشـركات، على سبيل المثال، تقييمها على نوع األصل
ي هــذا التحليـل. يســتخدم لرئيســية فـلمـدخالت اا مـن، المقابـل نفســهللطــرف  م آخـرلتـزاداد وعـدم الســداد المثـل حالــة التـأخر فـي الســ، تعتبـر المؤشـرات الكميــة

 ة.البنك مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات لتقييم التخلف عن السداد والتي إما تم تطويرها داخلًيا أو تم الحصول عليها من مصادر خارجي
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 صادرات إيران بنك
 متحدةفروع اإلمارات العربية ال

 (تابع)  ةمالحظات على البيانات المالي
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل
 

 
 )أساس عرض البيانات المالية (تابع - ٣

 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤
 
 )خسارة االئتمان المتوقعة ) قياس خسارة االئتمان المتوقعة (٧(

ًدا على مـا إذا كانـت هنـاك زيـادة اعتمامدى الحياة شهًرا) أو  ١٢شهًرا ( ١٢) إما على أساس  توقعةخسارة االئتمان الميتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة (
ن قـد حـدثت منـذ االعتـراف األولـي أو مـا إذا كـان األصـل يعتبـر مـنخفض القيمـة االئتمانيـة. خسـائر االئتمـان المتوقعـة هـي المنـتج كبيرة في مخاطر االئتمـا

الخسـارة بسـبب التخلـف عـن والخسـارة الناتجـة عـن التعثـر (، )ر نـد التعثـالتعـرض عر (والتعـرض عنـد التعثـ، )التعثـر   اليـةاحتمالمخصوم الحتمـال التعثـر (
 كما هو محدد على النحو التالي:، )د السدا

 أو، )احتماليـة التعثـرون مليـ ١٢يـة (إمـا علـى مـدار االثنـي عشـر شـهًرا التال، احتمال تخلـف المقتـرض عـن الوفـاء بالتزاماتـه الماليـةاحتمالية التعثر يمثل  -
 مدى الحياة) لاللتزام.التعثر احتمالية قي (عمر المتبلى مدى الع
شـهًرا القادمـة  ١٢علـى مـدى االثنـي عشـر ، علـى المبـالغ التـي يتوقـع البنـك أن تكـون مسـتحقة فـي وقـت التخلـف عـن السـداد التعثـر  التعرض عندتعتمد  -
يقـوم البنـك ، بالنسـبة لاللتـزام المتجـدد، الحياة). على سبيل المثـال دىم د التعثر التعرض عنمدى العمر المتبقي ( على ) أوشهر ١٢التعرض عند التعثر (

فــي حالــة ، مين الرصــيد المســحوب الحــالي باإلضــافة إلــى أي مبلــغ إضــافي ُيتوقــع ســحبه إلــى الحــد التعاقــدي الحــالي بحلــول وقــت التخلــف عــن الســدادبتضــ
 حدوثه.

ويختلـف ، ثـر) تمثـل توقـع البنـك لمـدى الخسـارة الناتجـة عـن التعـرض المتعالسـداد  تخلـف عـنبسـبب الارة الخسـالتخلف عن السداد ( جة عنالناتالخسارة  -
بسـبب الخسـارة تعويض الخسارة حسب نوع الطرف المقابل ونوع وأقدمية المطالبة وتوافر الضمانات أو غيرها من أشكال الـدعم االئتمـاني. يـتم التعبيـر عـن 

 ة بسـبب التخلـف عـن السـداد الخسـار ). يـتم احتسـاب التعرض عنـد التعثـر ة لكل وحدة تعرض في وقت التعثر (ة من الخسار كنسبة مئوي خلف عن السداد الت
حالــة ا فــي حــدوثهشــهًرا النســبة المئويــة للخســارة المتوقــع  ١٢لمــدة  الخســارة بســبب التخلــف عــن الســداد حيــث يمثــل ، شــهًرا أو مــدى الحيــاة ١٢علــى أســاس 

ــاة هــو النســبة المئ الخســارة بســبب التخلــف عــن الســداد التاليــة و  اثنــي عشــر شــهرً حــدوث التعثــر فــي اال إذا حــدث  ويــة للخســارة المتوقــع حــدوثهامــدى الحي
 التخلف عن السداد على مدى العمر المتوقع المتبقي للقرض.
لكــل شــهر فـــي  التعـــرض عنــد التعثــر و   ف عــن الســدادالخســـارة بســبب التخلــو التعثــر ة اليــتماحيــتم تحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مـــن خــالل إســقاط 

لــم يــتم الــدفع ، ي. يــتم ضــرب هــذه المكونــات الثالثــة مًعــا وتعــديلها وفًقــا الحتماليــة البقــاء (علــى ســبيل المثــالالمســتقبل ولكــل تعــرض فــردي أو قطــاع جمــاع
والــذي يــتم خصــمه بعــد ذلــك إلــى ، تقبلســشــهر فــي الم كل فعــال لكــلاالئتمانيــة المتوقعــة بشــ خســائراب المســبًقا أو التعثــر فــي شــهر ســابق). يقــوم هــذا بحســ

 معدل الخصم المستخدم في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة هو معدل الفائدة الفعلي األصلي أو معدل تقريبي له. تاريخ التقرير ويتم جمعه.
شـهًرا. ينظـر ملـف االسـتحقاق  ١٢الحـالي الـذي يبلـغ التعثر لية احتماعلى  قاالستحقاطبيق ملف تعريف الل تمن خ مدى الحياةالتعثر احتمالية تم تطوير 

ر حاالت التخلف عن السداد في المحفظة من نقطة االعتراف األولي طـوال عمـر القـروض. يعتمـد ملـف االسـتحقاق علـى البيانـات التاريخيـة في كيفية تطو 
 انية. هذا مدعوم من قبل التحليل التاريخي.ملدرجة االئتالمحفظة وا بر جميع األصول ضمن نطاقفسه عهو ن المرصودة ويفترض أن يكون

 والذي يختلف حسب نوع المنتج.، شهًرا وعمره بناًء على ملف تعريف الدفع المتوقع ١٢لمدة عند التعثر  التعرضيتم تحديد 
شــهًرا أو  ١٢ض علـى مــدى المقتــر مســتحقة علـى لتعاقديــة اليعتمـد ذلــك علـى أقســاط السـداد ا، ريعالمنتجــات وقـروض الســداد الســ النخفــاض قيمـةبالنسـبة  -

ا ألي مــدفوعات زائــدة متوقعــة مــن قبــل المقتــرض. يــتم أيًضــا تضــمين افتراضــات الســداد المبكــر / إعــادة التمويــل فــي مــدى الحيــاة. ســيتم تعــديل هــذا أيًضــ
 الحساب.
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 صادرات إيران بنك
 ت العربية المتحدةاإلمارفروع ا

 (تابع)  لماليةا اتلى البيانمالحظات ع
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 
 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣

 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤
 (تابع) )الخسارة االئتمانية المتوقعة(  ) قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة٧(
لرصـيد المسـحوب الحـالي وٕاضـافة "عامـل تحويـل االئتمـان" الـذي ذ اعـن طريـق أخـ ف عـن السـداديـتم توقـع التعـرض عنـد التخلـ، ةلدوار نسبة للمنتجات ابال -

علـى  بنـاءً ، يسمح بالسحب المتوقع للحد المتبقي بحلول وقت التخلف عن السداد. تختلف هذه االفتراضات حسـب نـوع المنـتج ونطـاق اسـتخدام الحـد الحـالي
 ة األخيرة للبنك.تراضياالف ياناتتحليل الب

شهًرا ومدى الحياة استناًدا إلى العوامل التي تؤثر على المبالغ المسـتردة بعـد التعثـر فـي السـداد. هـذه تختلـف  ١٢ن المستردة لمدة خسائر الديو يتم تحديد  -
 حسب نوع المنتج.

ى القيمــة الســوقية / ريخيــة علــمات التاخصــو وال، انات المتوقعــةالضــم وقــيم لضــماناألول علــى نــوع ايعتمــد هــذا فــي المقــام ، بالنســبة للمنتجــات المضــمونة -
 ووقت استعادة الملكية وتكاليف االسترداد الملحوظة.، الدفترية بسبب المبيعات القسرية

فــي المبــالغ  محــدوديز الالتمــاوى المنــتج بســبب علــى مســتالخســارة بســبب التخلــف عــن الســداد عــادًة مــا يــتم تعيــين ، بالنســبة للمنتجــات غيــر المضــمونة -
بمـا فـي ذلـك مبيعـات الـديون المتعاقـد ، بإسـتراتيجيات التحصـيل الخسـارة بسـبب التخلـف عـن السـداد مختلـف المقترضـين. تتـأثر قت عبـر دة التي تحقالمستر 

 عليها وسعرها.
لمـدة  لسـداد االتخلـف عـن  الخسـارة بسـببو  نـد التعثـر رض عالتعـو التعثـر حتماليـة اشـهًرا و  ١٢يتم أيًضا تضمين المعلومات االقتصادية التطلعية فـي تحديـد 

 شهًرا ومدى الحياة. تختلف هذه االفتراضات حسب نوع المنتج. ١٢
يــر قــيم وكيــف تتغاحتماليــة التعثــر  مثــل كيــف يــتم رصــد ومراجعــة ملــف اســتحقاق  -االفتراضــات التــي يقــوم عليهــا احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

 ى أساس ربع سنوي.عل - ى ذلكما إلالضمان و 
 يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على النحو التالي:، لممولةرضات غير النسبة للتعاب
لبنــك قديـة المسـتحقة لفـإن الخسـائر االئتمانيــة المتوقعـة هـي الفـرق بــين القيمـة الحاليـة والتـدفقات النقديــة التعا، بالنسـبة اللتزامـات القـروض غيــر المسـحوبة -

 قدية التي يتوقع البنك استالمها إذا كان القرض سحبها؛ وقات النلقرض والتدفمل االلتزام بسحب اام حاإذا ق
ا أي فــإن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي المــدفوعات المتوقعــة لتســديد المبلــغ المحــتفظ بــه ألداة الــدين المضــمونة ناقًصــ، بالنســبة لعقــود الضــمان المــالي -

 رف آخر.دين أو أي طا من المالك أو المتالمهنك اسع البمبالغ يتوق
 ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في حقوق الملكية.

 
 ) تعديل األصول المالية وٕالغاء االعتراف بها٨(

رى بـــين تعـــديلها بطريقـــة أخـــ لي أوالمـــا لألصـــلتـــدفقات النقديـــة يحـــدث تعـــديل األصـــل المـــالي عنـــد إعـــادة التفـــاوض بشـــأن الشـــروط التعاقديـــة التـــي تحكـــم ال
 مبــدئي واســتحقاق األصــل المــالي. يــؤثر التعــديل علــى مبلــغ و / أو توقيــت التــدفقات النقديــة التعاقديــة إمــا علــى الفــور أو فــي تــاريخ مســتقبلي.تــراف الاالع

ــ الجديــدة أو تــؤثر هــذه التعهــدات لــو لــمحتــى  ديالً حــالي قــد يشــكل تعــفــإن إدخــال أو تعــديل التعهــدات الحاليــة للتمويــل ال، باإلضــافة إلــى ذلــك ة علــى المعدل
المثـال تغييـر فـي الزيـادة التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماًدا على ما إذا كان العهد قد تم الوفـاء بـه أم ال (علـى سـبيل 

 العهود). في سعر الفائدة الذي ينشأ عند مخالفة
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 رات إيرانادص بنك
 دةعربية المتحفروع اإلمارات ال

 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع) - ٣
 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤

 )تابع ) تعديل وٕالغاء االعتراف باألصول المالية (٨(
ُيمــنح ن صــعوبات ماليــة لتعظــيم التحصــيل وتقليــل مخــاطر التخلــف عــن الســداد. و الــذين يواجهــليــة للعمــالء الشــؤون المابشــأن فــاوض يقــوم البنــك بإعــادة الت

إال أن هنــاك مخــاطر عاليــة ، التحمــل المــالي فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا العميــل قــد بــذل كــل الجهــود المعقولــة للــدفع بموجــب الشــروط التعاقديــة األصــلية
 عميل قادًرا على الوفاء بالشروط المعدلة.ون الأن يكمتوقع ومن ال، التقصير بالفعل اد أوالسد للتخلف عن

 

، وتغييـرات فـي توقيـت التـدفقات النقديـة للتمويـل (سـداد أصـل القـرض واألربـاح)، عدلـة فـي معظـم الحـاالت تمديـد أجـل اسـتحقاق التمويـلتتضمن الشروط الم
البنــك سياســة تحمــل ثابتــة تنطبــق علــى تمويــل الشــركات  تعهــدات. لــدىوتعــديالت ال المــال وٕاعفــاء الفائــدة) (رأس ســتحقةوتخفــيض مبلــغ التــدفقات النقديــة الم

 فراد.واأل
 

 يـؤدي التعــديل إلـى االســتبعاد، يقــوم البنـك بتقيــيم مـا إذا كـان هــذا التعـديل يــؤدي إلـى إلغـاء االعتــراف. وفقًـا لسياســة البنـك، عنـدما يـتم تعــديل األصـل المـالي
 جوهري.ة بشكل ي إلى شروط مختلفا يؤدعندم
الئتمـان المتوقعـة فـي تـاريخ االسـتبعاد لتحديـد صـافي القيمـة الدفتريـة لألصـل يتم إعادة قياس مخصـص الخسـارة لخسـائر ا، استبعاد األصل الماليالة في ح

 في ذلك التاريخ.
 

اد. سـيكون لألصـل االسـتبع و خسـارة عنـدي إلى ربح أمع الشروط الجديدة سيؤد لجديدالي االفرق بين هذه القيمة الدفترية المعدلة والقيمة العادلة لألصل الم
شـهًرا باسـتثناء الحـاالت النـادرة التـي يعتبـر فيهـا التمويـل الجديـد  ١٢م قياسه على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة المالي الجديد مخصص خسارة يت

ه مويل الجديد بخصـم كبيـر علـى المبلـغ االسـمي المعـدل ألنـتالعادلة لل راف بالقيمةالة التي يتم فيها االعتي الحفقط فمنخفض القيمة االئتمانية. ينطبق هذا 
المعدلـة مـن ال يزال هناك مخاطر عالية من التخلف عن السداد والتي لم يتم تخفيضها مـن خـالل التعـديل. يراقـب البنـك مخـاطر االئتمـان لألصـول الماليـة 

 في حالة تأخر االستحقاق بموجب الشروط الجديدة.ميل الع إذا كانمثل ما ، لنوعية والكميةمات المعلو خالل تقييم ا
 

يقـوم البنـك باحتسـاب ربـح / خسـارة التعـديل بمقارنـة إجمـالي القيمـة الدفتريـة قبـل التعـديل وبعـده (باسـتثناء مخصـص ، إلـى االسـتبعاد التعـديلحيـث ال يـؤدي 
تجـة مـن األصـل حيـث يـتم تضـمين التـدفقات النقديـة المتوقعـة النا، معدللقعة لألصل امانية المتو قيس البنك الخسائر االئتثم ي قعة).الخسائر االئتمانية المتو 

 المالي المعدل في حساب العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي.
 

عـن تعـديل  حية الناشـئانتهـاء الصـالقدية لألصـل (بمـا فـي ذلـك ت النتدفقايقوم البنك بإلغاء االعتراف باألصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية لل
حويــل األصــل المــالي وجميــع مخــاطر ومزايــا ملكيــة األصــل إلــى آخــر. كيــان. إذا لــم يقــم البنــك بتحويــل أو أو عنــدما يــتم ت، ة إلــى حــد كبيــر)بشــروط مختلفــ

المحــتفظ بهـــا فـــي األصـــل  هتبإثبـــات حصـــ يقـــوم البنــك، ألصـــل المحـــولعلــى ايطرة االحتفــاظ بجميـــع مخـــاطر ومزايــا الملكيـــة بشـــكل كبيـــر واســتمر فـــي الســـ
يسـتمر البنـك ، عين عليـه دفعهـا. إذا احـتفظ البنـك بجميـع مخـاطر ومزايـا ملكيـة األصـل المـالي المحـول بشـكل كبيـروالمطلوبات المرتبطة بالمبالغ التي قد يت

 عائدات المستلمة.ون للالمضمفي االعتراف باألصل المالي وكذلك االعتراف بالتمويل 
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 نت إيراصادرا بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣
 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤

 
 )تابع لية (غاء االعتراف باألصول الما) تعديل وٕال٨(

يــتم االعتــراف بــالفرق بــين القيمــة الدفتريــة لألصــل ومجمــوع المقابــل المســتلم والمــدينين واألربــاح / الخســائر المتراكمــة ، الي بالكامــلعنــد اســتبعاد األصــل المــ
نف ر فـي حقـوق الملكيـة المصـاسـتثممـن االمـع اسـتثناء ، ح أو الخسـارةالتي تم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية في الرب

حيــث ال يــتم الحقًـا إعــادة تصــنيف الـربح / الخســارة المتراكمــة المعتـرف بهــا ســابًقا فــي ، لقيمــة العادلــة مـن خــالل الــدخل الشـامل اآلخــرتــم قياسـه باعلـى أنــه 
 الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

 االئتمان المتوقعة خسارة عن ) عرض بدل ٩(
 نات المالية على النحو التالي:اقعة في البيئتمان المتو صصات الخسائر لخسائر االرض مخيتم ع

(القــروض والســلفيات واألرصــدة المســتحقة مــن البنــوك المركزيــة والبنــوك األخــرى وٕايــداعات إعــادة المخفضــة بالنســبة للموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة • 
 ؛األخرى): كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصولالمالية واألصول ضة المخففة المدرجة بالتكل ماريةالستثالعكسي واألوراق المالية االشراء 

مـن خـالل دلـة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر: كجـزء مـن احتيـاطي إعـادة تقيـيم االسـتثمارات المصـنفة بالقيمـة العا• 
 و ل اآلخر.في الدخل الشام مدرجةر والالدخل الشامل اآلخ

 وض وعقود الضمان المالي: كمخصص.مات القر اللتزا• 
 المشطوبات(خ) 

مثل فشل العميـل فـي االشـتراك فـي خطـة سـداد مـع البنـك. يصـنف البنـك التمويـل ، يتم شطب األصول المالية عندما ال يكون هناك توقع معقول باستردادها
 ع.كنة للدفجميع السبل الممنفاد د استو الذمم المدينة لشطبها بعأ

يســتمر البنــك فــي االنخــراط فــي نشــاط اإلنفــاذ لمحاولــة اســترداد الــذمم المدينــة المســتحقة. عنــد إجــراء ، فــي حالــة شــطب األمــوال أو الــذمم المدينــة ،ومــع ذلــك
 يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.، عمليات استرداد

 المطلوبات المالية )١١(
 والقياس الالحق فتصني) ال١(

ليــة إمــا علــى أنهــا مطلوبــات ماليــة "بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســارة" أو "مطلوبــات ماليــة أخــرى". يعتمــد تصــنيف امطلوبــات الميــتم تصــنيف ال
 صها.وخصائم تكبد المطلوبات المالية المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي على غرض ونية اإلدارة التي من أجلها ت

المالي للبنـك عنـدما يصـبح البنـك طرفًـا فـي األحكـام التعاقديـة لـألداة. يـتم قيـاس المطلوبـات الماليـة مبـدئًيا  زبيان المرك المالية في يتم االعتراف بالمطلوبات
ن لعادلـة مــالقيمـة الوبـات الماليـة بالمط بخـالفإصـدار المطلوبـات الماليــة (بالقيمـة العادلـة. يـتم خصـم تكـاليف المعاملـة المنســوبة مباشـرة إلـى االسـتحواذ أو 

عنــد التحقـق المبــدئي. يــتم االعتــراف بتكـاليف المعاملــة المنســوبة مباشــرة ، حســب االقتضــاء، الــربح أو الخســارة) مـن القيمــة العادلــة للمطلوبــات الماليـة اللخـ
القيمــة العادلــة عنــد عــن لــة ر المعاماختلــف ســعو الخســارة. إذا ربح أفــي الــالــربح أو الخســارة مباشــرة  إلــى اقتنــاء مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل

 فسيقوم البنك بالمحاسبة عن هذا الفرق على النحو التالي:، االعتراف األولي
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١مبر ديس ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تابع)ة انات الماليأساس عرض البي - ٣
 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤

 حق (تابع)) التصنيف والقياس الال١(
لتــي يمكــن إذا تــم إثبــات القيمــة العادلــة مــن خــالل ســعر مــدرج فــي ســوق نشــط اللتــزام مماثــل أو بنــاًء علــى تقنيــة تقيــيم تســتخدم فقــط بيانــات مــن األســواق ا• 

 اف األولي (أي ربح اليوم األول أو خسارة)؛االعتر لخسارة عند الربح أو ا عندئذ يتم االعتراف بالفرق في، تهامالحظ
ســـيتم تعـــديل القيمـــة العادلـــة لجعلهـــا تتماشـــى مـــع ســـعر المعاملـــة (أي ســـيتم تأجيـــل ربـــح أو خســـارة اليـــوم األول مـــن خـــالل ، ي جميـــع الحـــاالت األخـــرىفـــ• 

 لاللتزام). وليةية األتضمينها في القيمة الدفتر 
 

 باستثناء:، المخفضةالحًقا بالتكلفة  يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها تقاس، ة والفترة السابقةيللفترة الحافي كل من ا
ة علـى هـذا النحـو لمصـنفخـرى االمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم تطبيق التصنيف على المشتقات والمطلوبات الماليـة األ• 

يمة العادلة من خـالل الـربح أو الخسـارة جزئًيـا فـي الـدخل الشـامل لمكاسب والخسائر من المطلوبات المالية المصنفة بالقاي. يتم عرض عتراف األولعند اال
ُينسـب إلـى  اليـدها كمبلـغ والتي يـتم تحد، االلتزاملذلك تمان اآلخر (مبلغ التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئ

 ) والربح أو الخسارة جزئًيا (المبلغ المتبقي للتغيير في القيمة العادلة لاللتزام).التغيرات في ظروف السوق التي تؤدي إلى مخاطر السوق
رات غيـوبة إلـى التخسـائر المنسـأيًضـا عـرض المكاسـب أو ال يـتم لحالـةوفـي هـذه ا، عدم تطابق محاسبي، أو يوسع، هذا ما لم يكن مثل هذا العرض سيخلق

 رة.في مخاطر االئتمان لاللتزام في الربح أو الخسا
ما ال يكــون المطلوبــات الماليــة الناشــئة عــن تحويــل الموجــودات الماليــة غيــر المؤهلــة لالســتبعاد مــن الــدفاتر أو عنــد تطبيــق نهــج المشــاركة المســتمرة. عنــد• 

 و ؛يتم االعتراف بالتزام مالي مقابل المقابل المستلم للتحويل، ن الدفاترالية مؤهًال لالستبعاد مت الموجوداتحويل الم
 عقود الضمان المالي وااللتزامات المالية.• 

 

 طريقة الفائدة الفعالة
و بح الفعلـي هـتـرة ذات الصـلة. معـدل الـر ى الفدة علـاللتـزام مـالي وتخصـيص مصـروفات الفائـالمخفضـة طريقة الفائـدة الفعليـة هـي طريقـة الحتسـاب التكلفـة 

ة (بما في ذلك جميع الرسـوم والنقـاط المدفوعـة أو المسـتلمة التـي تشـكل جـزًءا ال يتجـزأ مـن ذي يخصم بالضبط المدفوعات النقدية المستقبلية المقدر المعدل ال
إلـى ، تضـاء) فتـرة أقصـرد االقأو (عنـ، اليمـر المتوقـع لاللتـزام المـل العن خـالمعدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى) م

 األولي.صافي القيمة الدفترية عند االعتراف 
 

 إلغاء االعتراف) ٢(
 ه).يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند إنهاؤها (أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيت

، جوهريـة لشـروط المطلوبـات الحاليـةوكـذلك التعـديالت ال، ألدوات التمويـل بشـروط مختلفـة إلـى حـد كبيـري لممـول األصـلبـين البنـك وا الصـرفم احتساب تي
 لاللتزام المالي األصلي وٕاقرار التزام مالي جديد. انخفاضعلى أنها 
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 صادرات إيران بنك
 تحدةفروع اإلمارات العربية الم

 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ة المنتهية في سنلل

 
 

 
 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣

 األدوات المالية (تابع) ٣,١٤
 
 (تابع) االعتراف) إلغاء ٢(

ية مـن مدفوعـة صـاف بمـا فـي ذلـك أي رسـوم، يـدةالجد لشـروطدفقات النقديـة بموجـب اتختلف الشروط اختالًفا جوهرًيا إذا كانت القيمـة الحاليـة المخصـومة للتـ
علــى األقــل عــن القيمــة الحاليــة المخصــومة للتــدفقات النقديــة  ٪١٠تختلــف بنســبة ، ي رســوم مســتلمة ومخصــومة باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي األصــليأ

 المتبقية للمطلوبات المالية األصلية.
وميـزات ، والتغيـرات فـي نـوع سـعر الفائـدة، تصـنيف األداة بهـا مملـة التـي يـتتبـار مثـل العخرى فـي االعة األلنوعيم أيًضا أخذ العوامل ايت، باإلضافة إلى ذلك

أو رسـوم فـإن أي تكلفـة ، والتغييـر فـي التعهـدات. إذا تـم احتسـاب تبـادل أدوات التمويـل أو تعـديل الشـروط علـى أنـه إنهـاء، التحويل الجديدة المرتبطة باألداة
فـإن أي تكلفـة أو ، انقضـاء. إذا لـم يـتم احتسـاب التبـادل أو التعـديل علـى أنـه االنقضاءد نو الخسارة عمن المكسب أ رف بها كجزءا معتى أنهيتم تكبدها عل

 على مدار المدة المتبقية لاللتزام المعدل. محوهارسوم يتم تكبدها تقوم بتعديل القيمة الدفترية لاللتزام ويتم 
 

 د الضمان الماليعقو 
ض المالــك عــن الخســارة التــي تكبــدها بسـبب فشــل عميــل محــدد فــي ســداد لتعـوي فوعات محــددةصــدر ســداد مــدالمــالي هــو عقــد يتطلـب مــن المُ  لضــمانعقـد ا

 المدفوعات عند استحقاقها وفًقا لشروط أداة التمويل.
م الخسـارة ولـ ل الـربح أوفها بالقيمـة العادلـة مـن خـالصـنييـتم توٕاذا لـم ، تهـا العادلـةيتم قياس عقود الضمانات المالية الصادرة عـن كيـان مصـرفي مبـدئًيا بقيم

 يتم قياسها الحًقا بما يلي: أعلى من:، كن ناتجة عن تحويل أصل ماليت
 و ؛٩مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم • 
 إليرادات لدى البنك.بات االعتراف فًقا لسياساراكمي للدخل المعترف به و الت مبلغلا، ما كان ذلك مناسًباحيث، المبلغ المعترف به مبدئًيا ناقًصا• 

ويــتم عــرض إعــادة ، يــتم عــرض عقــود الضــمان المــالي غيــر المصــنفة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو الخســارة كمخصصــات فــي بيــان المركــز المــالي
 القياس في اإليرادات األخرى.

 أو الخسارة. حن خالل الربمة العادلة مأنها بالقي ي علىن مالصنف البنك أي عقود ضمالم ي
 

 :المقاصة
لمقاصـة المبـالغ يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم تسجيلها بالصافي في بيان المركز المالي فقـط عنـدما يكـون هنـاك حـق واجـب النفـاذ قانوًنـا 

واحـد. يـتم عـرض اإليـرادات والمصـروفات  تألصـول فـي وقـصـل وتسـوية اأو تحقيـق األصـافي اس النـك التسـوية إمـا علـى أسـالمعترف بها وعندما ينوي الب
أو لألربـاح والخسـائر الناشـئة عـن مجموعـة مـن المعـامالت المماثلـة مثـل نشـاط المتـاجرة ، على أساس الصافي فقط عندما تسـمح المعـايير المحاسـبية بـذلك

 للبنك.
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 صادرات إيران بنك
 رات العربية المتحدةماإلع افرو

 (تابع)  لماليةنات االبيات على مالحظا
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
 عرض البيانات المالية (تابع) أساس - ٣

 . تحصيل الضرائب٣,١٥
 

 . مصروف ضريبة الدخل٣,١٥,١
 شامل اآلخر.بها مباشرة في الدخل ال معترفبنود يتم االعتراف بمصروف ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يتعلق ب

للضريبة للسنة باستخدام معدالت الضرائب التـي تـم سـنها فـي تـاريخ التقريـر بموجـب الضريبة الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة على الدخل الخاضع 
 ام.ق بالسابق علمستحقة الدفع فيما يتعليبة االضر  قوانين وأنظمة الضرائب في إمارة أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأي تعديالت على

معامالت والحسابات التي يكون التحديد الضريبي النهـائي لهـا غيـر مؤكـد أثنـاء سـير التقديرات مطلوبة لتحديد مخصص ضرائب الدخل. هناك العديد من ال
حقة. تية ســتكون مســضــرائب إضــاف علــى تقــديرات مــا إذا كانــتنــاًء قعــة بالعمــل العــادي. يعتــرف البنــك بالمطلوبــات المتعلقــة بقضــايا التــدقيق الضــريبي المتو 

فـإن هـذه الفـروق سـتؤثر علـى ضـريبة الـدخل فـي الفتـرة ، مختلفًـا عـن المبـالغ التـي تـم تسـجيلها فـي البدايـةعندما يكون الناتج الضريبي النهائي لتلـك األمـور 
 التي يتم فيها هذا التحديد.

 

 ة. ضريبة القيمة المضاف٣,١٥,٢
 الدفع للسلطات الضريبية على:قة مبيعات مستحلمتعلقة بالالقيمة المضافة للمخرجات ابة ضري

 من العمالء أو تحصيل الذمم المدينة• 
 تسليم البضائع أو الخدمات للعمالء.• 

ة ات الضـريبية بتسـوية ضـريبالسـلطتسـمح يمكن استرداد ضريبة المدخالت بشكل عام مقابل ضريبة المخرجات عند استالم فاتورة ضريبة القيمة المضـافة. 
 -ة بالمبيعـات والمشـتريات فـي بيـان المركـز المـالي علـى أسـاس إجمـالي ة المتعلقـاس صافي. يتم االعتراف بضريبة القيمة المضـافسمضافة على أالقيمة ال

 ي وقــت واحــد.صــل والتســوية المســؤولية فــق األتحقيــ مــا لــم يكــن للبنــك حــق قــانوني ملــزم لمقاصــة المبــالغ وكــان ينــوي إمــا تســويتها علــى أســاس الصــافي أو
بمـا فـي ذلـك ضـريبة القيمـة ، جيل خسارة االنخفاض في القيمة إلجمالي مبلغ المـدينيتم تس، كوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة للمدينينتعندما يتم 
 المضافة.

 

 . الضريبة المؤجلة٣,١٥,٣
يبية للموجـــودات والمطلوبـــات وقيمهـــا الدفتريـــة لضـــر س ابـــين األســـزام علـــى الفـــروق المؤقتـــة االلتـــريقـــة يـــتم تكـــوين مخصـــص للضـــريبة المؤجلـــة باســـتخدام ط

 رير المالية في تاريخ التقرير.ألغراض إعداد التقا
 باستثناء:، يتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة

ال يــؤثر وقــت المعاملــة و ، معاملــة ال تمثــل انــدماج أعمــالاللتــزام فــي األصــل أو ا عتــراف األولــي بالشــهرة أون االؤجــل مــعنــدما ينشــأ االلتــزام الضــريبي الم• 
 ؛لى الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبةع
ن دما يكـون مـنـع، فـي المشـاريع المشـتركةلحصـص لة وافيما يتعلق بالفروق الضريبية المؤقتة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزمي• 

 كس الفروق المؤقتة في المستقبل المنظور.لتحكم في توقيت عكس الفروق المؤقتة ومن المحتمل أال تنعالممكن ا
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 صادرات إيران بنك

 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١سمبر دي ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تابع)ة انات الماليأساس عرض البي. ٣
 الضرائب (تابع) ٣,١٥

 )تابع الضرائب المؤجلة ( ٣,١٥,٣
ريبية وترحيــل االعتمــادات الضــريبية غيــر المســتخدمة وأي خســائر ضــ، يــتم االعتــراف بموجــودات الضــرائب المؤجلــة لجميــع الفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم

مــل فيـه تــوفر ربـح خاضــع للضـريبة يمكــن مقابلـه اســتخدام الفـروق المؤقتــة يحت الـذيى الحــد ؤجلــة إلـودات الضـرائب المبموجــ عتـرافغيـر مسـتخدمة. يــتم اال
 باستثناء:، القابلة للخصم وترحيل االعتمادات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة

 
وفـي ، و التـزام فـي معاملـة ال تمثـل انـدماج أعمـالصـل أي بأف األولاالعتراالقابل للخصم من مؤقت رق الضريبة المؤجلة المتعلق بالفعندما ينشأ أصل ال• 

 ؛ال يؤثر على الربح المحاسبي وال الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة، وقت المعاملة
يـتم االعتـراف  ،ركةع المشـتالمشـاريزميلـة والحصـص فـي ات الالشـركمارات في الشركات التابعة و فيما يتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستث

لــه يمكــن بموجــودات الضــريبة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يحتمــل أن تــنعكس الفــروق المؤقتــة فــي المســتقبل المنظــور ويتــوفر الــربح الخاضــع للضــريبة مقاب
 استخدام الفروق المؤقتة.

 

الذي لم يعد من المحتمل توفر ربـح ضـريبي كـاٍف للسـماح لحد لى افيضها إرير وتخة في تاريخ كل تقلمؤجليبة ايمة الدفترية لموجودات الضر تتم مراجعة الق
 باستخدام كل أو جزء من أصل الضريبة المؤجلة.

 

ن تســمح تمــل أالمح إلــى الحــد الــذي يصــبح فيــه مــن يــتم إعــادة تقيــيم أصــول الضــريبة المؤجلــة غيــر المعتــرف بهــا فــي تــاريخ كــل تقريــر ويــتم االعتــراف بهــا
 يبة باسترداد أصل الضريبة المؤجلة.للضر ضعة ية الخالمستقبلاألرباح ا

 

بنـاًء علـى ، ميتم قياس األصول وااللتزامات الضريبية المؤجلة بمعدالت الضرائب التي من المتوقع أن تطبـق فـي السـنة عنـد تحقـق األصـل أو تسـوية االلتـزا
 ر.تقريخ الفي تاريجوهري  نها أو سنها بشكلتم س التي ضرائب (والقوانين الضريبية)معدالت ال

 

ضـريبة المؤجلـة فيمـا يتم االعتراف بالضرائب المؤجلة المتعلقة بـالبنود المعتـرف بهـا خـارج الـربح أو الخسـارة خـارج الـربح أو الخسـارة. يـتم االعتـراف ببنـود ال
 لملكية.قوق افي ح دخل الشامل اآلخر أو مباشرةيتعلق بالمعاملة األساسية إما في ال

 

ــا لمقاصــة األصــول الضــريبية الحاليــة مقابــل ال دات الضــرائبتــتم تســوية موجــو  مؤجلــة وااللتزامــات الضــريبية المؤجلــة إذا كــان هنــاك حــق واجــب النفــاذ قانوًن
 بة ونفس سلطة الضرائب.االلتزامات الضريبية الحالية وتتعلق الضرائب المؤجلة بنفس الكيان الخاضع للضري

 

يــتم االعتــراف بهــا الحًقــا إذا تغيــرت ، ولكــن ال تفــي بمعــايير االعتــراف المنفصــل فــي ذلــك التــاريخ، لدماج األعمــاضــريبية المكتســبة كجــزء مــن انــالع نــافالم
فتـرة  خـالل تكبـدهال يتجـاوز الشـهرة) إذا تـم  المعلومات الجديدة حـول الحقـائق والظـروف. يـتم التعامـل مـع التعـديل علـى أنـه تخفـيض فـي الشـهرة (طالمـا أنـه

 ح أو الخسارة.الربفي  تراف بهتم االعالقياس أو 
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع) - ٣
 . اإليجارات٣,١٦

نـت العقـود تـنص علـى الحـق فـي ر. العقد هـو أو يحتـوي علـى عقـد إيجـار إذا كاإيجاوي على عقد لعقد أو يحتالبنك بتقييم ما إذا كان ا وميق، دعند بدء العق
 :ا كانما إذيقوم البنك بتقييم ، مقابل. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام أصل محددبالتحكم في استخدام أصل محدد للبنك لفترة 

مادًيــا أو يمثــل بشـكل جــوهري كــل ســعة األصــل  تحديــد ذلـك صــراحًة أو ضــمنًيا ويجــب أن يكـون مميــًزايمكــن  -دد خدام أصـل محــيشـتمل العقــد علــى اســت• 
 فلن يتم تحديد األصل.، المميز مادًيا. إذا كان للمورد حق استبدال جوهري

 خدام. وستوال فترة االادية من استخدام األصل طالقتصافع اللبنك الحق في الحصول بشكل جوهري على جميع المن• 
غــرض مــن وألي بنــك بهــذا الحــق عنــدما يكــون لديــه حقــوق اتخــاذ القــرار األكثــر ارتباًطــا بتغييــر كيــف للبنــك الحــق فــي توجيــه اســتخدام األصــل. يتمتــع ال• 

 ا:ام األصل إذيحق للبنك توجيه استخد، سبًقاًدا ماستخدام األصل. في حاالت نادرة حيث يكون القرار بشأن كيفية وألي غرض محد
 أو ؛للبنك الحق في تشغيل األصلكان   -
 ألصل بطريقة تحدد مسبًقا كيف وألي غرض سيتم استخدامه.قام البنك بتصميم ا -

 نـاًء علـى أسـعاره النسـبيةجـار بون إييخصـص البنـك المقابـل فـي العقـد لكـل مكـ، عند البداية أو عند إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على مكـون عقـد اإليجـار
 المستقلة.
فقــد اختــار البنــك عــدم فصــل المكونــات غيــر اإليجاريــة واحتســاب مكونــات ، وغيــر إيجــار عنــدما ال يكــون العقــد قــابًال للفصــل إلــى مكــون إيجــار، ومــع ذلــك

 اإليجار وغير اإليجاري كمكون إيجار واحد.
 كل من: جانبإلى ، ر القابلة لإللغاءار غياإليجيحدد البنك مدة عقد اإليجار على أنها فترة 

 و ؛لمستأجر متأكًدا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيارأ) الفترات التي يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان ا
 ر.ب) الفترات التي يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكًدا بشكل معقول من عدم ممارسة هذا الخيا

 و السببقييم ما إذا كان المستأجر هت في
يأخذ البنك في االعتبار جميـع الحقـائق والظـروف ذات الصـلة التـي ، إنهاء عقد اإليجار أو عدم ممارسة خيار، ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار ييمتق عند

جعـة مـدة عقـد بنـك بمراار. يقـوم اليـار إنهـاء عقـد اإليجـسـة خممار  بـذلك.أو عـدم القيـام ، تخلق حافًزا اقتصادًيا للمستأجر لممارسة خيـار تمديـد عقـد اإليجـار
 إليجار غير القابلة لإللغاء.اإليجار إذا كان هناك تغيير في فترة ا
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 صادرات إيران بنك

 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 (تابع) أساس عرض البيانات المالية. ٣
 عقود اإليجار (تابع) ٣,١٦

 . أصول حق االنتفاع٣,١٦,١
، بالتكلفــة االنتفــاعفــي تــاريخ بــدء عقــد اإليجــار (أي تــاريخ تــوفر األصــل األساســي لالســتخدام). يــتم قيــاس أصــول حــق  االنتفــاعيعتــرف البنــك بأصــول حــق 

 اإليجار.لتزامات ادة قياس الويتم تعديلها ألي إع، مةالقي نخفاضأي استهالك متراكم وخسائر اناقًصا 
باإلضــافة إلــى تقــدير تكــاليف تفكيــك وٕازالــة ، والتكــاليف المباشــرة األوليــة المتكبــدة، مبلــغ التزامــات اإليجــار المعتــرف بهــا االنتفــاعتشــمل تكلفــة أصــول حــق 

يخ البــدء ناقًصـا أي حــوافز إيجــار تــار  قبـل ت فــي أوالتـي تمــتــأجير المــدفوعات ه والقــع فيـل األساســي أو الموقـع الــذي ياألصـل األساســي أو السـتعادة األصــ
 مستلمة ما لم يكن البنك متأكًدا بشكل معقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار.

يـتم أقصـر. أيهمـا ، جـارقـد اإليجي المقـدر ومـدة عإلنتـاعمـر ااس القسـط الثابـت علـى مـدى الالمعتـرف بهـا علـى أسـ االنتفـاعيتم الحًقا استهالك أصول حق 
يـتم تخفـيض أصـول حـق ، تحديد األعمار اإلنتاجية المقـدرة لموجـودات حـق االسـتخدام علـى نفـس األسـس المتبعـة فـي الممتلكـات واآلالت والمعـدات. كـذلك

 .قياس التزام اإليجار ادةات إععملي وتعديلها لبعض، إن وجدت، مةاالستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القي
 قصيرة األجل وعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمةإليجارات . ا٣,١٦,٢

 ١٢ر إيجـا يطبق البنك إعفاء إثبـات اإليجـار قصـير األجـل علـى عقـود اإليجـار قصـيرة األجـل للممتلكـات واآلالت والمعـدات (تلـك اإليجـارات التـي لهـا مـدة
ل منخفضــة القيمــة علــى عقــود اإليجــار التــي تعتبــر منخفضــة القيمــة. يــتم ألصــو ار افــاء إيجــيطبــق إعشــراء). كمــا أنــه  خيــار ي علــىشــهًرا أو أقــل وال تحتــو 

دى فتــرة االعتـراف بمـدفوعات اإليجـار علـى عقـود اإليجـار قصـيرة األجـل وٕايجـار األصـول منخفضـة القيمـة كمصـروفات علـى أسـاس القسـط الثابـت علـى مـ
 اإليجار.

 يجارة اإلسؤولي. م٣,١٦,٣
بالقيمــة الحاليــة لمــدفوعات اإليجــار التــي لــم يــتم دفعهــا فــي تــاريخ البــدء. يــتم خصــم مــدفوعات اإليجــار باســتخدام ســعر  مبــدئًياقــد اإليجــار يــتم إثبــات التــزام ع

دل اسـتخدم البنـك معـ، بسـهولةلسـعر هـذا اذا لـم يكـن مـن الممكـن تحديـد الفائدة المتضمن في عقد اإليجار إذا كان من الممكن تحديد هذا السـعر بسـهولة. إ
 ضافي.اإل االقتراض

 يتم قياس التزام اإليجار من خالل:، بعد االعتراف المبدئي
 أ) زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار.

 ب) تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة. و
 يجار أو لتعكس مدفوعات اإليجار الثابتة الجوهرية المعدلة.اإل عقدالت على أو تعدي أي إعادة تقييم لتعكسترية ج) إعادة قياس القيمة الدف
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

 (تابع)الية ت المأساس عرض البيانا - ٣
 ر (تابع)عقود اإليجا ٣,١٦

 )تابع مطلوبات اإليجار ( ٣,١٦,٣
 

 ،حيث يكون
 أو ؛أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء على النحو المبين أعاله، الممارسةخيار  الستخدامعقد اإليجار نتيجة إلعادة تقييم اليقين  أ) هناك تغيير في مدة

يعيـد البنـك قيـاس التـزام اإليجـار لـيعكس ، ار الشراءتصال بخيلظروف في االمع مراعاة األحداث وا، يألساسصل اب) هناك تغيير في تقييم خيار شراء األ
. حـدد البنـك معـدل الخصـم المعـدل باعتبـاره المعـدلغييرات في مـدفوعات اإليجـار عـن طريـق خصـم مـدفوعات اإليجـار المعدلـة باسـتخدام معـدل الخصـم الت

 ا السعر بسهولة.تحديد هذ ن من الممكنيجار إذا كالما تبقى من مدة عقد اإليجار د اإلمعدل الفائدة الضمني في عق
 المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية. أو ج) هناك تغيير في المبالغ

التغييــر لــيعكس  لــكذ فــي بمــا، د) هنــاك تغييــر فــي مــدفوعات اإليجــار المســتقبلية نــاتج عــن تغييــر فــي مؤشــر أو معــدل مســتخدم لتحديــد تلــك المــدفوعات
التزامـات اإليجـار بخصـم مـدفوعات اإليجـار المعدلـة باسـتخدام د مراجعـة إيجـار السـوق. يقـوم البنـك بإعـادة قيـاس ق بعجار في السو أسعار اإلي التغيرات في

معـدل  يسـتخدم البنـك، ذه الحالـةمثـل هـ. فـي معدل خصم غير متغير ما لم يكن التغيير فـي مـدفوعات اإليجـار ناتًجـا عـن تغييـر فـي أسـعار الفائـدة المتغيـرة
 دل يعكس تغيًرا في معدل الفائدة.عخصم م

، س التـزام اإليجـار كتعـديل علـى حـق اسـتخدام األصـل. عنـدما يـتم تخفـيض القيمـة الدفتريـة ألصـل حـق االسـتخدام إلـى صـفريعترف البنـك بمبلـغ إعـادة قيـا
 خسارة.ال في الربح أوادة القياس بإثبات أي مبلغ متبقي إلع بنكال وميق، ويكون هناك خصم إضافي في قياس التزام اإليجار

 إيجار منفصل إذا كان كالهما:يحاسب البنك على تعديل عقد اإليجار كعقد 
 و ؛أ) يزيد التعديل من نطاق عقد اإليجار بإضافة الحق في استخدام واحد أو أكثر من األصول األساسية

 مناسبة على هذا السعر المستقل ليعكس ظروف السياق. تعديالت نطاق وأيال في لسعر المستقل للزيادةمع ا تناسبب) مقابل زيادة اإليجار بمبلغ ي
 في تاريخ سريان تعديل عقد اإليجار:، فإن البنك، نسبة لتعديالت اإليجار التي لم يتم احتسابها كعقد إيجار منفصلبال

 ؛أ) يخصص المقابل في العقد المعدل
 و ؛معدلال يجارقد اإلب) تحدد مدة ع

 .مدفوعات اإليجار المنقحة باستخدام معدل الخصم المعدل جار بخصميالتزام اإل ج) يعيد قياس
 

أو ، هولةيـتم تحديـد معــدل الخصـم المعــدل علـى أنــه معـدل الفائـدة الضــمني فـي عقــد اإليجـار لبقيــة مـدة اإليجـار إذا كــان مـن الممكــن تحديـد هــذا السـعر بســ
 دل الفائدة ضمنًيا في ال يمكن تحديد عقد اإليجار بسهولة.ان معإذا ك، عديللسعر الفعلي للتستأجر باي للمإلضافمعدل االقتراض ا
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 )(تابعالية أساس عرض البيانات الم. ٣
 ت الموظفين:. مخصصات استحقاقا٣,١٧

 . مخصص مكافأة نهاية الخدمة٣,١٧,١
ي لدولـة اإلمـارات يتم احتساب المبـالغ المقـدرة المطلوبـة لتغطيـة تعـويض نهايـة الخدمـة للمـوظفين فـي تـاريخ بيـان المركـز المـالي وفقًـا لقـانون العمـل االتحـاد

 لمكافآت الحالية في تاريخ بيان المركز المالي.موظفين واتراكمة لللما بناًء على فترة الخدمة ١٩٨٠لعام  ٨ية المتحدة وفًقا للقانون رقم العرب
دالت معـترى اإلدارة أنه لم يكن من الممكن أن ينشأ فـرق كبيـر لـو تـم حسـاب االلتـزام علـى أسـاس اكتـواري حيـث مـن المحتمـل أن يكـون لتضـخم الرواتـب و 

 .الخصم آثار متساوية ومعاكسة
 التقاعد. ٣,١٧,٢

فين مــن مــواطني دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة فــي دولــة اإلمــارات لمــوظت التقاعــد ليــتم دفــع اشــتراكا
ت المسـاهما ذههـ االجتماعيـة. يـتم تحميـلينـات التأمللمعاشـات و  ٢٠٠٠) لعـام ٢دة رقـم (العربية المتحدة وفًقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحـ

 بح أو الخسارة خالل فترة خدمة الموظفين.على الر 
 . مخصصات راتب اإلجازة ومزايا تذكرة الطيران٣,١٧,٣

تـاريخ بيـان حتـى  وظفينتيجـة للخـدمات المقدمـة مـن قبـل المـيتم تكوين مخصص لاللتزامـات المقـدرة السـتحقاق المـوظفين لإلجـازة السـنوية وتـذاكر اإلجـازة ن
 لمتعلق باإلجازة السنوية وتذاكر السفر ضمن ذمم دائنة أخرى.المخصص ا تم تصنيف ي.الالمركز الم

 المخصصات. ٣,١٨
ب ومـن المحتمـل أن يتطلـ، لحـدث سـابق يتم االعتراف بالمخصص في بيان المركز المالي عنـدما يكـون لـدى البنـك التـزام قـانوني أو اسـتداللي حـالي نتيجـة

ويمكن تقدير موثوق من مبلـغ االلتـزام. يـتم تحديـد المخصصـات بخصـم التـدفقات النقديـة المسـتقبلية المتوقعـة ام سوية االلتز االقتصادية لت ج للمنافعق خار تدف
 زام.المخاطر الخاصة بااللت، االقتضاءوعند ، بمعدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود

 مقاصة األدوات المالية. ٣,١٩
مالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ فـي بيـان المركـز المـالي إذا كـان هنـاك حـق قـانوني واجـب النفـاذ حالًيـا لمقاصـة لموجودات التتم تسوية ا

 واحد.وقت  وم فيلتحقيق األصول والتسوية الخص، فيالمبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس الصا
 العادلةقياس القيم . ٣,٢٠

 عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للبنك تحديد القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.لب يتط
ات اســقيملة لإلشــراف علــى جميــع الشــا ؤوليةلــك فريــق اإلدارة الــذي يتحمــل المســلــدى البنــك إطــار رقــابي راســخ فيمــا يتعلــق بقيــاس القــيم العادلــة. يتضــمن ذ

 للقيمة العادلة. يراجع فريق اإلدارة بانتظام المدخالت الهامة غير القابلة للرصد وتعديالت التقييم. ٣بما في ذلك المستوى ، الهامةالعادلة  القيمة
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 (تابع)  ةلماليمالحظات على البيانات ا
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع) - ٣
 )تابع ياس القيمة العادلة (ق ٣,٢٠

م يقـوم فريـق اإلدارة بتقيـيم األدلـة التـي تـ، لقيـاس القـيم العادلـة، مثـل عـروض أسـعار الوسـيط أو خـدمات التسـعير، إذا تم اسـتخدام معلومـات الطـرف الثالـث 
بمـا فـي ذلـك المسـتوى فـي ، وليـة إلعـداد التقـارير الماليـةأن هـذه التقييمـات تفـي بمتطلبـات المعـايير الداالستنتاج بـ ليها من األطراف الثالثة لدعمصول عالح

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يجب فيه تصنيف هذه التقييمات.
قــدر اإلمكــان. يــتم تصــنيف القــيم العادلــة إلــى مســتويات ت الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا بنــايســتخدم البنــك بيا، عنــد قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام

 ة في تسلسل القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:مختلف
 لةات أو مطلوبات مماث: األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجود١المستوى 
إمـا بشـكل مباشـر (مثـل األسـعار) أو ، سـبة لألصـل أو االلتـزاموالتـي يمكـن مالحظتهـا بالن ١األسعار المدرجة في المسـتوى  : المدخالت بخالف٢المستوى 

 بشكل غير مباشر (أي المشتقة من األسعار)
 د)حظتها (مدخالت غير قابلة للرصلسوق التي يمكن مال: مدخالت لألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات ا٣المستوى 

، قيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام فــي مســتويات مختلفــة مــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــةإذا كــان مــن الممكــن تصــنيف المــدخالت المســتخدمة لقيــاس ال
 مله.نى مستوى. هذا مهم للقياس بأكللقيمة العادلة كأدفسيتم تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي 

 للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. يعترف البنك بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي
 

 تحقق اإليرادات. ٣,٢١
 . الفوائد والعموالت والرسوم٣,٢١,١

دة كصـافي دخـل فوائـد باسـتخدام طريقـة الفائـدة الفعليـة. معـدل حمل فائدات والمطلوبات التي تائد من جميع الموجو يتم االعتراف بالفو  - صافي دخل الفوائد
ألصــل مــالي أو التــزام مــالي وتخصــيص إيــرادات أو مصــروفات الفوائــد علــى مــدار الفتــرة ذات الصــلة المخفضــة الفائــدة الفعلــي هــو طريقــة لحســاب التكلفــة 

 درة.ية المستقبلية المقباستخدام التدفقات النقد
وجميـع الرسـوم ، األصـل أو االلتـزامب الخاصـة المسـتقبلية المقـدرة المسـتخدمة فـي هـذا الحسـاب تلـك التـي تحـددها الشـروط التعاقديـةلنقديـة تتضـمن التـدفقات ا

 األخرى. ألقساط أو الخصوماتوتكاليف المعامالت المباشرة واإلضافية وجميع ا، التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي
يـتم االعتـراف بـإيرادات الفوائـد ، على الرغم من توقف استحقاق الفائـدة وفقًـا للشـروط التعاقديـة لـألداة، رة انخفاض القيمة على القرضاف بخسابمجرد االعتر 

ي ة الفعلـكون هـذا هـو سـعر الفائـدالقيمـة. سـيانخفـاض  على أساس معدل الفائدة الذي تم استخدامه لخصم التـدفقات النقديـة المسـتقبلية لغـرض قيـاس خسـارة
 األصلي.

 

يــتم تحديــد إيــرادات الرســوم (بمــا فــي ذلــك العمــوالت) مــن خــالل الغــرض مــن الرســوم وأســاس المحاســبة عــن أي أدوات ماليــة  - دخــل العمــوالت والرســوم
اة الماليـة فـي حسـاب العائـد لـك األدعدل الفائدة الفعلي لتزًءا ال يتجزأ من ميتم تضمين الرسوم التي تشكل ج، مرتبطة. في حالة وجود أداة مالية مرتبطة بها

فـإن أي رسـوم مرتبطـة بهـا يـتم االعتـراف بهـا فـي الـربح أو ، إذا كانـت األداة الماليـة مسـجلة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة، الفعلي. ومـع ذلـك
 مة في تحديد قيمتها العادلة.ة مستخدمدخالت هامة غير ملحوظبشرط عدم وجود ، يةالخسارة عندما يتم االعتراف باألداة في البدا
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 صادرات إيران بنك

 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 أساس عرض البيانات المالية (تابع). ٣
 (تابع) إثبات اإليرادات ٣,٢١

ات المقدمــة خــالل فتــرة خدمــة محــددة خــالل فتــرة الخدمــة تلــك. يــتم االعتــراف بالرســوم المكتســبة إلكمــال خدمــة اف بالرســوم المكتســبة مــن الخــدميــتم االعتــر 
نيـــة تســابها خــارج الميزااكتمــال الخدمــة أو وقــوع الحــدث. يــتم االعتــراف برســوم التــزام القــرض المتعلقــة بااللتزامــات التــي يــتم احمعينــة أو حــدث مهــم عنــد 
رادات الرســوم علــى مــدى فتــرة االلتــزام إذا كــان مــن غيــر المحتمــل أن يــدخل البنــك فــي ترتيبــات إقــراض محــددة. إذا كــان مــن العموميــة فــي العمــوالت وٕايــ

الفائـدة الفعلـي بهـا كتعـديل لمعـدل  يـتم تأجيـل رسـوم التـزام القـرض حتـى إنشـاء القـرض ويـتم االعتـراف، يدخل البنك في ترتيبـات إقـراض محـددة المحتمل أن
 للقرض.
ــتم تقــديمها علــى مــدار فتــرة زمنيــة: رســوم خدمــة الحســابيــتم اك ــالي فــي الغالــب مــن الخــدمات التــي ي وعمولــة ، ورســوم إدارة النقــد، تســاب دخــل الرســوم الت

 المبيعات ورسوم التوظيف.
 في دخل العموالت والرسوم. من الرسوم بالصافي يتم عرض المصروفات المرتبطة بشكل مباشر والمتزايد لتوليد الدخل

 
 . األحكام الجوهرية والتقديرات غير المؤكدة٤

من اإلدارة وضع تقـديرات وافتراضـات تـؤثر علـى المبـالغ المبلـغ عنهـا للموجـودات  يتطلب إعداد البيانات المالية وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
ـــات الطارئـــة. قـــد تحـــدث أحـــداث مســـتقبليةصـــاح عـــن الموجـــودات المحتملـــة وات والمصـــروفات واإلفوالمطلوبـــات واإليـــرادا ـــى تغييـــر ، لمطلوب ـــؤدي إل ممـــا ي

 أي تغيير في التقديرات في البيانات المالية حيث تصبح قابلة للتحديد بشكل معقول. االفتراضات المستخدمة في الوصول إلى التقديرات. تنعكس آثار
بمــا فــي ذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا ، التاريخيــة وعوامــل أخــرىمســتمر وهــي تســتند إلــى الخبــرة  ام والتقــديرات بشــكليــتم تقيــيم األحكــ

 معقولة في ظل الظروف.
 

 :األحكام ٤,١
تـي لهـا التـأثير األكثـر وال، ي علـى تقـديراتبصـرف النظـر عـن تلـك التـي تنطـو ، اتخذت اإلدارة األحكام التاليـة، ية تطبيق السياسات المحاسبية للبنكفي عمل
 على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية:أهمية 

 
 نشاطالاستمرار  افتراض. ٤,١,١

، لـى ذلـكار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن البنك لديه الموارد لمواصلة العمل في المستقبل المنظـور. عـالوة عقامت اإلدارة بتقييم قدرة البنك على االستمر 
يسـتمر إعـداد ، ية قـد تثيـر شـكوًكا كبيـرة حـول قـدرة البنـك علـى االسـتمرار علـى أسـاس مبـدأ االسـتمرارية. لـذلكة ليست على علم بأي شكوك جوهر فإن اإلدار 

 ى أساس مبدأ االستمرارية.البيانات المالية عل
 

 االلتزامات الطارئة . ٤,١,٢
تمــد مخصـص االلتزامـات الطارئــة الناشـئة عـن الــدعاوى بســبب طبيعـة عملياتـه. يع، اديـةياق األعمـال االعتيقـد يكـون البنــك متورًطـا فـي دعــاوى تنشـأ فـي ســ

هـذا التـدفقات الخارجــة. مثـل هـذه األمـور تخضــع للعديـد مـن الشـكوك وال يمكــن القضـائية علـى احتماليـة التــدفق الخـارج للمـوارد االقتصـادية وموثوقيــة تقـدير 
 دية بشكل مؤكد.التنبؤ بنتيجة األمور الفر 
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 صادرات إيران بنك
 مارات العربية المتحدةفروع اإل

 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

 األحكام الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تابع). ٤
 )األحكام (تابع ٤,١

 الممتلكاتتصنيف . ٤,١,٣
، أو ممتلكــات، لحكــم لتحديــد مــا إذا كــان العقــار مــؤهًال كعقــار اســتثماريهنــاك حاجــة إلــى ا اًمــا مختلفــة.اتخــذت اإلدارة أحك ،فــي عمليــة تصــنيف الممتلكــات

معــايير حتــى يــتمكن مــن ممارســة هــذا الحكــم بشــكل ثابــت وفًقــا الأو ممتلكــات محــتفظ بهــا للمتــاجرة أو عقــار للتطــوير. يقــوم البنــك بتطــوير ، وآالت ومعــدات
أخـذت اإلدارة ، وممتلكـات التطـوير. عنـد اتخـاذ هـذا الحكـم، والممتلكات المحـتفظ بهـا للمتـاجرة، واآلالت والمعداتوالعقارات ، عقارات االستثماريةلتعريفات ال

ومعيــار  ،٤٠فــي االعتبــار المعــايير التفصــيلية واإلرشــادات ذات الصــلة لتصــنيف العقــارات علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي معيــار المحاســبة الــدولي رقــم 
 االستخدام المقصود للممتلكات على النحو الذي تحدده اإلدارة.، وعلى وجه الخصوص، ٢ة الدولي ومعيار المحاسب، ١٦لدولي رقم المحاسبة ا

 

 قيمة األصول غير الماليةانخفاض . ٤,١,٤
أو عنــدما ، مؤشــرحالــة وجــود أي انخفضــت قيمتــه. فــي  بتقيــيم مــا إذا كــان هنــاك مؤشــر علــى أن أحــد األصــول قــد، فــي تــاريخ كــل تقريــر مــالي، يقـوم البنــك

 يقوم البنك بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل.، يكون االختبار السنوي النخفاض القيمة مطلوًبا
ماثلـة أو لموجـودات م، تجاريـةالتي تـتم علـى أسـس ، تستند القيمة العادلة ناقًصا تكاليف احتساب االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة

ظتها ناقًصا التكاليف اإلضافية للتخلص من األصل. يعتمد حساب القيمة قيد االستخدام علـى نمـوذج التـدفقات النقديـة المخصـومة ر سوق يمكن مالحأسعا
اســب مــن أجــل دل الخصــم المنلمتوقعــة ولتحديــد معــويتطلــب تقــدير التــدفقات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن األصــل (أو مــن وحــدة توليــد النقــد) فــي الفتــرة ا

 القيمة الحالية من تلك التدفقات النقدية. يعكس معدل الخصم تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل. حساب
كـان  مـن األحيـان إذا مـة أو فـي كثيـرا لالنخفـاض فـي القييتم اختبار الشهرة المكتسبة والموجـودات غيـر الملموسـة التـي لهـا عمـر إنتـاجي غيـر محـدد سـنويً 

 هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة.
 

 ستخدم للقياس األولي اللتزام عقد اإليجارالم . معدل الخصم٤,١,٥
اسـتخدام سـعر مـدفوعات اإليجـار ب بقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المدفوعة في تاريخ البدء. يتم خصم، كمستأجر، يقوم البنك

يســتخدم البنــك معــدل االقتــراض ، فــي عقــد اإليجــار إذا كــان مــن الممكــن تحديــد هــذا الســعر بســهولة. إذا تعــذر تحديــد هــذا الســعر بســهولةفائــدة المتضــمن ال
 اإلضافي.

ل الالزمـة للحصـو  األمـوال، مماثـلوبضـمان ، رة مماثلـةمعدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائـدة الـذي سـيتعين علـى البنـك دفعـه لالقتـراض علـى مـدى فتـ
 على أصل بقيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة.

 االقتراض.يحدد البنك معدل االقتراض اإلضافي بالرجوع إلى تكلفته الحالية والتاريخية لالقتراض بعد تعديلها على أساس المدة والضمان مقابل هذا 
 

 قعةالئتمانية المتو ياس مخصص الخسارة ا. ق٤,١,٦
والقيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر مجـاًال يتطلـب المخفضـة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة لألصول المالية المقاسـة بالتكلفـة يعد قياس 

داد لعمــالء عــن الســاحتمــال تعثــر ا، ن (علــى ســبيل المثــالاســتخدام نمــاذج معقــدة وافتراضــات مهمــة حــول الظــروف االقتصــادية المســتقبلية وســلوك االئتمــا
فـي المالحظـة  والخسائر الناتجة). شرح المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قيـاس الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة تـم تفصـيله بشـكل أكبـر

 ر.يرات في هذه العناصوالتي تحدد أيًضا الحساسيات الرئيسية لقائمة الخبراء العامة للتغ، هـ ٤
 مثل:، الخسائر االئتمانية المتوقعة ة مطلوبة أيًضا عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس األحكام الهامهناك عدد من 
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 

 )بع تاة والتقديرات غير المؤكدة (األحكام الجوهري. ٤
 األحكام (تابع) ٤,١

 )تابع قياس مخصص خسارة االئتمان المتوقعة ( ٤,١,٦
 انتقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتم

القيمـة لتقيـيم مـا إذا كانـت  ضع لمتطلبـات انخفـاضيقوم البنك بمراقبة كافة الموجودات المالية والتزامات القروض الصادرة وعقود الضمانات المالية التي تخ
نــك مخصــص الخســارة علــى فســيقيس الب، نــاك زيــادة كبيــرة فــي مخــاطر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي. إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخــاطر االئتمــانه

 شهًرا. ١٢ أساس الخسائر االئتمانية على مدى الحياة بدًال من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة
يقـارن البنـك مخـاطر التخلـف عـن السـداد التـي تحـدث ، ن على أداة ماليـة قـد زادت بشـكل كبيـر منـذ االعتـراف األولـييم ما إذا كانت مخاطر االئتماعند تقي
مـن االسـتحقاق فـي  ا للفتـرة المتبقيـةمالية في تاريخ التقرير بناًء علـى تـاريخ االسـتحقاق المتبقـي لـألداة مـع مخـاطر التخلـف عـن السـداد. كـان متوقًعـلألداة ال

لومــات الكميــة والنوعيــة يأخــذ البنــك فــي االعتبــار كــل مــن المع، يــر الحــالي عنــدما تــم االعتــراف بــاألداة الماليــة ألول مــرة. عنــد إجــراء هــذا التقيــيمتــاريخ التقر 
تاريخيـة للبنـك وتقيـيم بنـاًء علـى الخبـرة ال، داعـي لـهن تكلفـة أو جهـد ال بمـا فـي ذلـك الخبـرة التاريخيـة والمعلومـات التطلعيـة المتاحـة دو ، المعقولة والمدعومـة

 ائتمان الخبراء بما في ذلك التطلعية معلومة.
تحديد احتمالية التعثـر عنـد االعتـراف األولـي وفـي تـواريخ إعـداد التقـارير الالحقـة. سـتؤدي السـيناريوهات تشكل السيناريوهات االقتصادية المتعددة األساس ل

ــاالق  التعثــر احتماليــةالســداد. إن تــرجيح هــذه الســيناريوهات المختلفــة هــو الــذي يشــكل األســاس لمتوســط ى احتماليــة مختلفــة للتعثــر فــي تصــادية المختلفــة إل
 ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظ. دلتحدي المستخدمة المرجح

والتــي تـم الحصــول عليهــا ، ف المقابلــة للبنـكصــناعات التـي يعمــل فيهـا األطــرافــاق المسـتقبلية للتتضــمن المعلومـات التطلعيــة اآل، بالنسـبة إلقــراض الشـركات
باإلضــافة إلـى دراسـة المصـادر الداخليـة والخارجيــة ، المنظمـات المماثلـة األخـرىوالهيئـات الحكوميـة و ، والمحللـين المــاليين، مـن تقـارير الخبـراء االقتصـاديين

تتضــمن المعلومــات التطلعيــة نفــس التوقعــات االقتصــادية مثــل إقــراض ، ادية. بالنســبة إلقــراض التجزئــةع المعلومــات االقتصــالمختلفــة للواقــع الفعلــي. وتوقــ
باإلضـافة إلـى المعلومـات التـي يـتم ، خاصة بالنسبة للمناطق التـي تركـز علـى صـناعات معينـة، ليةالشركات مع تنبؤات إضافية للمؤشرات االقتصادية المح

 الء.ا عن سلوك دفع العمإنشاؤها داخليً 
ابلــة إلــى درجــة مخــاطر االئتمــان الداخليــة ذات الصــلة اعتمــاًدا علــى جــودة االئتمــان الخاصــة بهــم. يأخــذ البنــك فــي االعتبــار يخصــص البنــك األطــراف المق

ال كـل فتـرة تقريـر. علـى أسـاس مسـتمر طـو  احتمال التخلف عن السداد عند االعتراف األولي بالموجود وما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
يخ التقريـر مــع يقـارن البنـك مخـاطر التخلـف عـن السـداد التـي تحـدث علـى األصـل كمـا فـي تـار ، إذا كانـت هنـاك زيـادة كبيـرة فـي مخـاطر االئتمـانلتقيـيم مـا 

بشـكل  احـة. تـم دمـج المؤشـرات التاليـةقولـة والداعمـة المتمخاطر التخلف عن السداد كما في تاريخ االعتراف األولـي. وهـي تعتبـر المعلومـات التطلعيـة المع
 خاص:

 ؛درجة المخاطر الداخلية -
 ؛التصنيف االئتماني الخارجي (بقدر ما هو متاح) -
 ؛الفعلية أو المتوقعة في األعمال أو الظروف المالية أو االقتصادية المتوقعة التغيرات السلبية الجوهرية -
 ؛اء بالتزاماتهة المقترض على الوفإلحداث تغيير كبير في قدر  -
 ؛جوهرية الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للمقترضالتغيرات ال -
 ؛لية األخرى لنفس المقترضالزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان على األدوات الما -
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 (تابع)  ماليةمالحظات على البيانات ال
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ة المنتهية في للسن

 
 

 األحكام الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تابع). ٤
 األحكام (تابع) ٤,١

 

 )تابع قياس مخصص خسارة االئتمان المتوقعة ( ٤,١,٦
 ؛االئتمانيةتغييرات كبيرة في قيمة الضمان الداعم لاللتزام أو في جودة ضمانات الطرف الثالث أو التعزيزات  -
 بما في ذلك التغييرات، و المتوقع وسلوك المقترضكبيرة في األداء الفعلي أرات تغيي -
 و ؛. في حالة سداد المقترضين في البنك والتغيرات في نتائج التشغيل للمقترض١
 ج التصنيف الداخلي.. تم إدراج معلومات االقتصاد الكلي (مثل أسعار النفط أو الناتج المحلي اإلجمالي) كجزء من نموذ٢

 في الوقت المناسب.التعثر احتمالية تشير إلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان في نماذج كس العوامل النوعية التي تنع
ال يـــزال البنـــك يـــدرس بشـــكل منفصـــل بعـــض العوامـــل النوعيـــة لتقيـــيم مـــا إذا كانـــت مخـــاطر االئتمـــان قـــد زادت بشـــكل كبيـــر. بالنســـبة إلقـــراض ، ومـــع ذلـــك

ينها فـي "قائمـة المراقبـة" نظـًرا ألن التعـرض موجـود علـى قائمـة المراقبـة بمجـرد أن يكـون هنـاك علـى األصـول التـي يـتم تضـم خـاص هناك تركيز، لشركاتا
 قلق من تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل المحدد.

ئر االئتمانيـة المتوقعـة أو الخسـا، ١صـول المرحلـة ا ألشـهرً  ١٢متوقعـة لمـدة يتم قياس الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة كمخصـص يسـاوي الخسـائر االئتمانيـة ال
. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية عندما تزداد مخاطر االئتمـان الخاصـة بـه بشـكل كبيـر منـذ االعتـراف ٣أو المرحلة  ٢على مدى الحياة ألصول المرحلة 

زادت مخـاطر االئتمـان الخاصـة بأصـل  م مـا إذا كـانمخاطر االئتمان. فـي تقيـي ة فيما يشكل زيادة كبير  ٩األولي. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ويأخذ البنك في االعتبار المعلومات النوعية والكمية المعقولة والقابلة للدعم التطلعية.، بشكل كبير

 

 تكوين مجموعة أصول ذات خصائص مخاطر ائتمانية متشابهة
جميـع األدوات الماليـة علـى أسـاس خصـائص المخـاطر المشـتركة (مثـل نـوع األداة يـتم ت، عـة علـى أسـاس جمـاعيمتوقسائر االئتمانيـة العندما يتم قياس الخ

إلــخ.). يراقــب ، ودرجــة مخــاطر االئتمــان ونــوع الضــمان وتــاريخ االعتــراف األولــي والمــدة المتبقيــة حتــى االســتحقاق والصــناعة والموقــع الجغرافــي للمقتــرض
يم مــا إذا كانــت ال تــزال متشــابهة. هــذا مطلــوب للتأكــد مــن أنــه إذا تغيــرت خصــائص االئتمــان بشــكل مســتمر لتقيــاطر دى مالءمــة خصــائص مخــالبنــك مــ

فهناك إعادة تقسيم مناسبة لألصول. قد يؤدي ذلك إلى إنشـاء محـافظ جديـدة أو انتقـال األصـول إلـى محفظـة حاليـة تعكـس بشـكل أفضـل ، مخاطر االئتمان
تقسيم المحافظ والحركة بين المحافظ أكثر شيوًعا عندما تكون هناك زيـادة كبيـرة فـي مخـاطر لبنك األصول. تعد إعادة  اثلةخاطر االئتمان الممخصائص م

 الئتمانيــة المتوقعــةشــهًرا إلــى الخســائر ا ١٢االئتمــان (أو عنــدما تتراجــع هــذه الزيــادة الكبيــرة) وبالتــالي تنتقــل األصــول مــن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 
شـــهًرا أو الخســـائر االئتمانيـــة  ١٢يمكـــن أن تحـــدث أيًضـــا ضـــمن المحـــافظ التـــي يســـتمر قياســـها علـــى نفـــس األســـاس لمـــدة ولكـــن ، أو العكـــس، الحيـــاة مــدى

 المتوقعة على مدى العمر ولكن يتغير مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة بسبب اختالف مخاطر االئتمان للمحافظ.
 

 ةتخدمج واالفتراضات المسالنماذ
تراضات مختلفة في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية. يتم تطبيق األحكام في تحديـد النمـوذج األنسـب لكـل نـوع يستخدم البنك نماذج واف

 يسية لمخاطر االئتمان.الرئتي تتعلق بالدوافع بما في ذلك االفتراضات ال، وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في هذه النماذج، من أنواع األصول
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 )تابع األحكام الجوهرية والتقديرات غير المؤكدة (
 األحكام (تابع) ٤,١

 

 )تابع قعة (ارة االئتمان المتو قياس مخصص خس ٤,١,٧
 

 لة بكل سيناريواألوزان النسبية للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من المنتجات / السوق وتحديد المعلومات التطلعية ذات الصتحديد العدد و  -
كـــة المســـتقبلية للـــدوافع إلـــى افتراضـــات للحر  والتـــي تســـتند، يســـتخدم البنـــك معلومـــات استشـــرافية معقولــة ومدعومـــة، عنــد قيـــاس الخســـائر االئتمانيـــة المتوقعـــة

 ادية المختلفة وكيف ستؤثر هذه العوامل على بعضها البعض.االقتص
 

 التعثرإحتمالية  -
هـو تقـدير الحتمـال التخلـف عـن السـداد علـى مـدى أفـق زمنـي التعثـر احتماليـة  .خسـارة االئتمـان المتوقعـة رئيسـًيا فـي قيـاس  مـدخالً التعثـر احتماليـة يشـكل 
 ضات والتوقعات للظروف المستقبلية.البيانات التاريخية واالفترا ويتضمن حسابه، معين

 
 الخسارة في حالة التخلف عن السداد -

هــو تقــدير للخســارة الناتجــة عــن التخلــف عــن الســداد. وهــي تســتند إلــى الفــرق بــين التــدفقات النقديــة التعاقديــة المســتحقة  الخســارة بســبب التخلــف عــن الســداد 
 العتبار التدفقات النقدية من الضمانات والتعزيزات االئتمانية المتكاملة.مع األخذ في ا، الحصول عليها التي يتوقع المقرض وتلك

 
 عدم اليقينالمصادر الرئيسية لتقدير  ٤,٢

والتـي تنطـوي علـى ، المـالي تـاريخ بيـان المركـز نناقش أدناه االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة فـي
 طر كبيرة للتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية:مخا

 
 . العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات٤,٢,١

صـل والتآكـل المـادي المتوقـع الـذي مـد علـى االسـتخدام المتوقـع لألوالـذي يعت، المقـدر يتم استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى عمرها اإلنتاجي
 بر غير جوهرية.يعتمد على عوامل التشغيل. لم تنظر اإلدارة في أي قيمة متبقية ألنها تعت

 

 الضرائب. ٤,٢,٢
 كانــت الضــرائب اإلضــافية ســتكون علــى تقــدير مــا إذا يعتــرف البنــك بــااللتزام الخــاص بالضــرائب المتوقعــة المفروضــة فــي نطــاق اختصــاص نشــاطه بنــاءً 

فـــإن هـــذه الفـــروق ســـتؤثر علـــى ، ي البدايـــةمســـتحقة أم ال. وســـواء كانـــت النتيجـــة الضـــريبية النهائيـــة لهـــذه األمـــور مختلفـــة عـــن المبـــالغ التـــي تـــم تســـجيلها فـــ
ثير علـى القيمــة فـي التقـديرات واالفتراضـات تـأ يكـون أليــة تغييـرات مخصصـات ضـريبة الـدخل والضـرائب المؤجلـة فـي الفتـرة التــي يـتم فيهـا هـذا التحديـد. قـد

 الدفترية للضرائب المؤجلة.
 
 النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .٥

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٥٤،٣٠٤ ٧٥،٥٥٦ النقد في متناول اليد
   المركزي: األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة

 ٨٤٢،٩٨٠ ١،١٤٥،٦٨٤  بات الجاريةالحسا
 ٥٦،٩٨٦       ٥٦،٩٨٦      ودائع بدون فوائد

   ٧٠٩٥٤،٢    ١،٢٧٨،٢٢٦ 
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 صادرات إيران بنك
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 (تابع)  مالحظات على البيانات المالية

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ي للسنة المنتهية ف
 

       
 الرئيسي وفروعه في الخارجمستحقة من/إلى المكتب  .٦

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

   مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج ٦٫١
 ٥٤٠،٠٩٠ ٤٥٩،٩٤٧ الرئيسي المكتب 

 ٣٠،٢٨٧      ٥٤،٧٣٧      الفروع في الخارج
    ٣٧٧٥٧٠،    ٥١٤،٦٨٤ 
   

 المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحقة الى ٦٫٢                 
 ٤٦٤،٩١٤ ٢١٧،١٢٨  الرئيسي  المكتب 

 ١٧٥،٤٦٣    ١٦١،٩٦٩    الفروع في الخارج
    ٦٤٠،٣٧٧     ٣٧٩،٠٩٧ 

 الترحيل لمدة ستة أشهر. ماليين درهم على أساس ١٠٣يمة رهن بقوديعة تحت ال*قام المكتب الرئيسي للبنك بوضع 
 من / إلى البنوك األخرى قمستح .٧

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

   مستحقة من البنوك: ٧٫١
   مستحقة من البنوك في الخارج:

 ٤،٨٢٥ ٤،٧٨٢ حسابات نوسترو
 ٦٥٨ ٦٦١ الودائع تحت الطلب

 ٧١،٠٦٧،٤٣ ٤٠٣،٨٦٢    قروض ألجل
    ١،٠٧٢،٩٢٠ ٨٦٧،٨٤٦ 
 تمثل المبالغ المستحقة من البنوك األخرى المبالغ المستحقة من البنوك اإليرانية.

   
   المستحق الى البنوك ٧٫٢

   البنوك في الخارج: مستحق الى
 ٨٠٧،٢٣٠ ٨٠١،٤١٨ الحسابات الجارية

 ٢،٦١٠١١    ٠٥،٠٩٧٥    قروض ألجل
 ٩١٩،٨٤٠    ١،٣٠٦،٥١٥ 

 البنوك اإليرانية. الىالبنوك األخرى المبالغ المستحقة  الىتمثل المبالغ المستحقة 
 

 فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج .٨
والتي يخصمها البنك  فواتير التصدير الصادرة عنها قة علىمبالغ المستحهذا الرصيد مستحق من البنوك اإليرانية في الخارج، ويمثل ال

 لعمالئه.
 
 ياتالقروض والسلف .٩

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٩،٣٢٠،٢٢١ ٨،٩٠٣،١٧٢ السحب على المكشوف
 ٥٠٩،٣٢٥ ٣٠٩،٥٥٨ الفواتير / الشيكات المخفضة

 ١،٥٠٩،٤٩٢ ١،٤٤٥،٠٨٣ قروض ألجل
 ٦٥٧،٢٧٩ ٦٤٤،٥٦٧ ء المدفوعة*التزامات العمال

 ٤٥٠،٥٣٢      ٤٥٠،٨٩٦      ت ائتمانيةقروض مقابل إيصاال
 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ١١،٧٥٣،٢٧٦ المبلغ اإلجمالي للقروض والسلف

 )٤،٣٠٥،٥٩٤( )٤،١٧٧،٣٧٨( )٣-٩مخصوما منه: بدل الخسارة (المالحظة 
 )٥،٥٢٥،٢١٥( )٤،٩٣٥،٢١٧( )٤٫٩مالحظة (ال تحصيلهاالفائدة المشكوك في     

 ٢،٦١٦،٠٤٠    ٢،٦٤٠،٦٨١   صافي مبلغ القروض والسلف

 * يتعلق هذا المبلغ بالدفع مقابل المستندات الخاصة بالتزامات العمالء.             
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 انبنك صادرات إير
 المتحدةفروع اإلمارات العربية 

 
 (تابع)لى البيانات المالية مالحظات ع

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل
 

 

 حسب القطاع االقتصادي ٩٫١
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٩،٩٠٦،٤٧٤ ٩،٣٩٠،٣٨٨ جارة الجملة والتجزئةت
 ٤١٧،٩٨٣ ٣١٣،٠٩٦ االنشاء

 ١٨٢،٧٠٥ ١٩١،٧٩٢ التعدين والمحاجر
 ١،٠٩١،٥٢٥ ١،٠٥٥،٢٢١ خدماتال

 ٨٢،٢٢٣ ٧٩،٢٣٢ لشخصيةالقروض ا
 ٦٥٧،٨٩٩ ٦٢١،٩٥٥ عالتصني

 ٨،٢٥١ ٧،٥٦٣ النقل والمواصالت
 ٩٩٩،٧٨       ٩٤،٠٢٩       المؤسسات المالية

 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ١١،٧٥٣،٢٧٦ 
 

 المنطقة الجغرافية ٩٫٢
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ١٢،١٤٢،٢٧٤ ١١،٤٣٧،١٧١ المتحدة ة اإلمارات العربيةداخل دول
 ٣٠٤،٥٧٥      ٣١٦،١٠٥      جمهورية إيران اإلسالمية

 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ١١،٧٥٣،٢٧٦ 
 الحركات في بدل القروض والسلف ٩٫٣

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٤،٥٠٦،٨١١ ٤،٣٠٥،٥٩٤ الرصيد في بداية العام
 ٨١،٦٥٠ ١٣١،٠٦٩ )٢٦قدمة خالل السنة (المالحظة البدالت الم

 )١٣١،٤٨٦( )٢٣٨،٢٢٥( )٢٦/المستردة خالل السنة (المالحظة المحررةالمبالغ 
 )١٥١،٣٨١( )٢١،٠٦٠(   لمبالغ المشطوبة خالل السنةا

 ٤،٣٠٥،٥٩٤ ٤،١٧٧،٣٧٨ 
 

  القروض والسلفيات
 ٩ى القروض والسلف وفًقا لنموذج المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم ت خسائر االئتمان المتوقعة عليتم احتساب مخصصا

الصــادر عـــن مصـــرف اإلمــارات العربيـــة المتحـــدة المركــزي ("مصـــرف اإلمـــارات  ٢٨/٢٠١٠لمخصصــات الـــواردة فــي التعمـــيم رقـــم وا
مانات في جمهورية إيـران اإلسـالمية ويـتم التقيـيم ادلة للضمانات. وتقع معظم الضلنظر في القيمة العالعربية المتحدة المركزي ) بعد ا

 من خالل المكتب الرئيسي.
 

 
 الفائدة المشكوك في تحصيلهاكات في بدل الحر ٩٫٤

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٥،٤٩٠،٢٩٢ ٥،٥٢٥،٢١٤ الرصيد في بداية العام
 ٢٢٤،٨٢٧ ١٥٣،٣٨٧ ل العامالفائدة المعلقة خال

 )١١،٣١١( )١٨،٠٠٧( ردة خالل السنة/المستالمحررةالمبالغ 
 )٥٩٤١٧٨،( )٧٢٥،٣٧٧( المبالغ المشطوبة خالل السنة

 ٥،٥٢٥،٢١٤ ٤،٩٣٥،٢١٧ 
 

 األصول األخرى ١٠
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٥٧،٩٠٥ ٥٢،٦٢٢ الفوائد المستحقة القبض
 ١،٠٦٨ ١،٣٥٨ يف الدفع المسبقمصار

 ١،٣٥٧،٧١٤ ١،٣٧٣،٢٤٢ )١-١٠األصول الضريبية المؤجلة (المالحظة 
 ١،٥٦٢ ٣٨٧ لمضافة المستحقة القبضضريبة القيمة ا

 ١٢،٤٤٣       ١١،٢٩٥      اخرى
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 ١،٤٣٠،٦٩٢ ١،٤٣٨،٩٠٤ 
 )٨،٤٧٩(      )٨،٤٧٩(      رىمقابل األصول األخ : بدل الخسارةخصم

 ١،٤٢٢،٢١٣ ١،٤٣٠،٤٢٥ 
 

 انبنك صادرات إير
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 
 (تابع)مالحظات على البيانات المالية 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 
 

 الحركات ١٠٫١  
 ٢٠٢٠ ١٢٠٢ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ١،٢٢٣،٩٨٤ ١،٣٥٧،٧١٤ صيد في بداية العامالر
 ١٣٣،٧٣٠    ١٥،٥٢٨      الحركات خالل العام

 ١،٣٥٧،٧١٤ ١،٣٧٣،٢٤٢ الرصيد في نهاية العام

 بنك صادرات إيران
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 
 (تابع)مالحظات على البيانات المالية 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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 الممتلكات والمنشآت والمعدات  ١١
األثاث والتجهيزات  بناء ال االرض 

 لتركيباتوا
 

ت الحيازة تحسينا ات المكتبيةالمعد
 اإليجارية

 مجموعال مركباتال

        
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

        التكلفة
 ١٢٢،٦٩٩ ١،٨٥٩ ٤،٤٦٥ ٣٠،٩٨٩ ٤،٨٨١ ٧١،٤٠٥ ٩،١٠٠ (إعادة صياغة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 ٣١٤ - - ٢٩٤ ٢٠ - - فاتاالضا
 )١،٧٥١(   -           )٦٠٥( )٧٧( )١،٠٦٩( -            -         تالتصرفا
 ١٢١،٢٦٢ ١،٨٥٩ ٣،٨٦٠ ٣١،٢٠٦ ٣،٨٣٢ ٧١،٤٠٥ ٩،١٠٠ (إعادة صياغة) ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 ٢٣٤          -           - - ٢٣٢ ٢ - االضافات
 )١،٠٣٤(   )٥٣١( -         -          )٤٩١( )١٢( -         التصرفات

 ١٢٠،٤٦٢   ١،٣٢٨   ٣،٨٦٠ ٣١،٢٠٦ ٣،٥٧٣ ١،٣٩٥٧ ٩،١٠٠ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
        اإلهالك المتراكم

 )٩٨،٦٣٣(  )١،٨٥٩( )٣،٨٦٠( )٢٩،٣٦٤( )٤،٦٧٠( )٥٨،٨٨٠( - ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 )٢،٧٠١(    - - )٧٢٣(      )٤٧  (    )١،٩٣١(   - اإلهالك للسنة

 ١،٧٥١       -           ٦٠٥         ٧٧          ١،٠٦٩   -             -         التصرفعند 
 )٩٩،٥٨٣( )١،٨٥٩( )٣،٢٥٥( )٣٠،٠١٠( )٣،٦٤٨( )٦٠،٨١١( - ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 )٢،٥٢٦(   -           - )٥٥٢( )٤٣(      )١،٩٣١  ( -         اإلهالك للسنة
 ١،٠٣٤      ٥٣١     -            -             ٤٩١       ١٢          -         التصرفعند 

 )١٠١،٠٧٥( )١،٣٢٨( )٣،٢٥٥( )٣٠،٥٦٢( )٣،٢٠٠( )٦٢،٧٣٠( -         ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
        :المنقولالمبلغ 

 ١٩،٣٨٧    -           ٦٠٥      ٦٤٤         ٣٧٣        ٨،٦٦٥     ٠٠٩،١ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
 ٢١،٦٧٩     -           ٦٠٥      ١،١٩٦      ١٨٤        ١٠،٥٩٤   ٩،١٠٠ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

  

 
 انبنك صادرات إير
 دةلعربية المتحفروع اإلمارات ا

 
 (تابع)البيانات المالية مالحظات على 
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 االنتفاعأصول حق  ١٢
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠'درهم  ٠٠٠درهم ' 

   :المباني
 - ٤٠،٩٨٥ الرصيد االفتتاحي

 ٤٣،٩٢٨ - إلضافات خالل العاما
  )٤،٣١١( التعديالت خالل العام

 )٢،٩٤٣(      )٣،٩٣٧( )٢٥ناقص قيمة السنة: اإلهالك للسنة (المالحظة 
 ٤٠،٩٨٥      ٣٢،٧٣٧ 

فترة إيجار مدتها عشر سنوات للمباني، على والعين. وقد افترضت اإلدارة  وعه في دبي وأبوظبيإيجار لمباني فر لدى البنك عقود 
 سنوات. ٣-٢الرغم من أن فترة العقود تتراوح بين 

 

 العقارات االستثمارية ١٣
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ الموقع # االرض الوصف م.

(إعادة  ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '    

 ذكر)

 ٧٧١ ٧٧١ يوينأم الق ٢) قطعة الراس (ب ارض .١
 -              -            الفجيرة* ٧٩٨/١رقم األرض  رضا .٢
          ٧٧١         ٧٧١ 

 * تم منح األرض في الفجيرة من قبل حكومة الفجيرة دون مقابل.
 

 ودائع العمالء ١٤
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٢٤٧،١٥٨ ٢٦٤،٨٠٣ لحسابات الجاريةا
 ١٤٣،٤٣٠ ١٥١،٦٠٠ حسابات التوفير
 ٢،٧٥٨،٠٠٢ ٢،٧٠٥،٦٠٩ حسابات اإليداع
 ٢٢،٥٧٩      ١٧،٠٠٦      حسابات الهامش

 ٣،١٧١،١٦٩ ٣،١٣٩،٠١٨ 
 ٣١نية العمومية كما في تزامات خارج الميزاوض والسلف وااللبلغت حسابات الهامش والودائع المحتفظ بها بموجب الرهن كضمان للقر 

 مليون درهم). ٢٧٨: ٢٠٢٠مليون درهم ( ٢٧٨مبلغ  ٢٠٢١ر ديسمب
 

 

 توفير تعويض نهاية خدمة الموظفين ١٥
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ١٩،١٩٥ ١٩،٣٧٧ الرصيد االفتتاحي
 ١،٥٠٦ ١،٠١٤ الرسوم للسنة

 )١،٣٢٤(      )١٩(           امالمدفوعات خالل الع
      ١٩،٣٧٧      ٢٠،٣٠٠ 

 
 
 

 
 انبنك صادرات إير
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 أحكام تتعلق بالضرائب ١٦
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٤،٩١٠        ٣،٥٠٠ الضرائب
 

 أحكام تتعلق بالضرائب -١٦
 

 الحركة في االلتزامات الضريبية الحالية:
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٣،٧١٠ ٤،٩١٠ ية العامالرصيد في بدا
 - - يف الضريبية للسنة الحاليةالمصار 

 ٤،٩١٠ ٣،٥٠٠ األحكام الضريبية التي تمت خالل السنة
 ٤٤،٣١١ ٣،٠٣٩ المصاريف الضريبية للسنة السابقة *

 )٤٨،٠٢١( )٣،٠٣٩( المبالغ المدفوعة خالل السنة
 -               )٤،٩١٠( ةالمعكوسة خالل السن األحكام الضريبية

 ٤،٩١٠       ٣،٥٠٠    امالرصيد في نهاية الع
   

 مليون درهم تدفع لمصلحة الضرائب. ١,٧٨٦* تشمل غرامات ضريبة الدخل البالغة 
 التوفيق بين المصروفات الضريبية والربح المحاسبي

ول به مع المصروفات الضريبية لمحاسبية بمعدل الضريبة المعمسوبة على األرباح اضريبية الجارية المحفيما يلي تسوية المصروفات ال
 الحالية للسنة.

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' تسوية النفقات الضريبية

 )٧٥،٣١٢( ٩،١٥٨ الربح/(الخسارة) قبل الضريبة
 ٩٩،٨٦٢ ٨،٣٤٢   التعديالت لألغراض الضريبية

 ٢٤،٥٥٠ ١٧،٥٠٠ دة الضريبيةالقاع
 ٤،٩١٠        ٣،٥٠٠     المسؤولية الضريبية

 
 االلتزامات األخرى.١٧

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٦٨،١٩٣ ٥٣،٠٥٣ الفوائد المستحقة الدفع
 ٣٩،٥٧٦ ٣١،٤٣٦ التزامات اإليجار

 ١٩،١٠٥      ١٨،٣٢٣   اخرى
 ١٢٦،٨٧٤    ٠٢،٨١٢١ 

 
 . احتياطي نظامي١٨

من ربـح السـنة إلـى االحتيـاطي القـانوني، حتـى يصـبح هـذا االحتيـاطي  ٪١٠، يتم تحويل ١٩٨٠لعام  ١٠من القانون االتحادي رقم  ٨٢دة وفًقا للما
 للتوزيع. من رأس المال المخصص للمركز الرئيسي. هذا االحتياطي غير قابل ٪٥٠مساوًيا لـ 
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 رات العربية المتحدة المركزي ("مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ")يمة بموجب إرشادات مصرف اإلمااحتياطي انخفاض الق. ١٩
عـين ، يت٢٠١٨وفًقا لإلرشادات الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ("مصـرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي ") فـي مـارس 

ومقارنتهـا بالمبـالغ المطلوبـة وفقًـا للمعـايير الدوليـة إلعـداد  ٢٨/٢٠١٠وفقًـا للتعمـيم مـة والمحـددة لـألدوات الماليـة قيـيم المخصصـات العاعلى البنـك ت
، فيجـب تسـجيل ٩ أعلى من المخصصات وفًقا للمعيار الدولي للتقـارير الماليـة ٢٨/٢٠١٠. إذا كانت المخصصات وفًقا للتعميم ٩التقارير المالية. 

مـن التوجيـه، فـإن التسـوية بـين  ٦,٤المحتجـزة فـي بيـان التغيـرات فـي حقـوق الملكيـة. وفقًـا للبنـد فاض فـي القيمـة مقابـل األربـاح الفرق كاحتياطي انخ
ة العربيـة المتحـد الصادر عـن مصـرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي ("مصـرف اإلمـارات ٢٨/٢٠١٠األحكام العامة والخاصة بموجب التعميم 

 هي كما يلي: ٩لمالية يار الدولي إلعداد التقارير االمركزي ") والمع
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 (أعيد صياغته)  نخفاض القيمة: عاماحتياطي ا
 ١٦٧،١٠٣ ٦٧،١٠٣ من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ٢٨/٢٠١٠أحكام عامة بموجب تعميم 

وجب بم  خسائر االئتمان المتوقعة مخصصاتمن  ٢لمرحلة وا ١: أحكام المرحلة خصم
 ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

          )٧٢٦(     )٥٩٨( 

        ١٦٦،٣٧٧      ٦٦،٥٠٥ 
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

   احتياطي انخفاض القيمة: محدد
 ٤،١٤٦،٩٧٠ ٤،١١٨،٧٥٤ ية المتحدة المركزيمن مصرف اإلمارات العرب ٢٨/٢٠١٠امة بموجب تعميم أحكام ع

بموجب المعيار الدولي إلعداد  خسائر االئتمان المتوقعةمخصصات من  ٣أقل: المرحلة 
 ٩التقارير المالية رقم 

)٤،١١٦،٨٨٦( )٤،١٠٨،٠٧٨( 

        ٣٠،٠٨٤        ١٠،٦٧٦ 
مخصصــات المصــرف المركــزي؛ نتيجــة أقــل مــن المطلــوب ل ٩المتوقعــة وفًقــا للمعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة جمــالي مخصصــات خســائر االئتمــان إ

 لذلك، يتعين على البنك االحتفاظ باحتياطي انخفاض القيمة.
 

 إيرادات الفوائد .٢٠
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

   فوائد على:إيرادات ال
ك فواتير التصدير المعاد تمويلها وفواتير التصدير وض والسلف للعمالء (بما في ذلالقر 

 المخفضة)
٤٨،٦٥٦ ٣٣،١٢٠ 

 ٢٦،٢٥٥ ٣٩،٠٣٣ سوق المال والمعامالت بين البنوك
 ٥            ٧            اخرى

   ٧٤،٩١٦   ٧٢،١٦٠ 
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 ريف الفائدةمصا .٢١
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

   مصاريف الفائدة على:
 ١٢٨،٨٧٣ ١١٠،٢٠٧ ودائع العمالء

 ١١،٦٢٠   ٨،٨١٧    سسات الماليةالودائع من المؤ 
 ١٤٠،٤٩٣ ١١٩،٠٢٤ 

 صافي إيرادات الرسوم والعموالت .٢٢
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٢،٣٤٨ ١،٧٣٢ م والعموالتإيرادات الرسو 
 )٣٦( )٥٩( سوم والعموالتالر 

 ٢،٣١٢ ١،٦٧٣ 
 اإليرادات األخرى .٢٣

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٦،٢٨١ ١٨٦ خسارة النقد األجنبي
 )٤٨( )١٠( رسوم البنوك

 )٩،٩٤٨( )١١،٧٩٠( فرقاتمت
 )٣،٧١٥( )١١،٦١٤( 

 واإلدارية العامةصاريف الم .٢٤
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٢،١٦٢ ٥٢٧ )٢٨قصيرة األجل (المالحظة  عقود اإليجار
 ٤١،٦٤٣ ٤٠،٤٧٥ تكاليف الموظفين والنفقات ذات الصلة

 ٥،٨٦١ ٤،٩٨٥ رسوم المكتب الرئيسي 
 ١٠،٢٨٧ ١١،٩٧١ اخرى

 ٥٩،٩٥٣ ٧،٩٥٨٥ 
 

 االهالك .٢٥
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٢،٧٠٢ ٢،٥٢٦ )١١شآت والمعدات (المالحظة استهالك الممتلكات والمن
 ٢،٩٤٣   ٣،٩٣٧   )١٢(المالحظة  االنتفاعإهالك موجودات حق 

   ٦٤٥،٥   ٦،٤٦٣ 
 

 قيمة القروض والسلف صافي انخفاض .٢٦
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 )١٣١،٤٨٦( )٢٣٨،٢٢٥( )٣-٩الزائدة (المالحظة  المخصصات استرداد
 ٨١،٦٥٠   ١٣١،٠٦٩   )٣-٩خسائر انخفاض القيمة (المالحظة 

 )٤٩،٨٣٦( )١٠٧،١٥٦( 
 

 
 انبنك صادرات إير
 دةلعربية المتحفروع اإلمارات ا

 
 (تابع)البيانات المالية مالحظات على 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

49 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة .٢٧
. ٢٤ى النحو الوارد في معيار المحاسبة الدولي رقم ضمن تعريف الطرف ذي الصلة عل الت مع أطراف تندرجيدخل البنك في معام

لة كيانات تحت الملكية المشتركة و/أو اإلدارة والرقابة المشتركة وموظفي اإلدارة الرئيسيين. يقرر المكتب وتشمل األطراف ذات الص
الصلة وكذلك الرسوم األخرى. يتم إبرام  المقدمة من / إلى األطراف ذاتلخدمات المستلمة / الرئيسي واإلدارة شروط وأحكام المعامالت وا

 ات العالقة وفقا للشروط واألحكام المعتمدة من قبل اإلدارة والمكتب الرئيسي للبنك. المعامالت المصرفية مع األطراف ذ
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٤٥٤،٩٦٠ ٣٧٢،٢٠١ القروض والسلف
 ٦٤٠،٣٧٦ ٣٧٨،٥٩٠ ارجلمكتب الرئيسي والفروع في الخا المستحق الى
 ١١٠،٧٢٨ ٣٣،٠٥٢ ودائع العمالء
 ٥٧٠،٣٧٧ ٥١٤،٣٦٠ لرئيسي والفروع في الخارجالمكتب امستحقة من 

 ٨٧٩ ٨٧٩ االلتزامات األخرى
 ١٥٠        ٢٥٧         الرصيد المستحق من القروض وموظفي اإلدارة الرئيسيين

   
 ١١،٠٧٦ - ائدإيرادات الفو 

 ٤،٤٥٨ - مصاريف الفائدة
 ٥،٨٦١ ٤،٩٨٥ الرسوم اإلدارية

 ٣،٠٧٧     ٢،٩٩١     نتعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيي
 

 مدفوعات اإليجار غير المعترف بها كالتزام .٢٨

ل) شهرا أو أق ١٢أن تبلغ مدتها  اإليجار التي يتوقعوقد اختار البنك عدم االعتراف بالتزام اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل (عقود 

 وجب عقود اإليجار هذه على أساس خط مستقيم. أو لعقود إيجار األصول منخفضة القيمة. وتنفق المدفوعات التي تتم بم

 وفيما يلي المصروفات المتعلقة بالمدفوعات غير المدرجة في قياس التزامات اإليجار:

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٢،١٦٢        ٥٢٧           )٢٤ة يجار القصيرة األجل (المالحظعقود اإل

 

 قديالنقد وما يعادله لغرض التدفق الن .٢٩

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٥٤،٣٠٤ ٧٥،٥٥٦ النقد في متناول اليد
 ٨٤٢،٩٨٠ ١،١٤٥،٦٨٤ النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ٥،٤٨٣ ٥،٤٤٣ لبنوكمستحقة من ا
 ٢٧،٥٩٢     ٦٣،٧٩٢      المكتب الرئيسي وفروعه مستحقة من

 
 

٩٣٠،٣٥٩   ٠،٤٧٥١،٢٩ 
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 والخصومااللتزامات الطارئة  .٣٠

 االلتزامات المتعلقة باالئتمان

تيفاء العميـــل لشــروط العقـــد. تمثــل المبـــالغ عات نيابــة عـــن العمــالء بشـــرط اســم البنـــك بســداد مـــدفو إن المبــالغ التعاقديــة لخطابـــات االعتمــاد والضـــمانات تلــز 

تراض أن المبـــالغ مقدمـــة بالكامـــل، وأن أي ضـــمانات أو ضـــمانات أخـــرى لـــيس لهـــا قيمـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن إجمـــالي المبلـــغ التعاقديـــة مخـــاطر االئتمـــان، بـــاف

 ت ستنتهي أو تنتهي دون أن يتم تمويلها.ألن العديد من هذه االلتزاما بات نقدية مستقبليةالتعاقدي لاللتزامات ال يمثل بالضرورة متطل

التعاقديــة لتقــديم القــرض. هــذه بشــكل عــام لهــا تــواريخ انتهــاء محــددة أو بنــود إنهــاء أخــرى وتتطلــب دفــع رســوم. بمــا أن  تمثــل ارتباطــات القــرض االلتزامــات

 ات نقدية مستقبلية.العقد ال يمثل بالضرورة متطلبفإن إجمالي مبالغ  االلتزامات قد تنتهي دون أن يتم سحبها،

 لدى البنك االلتزامات التالية المتعلقة باالئتمان:

 االلتزامات الطارئة

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٧٣،٢٠١      ٥٠،٢٠٩ خطاب الضمان
 

 أخطاء وسهو الفترة السابقة .٣١
العربية المتحدة المركزي. ونتيجة لذلك، تم تخفيض العجز  ادئ التوجيهية لمصرف اإلماراتض القيمة وفقا للمبوأغفل البنك حساب احتياطي انخفا

 مليون درهم. ١٩٦،٤٦١دار المتراكم بمق
 أثر تصحيح الخطأ 
 كما أعيد بيانه التعديالت كما ذكر سابقا 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٢٠٢٠, ٣١ديسمبر 
    وق الملكيةالتغيرات في حق

 )٧١،٢٥١،٢٦( )١٩٦،٤٦١( )١،٠٥٤،٨٠٦( رباحاال
 لسنة الحالية، والتغيير الرئيسي في إعادة التصنيف هو كما هو مذكور على النحو التالي:وقد أعيد تصنيف بعض األرقام المقارنة لتتوافق مع عرض ا

الرصيد المبلغ  
عنه سابقا في 

 ٢٠٢٠عام 

 الرصيد المعاد اعاده التصنيف
 تصنيفه كما في عام
٢٠٢٠ 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٢٠٢٠بر ديسم ٣١الرصيد كما في 
    المركز المالي بيان

 ٢١،٦٧٩ )٧٧١( ٢٢،٤٥٠ ممتلكات والمنشآت والمعداتال
 ٧٧١           ٧٧١           -               العقارات االستثمارية
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 صول والخصومتحليل استحقاق األ .٣٢
لمتبقية في تاريخ التقرير، مع عدم مراعاة آجال االستحقاق السارية كما هو مبين في تاريخ االحتفاظ بالودائع لدى البن�ك وت�وافر المسجلة في بيان المركز المالي على أساس فترة االستحقاق التعاقدي استحقاق الموجودات والمطلوبات آجال ا

 ية العام كما يلي:األموال السائلة، كما في نها
 

 ١أشهر إلى  ٣ هرأش ٣أقل من  ٢٠٢١, ٣١ديسمبر 
 سنة

 ٥سنة تصل إلى  ١
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

 عمجموال

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
      صول:األ

 ١،٢٧٨،٢٢٦ - - - ١،٢٧٨،٢٢٦ األرصدة النقدية والمصرفية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ٥١٤،٦٨٤ - - ٤٣٧،٩٢٧ ٧٦،٧٥٧ كتب الرئيسي وفروعه في الخارجمستحقة من الم

 ٨٦٧،٨٤٦ - - - ٨٦٧،٨٤٦ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩٥٩ - - - ٩٥٩ فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج

 ٢،٦٤٠،٦٨١ - ٢،٤٨٤،٣٩٦ ١٩،٠٤٤ ١٣٧،٢٤١ وض والسلفالقر
 ١،٤٣٠،٤٢٥ - ١،٣٧٣،٢٤٢ - ٥٧،١٨٣ األصول األخرى

 ٥٢،٨٩٥        -           -                -                ٥٢،٨٩٥     الثابتة األصول 
 ٦،٧٨٥،٧١٦   -           ٣٨٣،٨٥٧،٦ ٩٧١٤٥٦،     ٢،٤٧١،١٠٧ إجمالي األصول

      خصوم:ال
 ١،٣٠٦،٥١٥ - - ٥٠٥،٠٩٧ ٨٠١،٤١٨ البنوك األخرى حقة الىالمست

 ٣،١٣٩،٠١٨ - ٢،٤٠٢،٢٣٨ ٧٣٦،٧٨٠ - ودائع العمالء
 ٣٧٩،٠٩٧ - - - ٣٧٩،٠٩٧ وعه في الخارجالمكتب الرئيسي وفر المستحقة الى

 ١٢٦،٦١٢      ١٣،٤٥٨   ١٣،٤٥٨      ٣،٣٩٠          ٩٦،٣٠٦      االلتزامات األخرى
 ٤،٩٥١،٢٤٢   ١٣،٤٥٨   ٢،٤١٥،٦٩٦  ١،٢٤٥،٢٦٧   ١،٢٧٦،٨٢١ إجمالي المطلوبات

 ١،٨٣٤،٤٧٤  )١٣،٤٥٨( ١،٤٤١،٩٤٢ )٧٨٨،٢٩٦(    ١،١٩٤،٢٨٦ ي الفرقصاف
      مثله:وي

 ٢،٣٥٠،٠٠٠     رأس المال المخصص
 ٥٢٤،١٥٣     االحتياطي القانوني

 ٧٧،١٨١     احتياطي انخفاض القيمة
 )١،١١٦،٨٦٠(     المتراكم العجز 

 ١،٨٣٤،٤٧٤       ي حقوق الملكيةصاف
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 . تحليل استحقاق األصول والخصوم (تابع)٣٢
  

 ١أشهر إلى  ٣ أشهر ٣من  أقل ٢٠٢٠, ٣١ديسمبر 
 سنة

 ٥سنة تصل إلى  ١
 سنوات

 ٥أكثر من 
 سنوات

 مجموعال

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
      صول:األ

 ٩٥٤،٢٧٠ - - - ٩٥٤،٢٧٠ المتحدة المركزي ية لدى مصرف اإلمارات العربيةدة النقدية والمصرفاألرص
 ٥٧٠،٣٧٧ - - - ٥٧٠،٣٧٧ المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحقة من

 ١،٠٧٢،٩٢٠ - - - ١،٠٧٢،٩٢٠ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩٥٩ - - - ٩٥٩ انية في الخارجمخفضة للبنوك اإليرفواتير تصدير 

 ٢،٦١٦،٠٤٠ - ٢،٤٠٢،٩٨٧ ٤،٨٦٢ ٢٠٨،١٩١ القروض والسلف
 ١،٤٢٢،٢١٣ - ١،٣٥٧،٧١٤ - ٦٤،٤٩٩ األصول األخرى

 ٥٦٣،٤٣      ٦٣،٤٣٥ -                -                 -                الثابتة األصول 
 ٦،٧٠٠،٢١٤ ٦٣،٤٣٥ ٦٠،٧٠١٣،٧ ٤،٨٦٢         ٢،٨٧١،٢١٦ إجمالي األصول

      خصوم:ال
 ٩١٩،٨٤٠ - - ١١٢،٦١٠ ٨٠٧،٢٣٠ البنوك األخرى المستحق الى

 ٣،١٧١،١٦٩ - ١٩٧،٢٥٤ ١،٧٤٦،٩٤٩ ١،٢٢٦،٩٦٦ ع العمالءودائ
 ٦٤٠،٣٧٧ - - ٥٥،٠٠٢ ٥٨٥،٣٧٥ المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج المستحق الى

 ١٥١،١٦١    ١٣،٤٥٨ ١٣،٤٥٨      ٤،٥٢٠          ١١٩،٧٢٥      االلتزامات األخرى
 ٤،٨٨٢،٥٤٧ ١٣،٤٥٨ ٢١٠،٧١٢    ١،٩١٩،٠٨١   ٢،٧٣٩،٢٩٦ لوباتإجمالي المط
 ١،٨١٧،٦٦٧ ٤٩،٩٧٧ ٣،٥٤٩،٩٨٩ )١،٩١٤،٢١٩( ١٣١،٩٢٠    صافي الفرق

      ويمثلها:
 ٢،٣٥٠،٠٠٠     رأس المال المخصص

 ٥٢٢،٤٧٣           لقانونياالحتياطي ا
 ١٩٦،٤٦١     مةاحتياطي انخفاض القي

 )١،٢٥١،٢٦٧(     العجز المتراكم
 ١،٨١٧،٦٦٧       ةصافي حقوق الملكي
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 القيم العادلة لألدوات المالية .٣٣
تـة. لـذلك يمكـن أن تنشـأ فـروق بـين القيمـة الدفتريـة بطريقـة التكلفـة فـي معاملـة علـى أسـس تجاريـة بح أطـراف مطلعـة وراغبـةتمثل القيمة العادلـة المبلـغ الـذي يمكـن مـن خاللـه تبـادل األصـل، أو تسـوية التـزام، بـين 

 تاريخية وتقديرات القيمة العادلة.ال
صـول الماليـة والمطلوبـات الماليـة السـائلة إلدارة بـأن القـيم الدفتريـة لألد هـذا إلـى افتـراض اال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للبنك بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية كما في نهايـة السـنة. ويسـتن

 ق قصير األجل (أقل من عام) تقارب قيمتها العادلة.أو التي لها تاريخ استحقا
 

 تصنيف األصول والخصوم المالية .٣٤
 ٢٠٢١ديسمبر,  ٣١  
بالقيمة العادلة من  

خالل الربح أو 
 الخسارة

العاجلة  بالقيمة
لدخل من خالل ا

 الشامل اآلخر

خسارة بدل العجز ( مخفضةالالتكلفة 
 )االئتمان المتوقعة

 المنقولالمبلغ 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
      األصول المالية:

 ١،٢٧٨،٢٢٦  ١،٢٧٨،٢٢٦ - - األرصدة النقدية والمصرفية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ٥١٤،٦٨٤  ٥١٤،٦٨٤ - - ب الرئيسي وفروعه في الخارجمستحقة من المكت

 ٨٦٧،٨٤٦  ٨٦٧،٨٤٦ - - ستحقة من  بنوك أخرىم
 ٩٥٩  ٩٥٩ - - فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج

 ٢،٦٤٠،٦٨١ )٤،١٧٧،٣٧٨( ٦،٨١٨،٠٥٩ - - القروض والسلف
 ٥٥،٤٣٨      )٨،٤٧٩  (      ٦٣،٩١٧      -            -            األصول األخرى

 ٣٤٥،٣٥٧،٨ )٤،١٨٥،٨٥٧( ٩،٥٤٣،٦٩١ -            -            إجمالي األصول المالية
      

      امات المالية:االلتز
 ١،٣٠٦،٥١٥ - ١،٣٠٦،٥١٥ - - البنوك األخرى ىمستحق ال

 ٣،١٣٩،٠١٨ - ٣،١٣٩،٠١٨ - - لعمالءودائع ا
 ٣٧٩،٠٩٧ - ٣٧٩،٠٩٧ - - المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحق الى

 ١٠٢،٨١٢   -                 ١٠٢،٨١٢    -             -            ىااللتزامات األخر
 ٤،٩٢٧،٤٤٢ -                 ٤،٩٢٧،٤٤٢ -             -            إجمالي المطلوبات المالية
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 تصنيف األصول والخصوم المالية (تابع)-٣٤ 
 

 ٢٠٢٠, ٣١ ديسمبر 
بالقيمة العادلة من  المالية:األصول 

خالل الربح أو 
 الخسارة

بالقيمة العاجلة 
من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

خسارة بدل العجز ( المخفضةالتكلفة 
 )االئتمان المتوقعة

 المبلغ المحمول

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 ٩٥٤،٢٧٠ - ٩٥٤،٢٧٠ - - العربية المتحدة المركزي لدى مصرف اإلمارات األرصدة النقدية والمصرفية

 ٥٧٠،٣٧٧ - ٥٧٠،٣٧٧ - - ه في الخارجمستحقة من المكتب الرئيسي وفروع
 ١،٠٧٢،٩٢٠ - ١،٠٧٢،٩٢٠ - - مستحقة من بنوك أخرى

 ٩٥٩ - ٩٥٩ - - ية في الخارجفواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليران
 ٢،٦١٦،٠٤٠ )٤،٣٠٥،٥٩٤( ٦،٩٢١،٦٣٤ - - القروض والسلف
 ٦١،٨٦٩      )٨،٤٧٩(        ٧٠،٣٤٨      -            -            األصول األخرى

 ٥،٢٧٦،٤٣٥ )٤،٣١٤،٠٧٣( ٠،٥٠٨٩،٥٩ -            -            إجمالي األصول المالية
      

      االلتزامات المالية:
 ٩١٩،٨٤٠ - ٩١٩،٨٤٠ - - وك األخرىالبن المستحق الى
 ٣،١٧١،١٦٩ - ٣،١٧١،١٦٩ - - ودائع العمالء
 ٦٤٠،٣٧٧ - ٦٤٠،٣٧٧ - - رجالمكتب الرئيسي وفروعه في الخا المستحق الى

 ١٢٦،٨٧٤    -                 ١٢٦،٨٧٤    -             -            زامات األخرىااللت
 إجمالي المطلوبات المالية

            -             - ٨٥٨،٢٦٠،٤ -                 ٤،٨٥٨،٢٦٠ 
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 دارة المخاطر الماليةإ - ٣٥
فـي مجـال إدارة المخـاطر إلدارة ومراقبـة المخـاطر الرئيسـية التاليـة بنك بنية تحتية قوية إلدارة المخـاطر مدعومـة باعتمـاد أفضـل الممارسـات أنشأ ال

 الناشئة عن عملياتهم اليومية:
 . مخاطر االئتمان١
 . مخاطر السيولة٢
 جنبية ومخاطر األسعار)ر الفائدة ومخاطر العمالت األفي ذلك مخاطر أسعا . مخاطر السوق (بما٣
 . المخاطر التشغيلية٤
 

المسـؤولية الشـاملة عـن اإلشـراف علـى إطـار عمـل إدارة المخـاطر للبنـك. هنـاك سياسـات وٕاجـراءات مفصـلة راسـخة فـي هـذا  يتولى المدير اإلقليمي
ة والمراقبـة الدقيقـة للمخـاطر المختلفـة داخـل عمليـات ن االلتـزام بالسياسـات المعتمـدكفـاءة العاليـة لضـماالصدد إلى جانب لجـان اإلدارة العليـا ذات ال

 البنك.
) ولجنـــة االســـتثمار بموجـــب تفـــويض المـــدير اإلقليمـــي لوضـــع حـــدود لجنـــة األصـــول والخصـــوم االئتمـــان ولجنـــة األصـــول والخصـــوم ( تعمـــل لجنـــة

 ها قسم إدارة المخاطر.إدارة المخاطر للبنك التي طور هذه اللجان سياسات للمخاطر وٕادارة المخاطر العامة. تعتمد 
مسؤولة عن تطوير سياسات االئتمان والسـوق والمخـاطر التشـغيلية. مـدراء المخـاطر هـم السـلطة وظيفة إدارة المخاطر مستقلة عن األعمال. وهي 

ق والتشـغيل. وحـدة ارة المخـاطر أيًضـا مخـاطر السـو تمـان. يراقـب قسـم إدالمفوضة ضمن إطار إدارة المخاطر للموافقة على معـامالت مخـاطر االئ
 وير والتحقق من نماذج المخاطر المالية لتصنيف المخاطر.مخاطر االئتمان في قسم إدارة المخاطر مسؤولة عن تط

 ل.ومراقبة إطار العم التدقيق واالمتثال هو قسم مستقل مسؤول عن مراجعة سياسات المخاطر والتعرض للمخاطر وٕادارة المخاطر
 
 خزينةال

 لة بشكل أساسي عن التمويل ومخاطر السيولة للبنك.ن إدارة موجودات ومطلوبات البنك وهيكله المالي العام. كما أنها مسؤو الخزينة مسؤولة ع
 

 التدقيق الداخلي
ًال مـن مـدى كفايـة اإلجـراءات لـداخلي الـذي يفحـص كـيتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر في جميع أنحاء البنـك بشـكل دوري مـن قبـل قسـم التـدقيق ا

 قييمات مع اإلدارة ويرفع تقرير النتائج والتوصيات إلى المدير اإلقليمي.امتثال البنك لهذه اإلجراءات. يناقش التدقيق الداخلي نتائج جميع التو 
 

 أنظمة قياس المخاطر واإلبالغ عنها
هــذه الحــدود إســتراتيجية العمــل وبيئــة  الموضــوعة مــن قبــل البنــك. تعكــس ســي علــى أســاس الحــدودتــتم مراقبــة المخــاطر والســيطرة عليهــا بشــكل أسا

مـع التركيــز بشـكل إضــافي علـى الصـناعات المختــارة. باإلضـافة إلــى ، المخـاطر التـي يرغــب البنـك فــي قبولهـا السـوق للبنـك باإلضــافة إلـى مســتوى
 يع أنواع وأنشطة المخاطر.بالتعرض الكلي للمخاطر عبر جملمخاطر فيما يتعلق يقوم البنك بمراقبة وقياس القدرة الكلية لتحمل ا، ذلك

ع األعمال التجارية مـن أجـل تحليـل ومراقبـة وتحديـد المخـاطر المبكـرة. يـتم تقـديم هـذه المعلومـات يتم فحص ومعالجة المعلومات المجمعة من جمي
ن واســتثناءات حــدود لتقريــر إجمــالي التعــرض لالئتمــام األعمــال. يتضــمن اوشــرحها للمــدير اإلقليمــي ولجنــة المخــاطر ورئــيس كــل قســم مــن أقســا

يــتم تقــديم تقــارير مفصــلة علــى أســاس شــهري عــن مخــاطر الصــناعة والعمــالء والمخــاطر  االحتفــاظ ونســب الســيولة والتغيــرات فــي ملــف المخــاطر.
 أساس ربع سنوي. الجغرافية. تقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى مالءمة مخصص خسائر االئتمان على
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 تابع)إدارة المخاطر المالية ( - ٣٥
 أنظمة قياس المخاطر واإلبالغ عنها (تابع)

 

يمي تقريًرا شامًال عن مخاطر االئتمان مرة كل ثالثـة أشـهر والـذي تـم تصـميمه لتـوفير جميـع المعلومـات الالزمـة لتقيـيم واسـتنتاج يتلقى المدير اإلقل
 لخاصة بالبنك.المخاطر المتعلقة باالئتمان ا

أجــل ضــمان أن جميــع أقســام يــتم إعــداد تقــارير المخــاطر المصــممة خصيًصــا وتوزيعهــا مــن ، أنحــاء البنــكســبة لجميــع المســتويات فــي جميــع بالن
 األعمال لديها إمكانية الوصول إلى معلومات شاملة وضرورية وحديثة.
ــتم تقــديم ملخــص يــومي للمــدير اإلقليمــي وجميــع أعضــاء إدارة البنــك ســتثمارات الخاصــة حــول اســتخدام حــدود الســوق واال اآلخــرين ذوي الصــلة ي

 باإلضافة إلى أي تطورات أخرى في المخاطر.، والسيولة
 

 تخفيف المخاطر
ت يسـتخدم البنـك المشـتقات واألدوات األخـرى إلدارة التعرضـات الناتجـة عـن التغيـرات فـي أسـعار الفائـدة والعمـال، كجزء من إدارة المخاطر الشاملة

 والتعرضات الناشئة عن المعامالت المتوقعة. حقوق الملكية ومخاطر االئتماناألجنبية ومخاطر 
 الضمانات لتقليل مخاطر االئتمان.يستخدم البنك بشكل فعال 

 

 تركيز المخاطرتجاوز 
لـديها سـمات  يكـون أو، لمنطقـة الجغرافيـةأو أنشـطة فـي نفـس ا، تنشأ التركيزات عندما ينخرط عدد من األطراف المقابلة فـي أنشـطة تجاريـة مماثلـة

ــأثر بالمثــل بــالتغيرات فــي الظــروف االقتصــادية أو مماثلــة مــن شــأنها أن تتســبب فــي قــدرتها علــى الوفــاء بااللتزامــات التعاقداقتصــادية  يــة التــي تت
 و منطقة جغرافية معينة.على صناعة معينة أ زات تشير إلى الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي تؤثريالسياسية أو غيرها. الترك

حددة للتركيز على الحفـاظ علـى محفظـة متنوعـة. يـتم الـتحكم تتضمن سياسات وٕاجراءات البنك إرشادات م، تركيز المخاطرتجاوز ل تجنب من أج
 زات المحددة لمخاطر االئتمان وٕادارتها وفًقا لذلك.يفي الترك

 

 . إدارة مخاطر االئتمان١
 نة االئتمان وٕادارة مخاطر االئتمان. تشمل مسؤولياتهم:إدارة مخاطر االئتمان إلى لج ر اإلقليمي مسؤوليةفوض المدي

وتصـــنيف المخـــاطر وٕاعـــداد ، وتقيـــيم االئتمـــان، والتـــي تغطـــي متطلبـــات الضـــمانات، ات االئتمـــان بالتشـــاور مـــع وحـــدات األعمـــالأ. صـــياغة سياســـ
 تطلبات التنظيمية والقانونية.واالمتثال للم، نيةواإلجراءات المستندية والقانو ، التقارير

يص حـــدود التفـــويض لمســـؤولي االئتمـــان لوحـــدة األعمـــال. تتطلـــب ب. وضـــع هيكـــل التفـــويض العتمـــاد وتجديـــد التســـهيالت االئتمانيـــة. يـــتم تخصـــ
ـــالمركز الرئيســـي أو رئـــيس التســـهيالت ا ـــة التســـهيالت االئتمانيـــة ب ـــا موافقـــة لجن ـــر حجًم ـــة أو لجنـــة التســـهيالت األكب ـــة الئتماني التســـهيالت االئتماني

 ية.اإلقليم
نيـــة وٕادارة المخـــاطر بتقيـــيم جميـــع التعرضـــات االئتمانيـــة التـــي تتجـــاوز الحـــدود ج. مراجعـــة وتقيـــيم مخـــاطر االئتمـــان: تقـــوم إدارة التســـهيالت االئتما

 المراجعة. د ومراجعة المرافق لنفس عملية. تخضع عمليات تجديقبل أن يتم االلتزام بالتسهيالت للعمالء من قبل وحدة األعمال المعنية، المعينة
جغرافيـة والصـناعات (للقـروض والسـلف للعمـالء) وحسـب الُمصـدر ونطـاق التصـنيف د. الحد من تركيـزات التعـرض لألطـراف المقابلـة والمنـاطق ال

 االئتماني وسيولة السوق والدولة (لألوراق المالية االستثمارية).
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 ع)مخاطر المالية (تابإدارة ال - ٣٥
 

 ع)(تاب تركيز المخاطرتجاوز 
 . إدارة مخاطر االئتمان (تابع)١

 

طر البنــك مــن أجــل تصــنيف التعرضــات وفًقــا لدرجــة مخــاطر الخســارة الماليــة التــي يواجههــا وتركيــز اإلدارة ه. تطــوير والحفــاظ علــى تصــنيف مخــا
القيمـة مقابـل التعرضـات التي قد تتطلـب مخصصـات انخفـاض في تحديد األماكن  على المخاطر المصاحبة. يتم استخدام نظام تصنيف المخاطر

المخــاطر علــى عــاتق اللجنــة / التنفيذيــة حســب االقتضــاء. تخضــع درجــات المخــاطر لمراجعــات  االئتمانيــة المحــددة. تقــع مســؤولية تحديــد درجــات
 منتظمة من قبل إدارة التسهيالت االئتمانية والفروع وٕادارة المخاطر.

وأنـــواع  بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك الخاصـــة بالصـــناعات المختـــارة ومخـــاطر الدولـــة، تفـــق عليهـــادات األعمـــال لحـــدود التعـــرض الممراجعـــة امتثـــال وحـــ .و
التصـحيحية المنتجات. يتم تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة التسهيالت االئتمانيـة اإلقليميـة حـول جـودة االئتمـان للمحـافظ المحليـة واتخـاذ اإلجـراءات 

 مناسبة.ال
 رة مخاطر االئتمان.متخصصة لوحدات األعمال لتعزيز أفضل الممارسات في جميع الفروع في إدالمشورة والتوجيه والمهارات الز. تقديم ا

االئتمــان  تـتم مراجعـة السياسـات المتعلقــة باالئتمـان والموافقـة عليهـا مــن قبـل لجنـة التسـهيالت االئتمانيــة اإلقليميـة. تـتم الموافقـة علــى جميـع خطـوط
مان القـروض بأشـكال مقبولـة مـن يـتم ضـ، كلمـا أمكـن، لموضحة في دليل سياسة االئتمان. باإلضـافة إلـى ذلـكلبنك وفًقا لسياسة االئتمان امركزًيا ل

 الضمانات من أجل التخفيف من مخاطر االئتمان.
 افية والصناعية.كما يعمل البنك على الحد من المخاطر من خالل تنويع األصول حسب القطاعات الجغر 

عـات الدوريـة مـن قبــل مسـؤول االئتمـان وكــذلك ت االئتمانيـة مـن قبـل إدارة التســهيالت االئتمانيـة. يـتم إجــراء المراجم إدارة ومراقبـة جميـع التســهيالتـت
 من قبل إدارة التسهيالت االئتمانية.

ها لجنــة نــة وفًقــا لإلرشــادات التــي وضــعتأســواق المــال والخزاتمــت الموافقــة علــى التعــرض عبــر الحــدود وحــدود تعــرض المؤسســات الماليــة ألنشــطة 
 المخاطر. التسهيالت االئتمانية اإلقليمية ويتم مراقبتها من قبل إدارة

 

 اإلقراض التجاري / المؤسسي
حسـب االقتضـاء ، ميـةتخضع جميع طلبـات االئتمـان الخاصـة بـاإلقراض التجـاري والمؤسسـي لسياسـات االئتمـان اإلقليميـة للبنـك والمتطلبـات التنظي

 من وقت آلخر.
سـلطة التوقيـع المفـوض بموجـب السـلطة النهائيـة للجنـة  االئتمـان أو التسـهيالت التـي يقـدمها البنـك لموافقـة مسـبقة وفقًـا لنظـامتخضع جميع خطوط 

 التسهيالت االئتمانية أو المدير اإلقليمي.
ائتمــان مفصــلة تحــدد التعــرض  لــدول الفرديــة بنــاًء علــى سياســة. يــتم تحديــد حــدود اقامــت إدارة البنــك بوضــع حــدود دوليــة للمخــاطر العــابرة للحــدود

لمخــاطر العــابرة للحــدود والســيطرة عليهــا. تــتم مراجعــة هــذه الحــدود بشــكل منــتظم مــن قبــل إدارة مخــاطر المقبــول لمخــاطر االئتمــان للدولــة وتقيــيم ا
 ت االئتمانية.االئتمان اإلقليمية للبنك وبشكل دوري من قبل لجنة التسهيال
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  - ٣٥
 

 اإلقراض بالتجزئة
والـذي تـم تصـميمه وفقًـا لإلرشـادات المنصـوص عليهـا فـي سياسـة المنـتج ، فقة عليه وفًقا لبرنامج المنـتجيتم النظر في كل طلب ائتمان تجزئة للموا

الت االئتمانيــة مــن قبــل المــدير يات الموافقــة إلــى لجنــة التســهيتم تفــويض جميــع صــالحالمعتمــدة مــن قبــل لجنــة التســهيالت االئتمانيــة اإلقليميــة. يــ
والقــروض / االعتمــادات الفرديــة فــي إطــار بــرامج ، المختلفــة للموافقــة علــى بــرامج المنــتج واالســتثناءات منهــااإلقليمــي. تــم تحديــد مســتويات الســلطة 

ومــا إلــى ، واإلقامــة، العمــرو ، وكشــف الحســاب المصــرفي، راتــبلة (مثــل مضــاعفات الالمنــتج. يحتــوي كــل برنــامج منــتج علــى معــايير ائتمــان مفصــ
 باإلضافة إلى متطلبات التشغيل األخرى.، لتوثيقذلك) والمتطلبات التنظيمية واالمتثال وا

 
 الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ في االعتبار أي ضمانات وتحسينات ائتمانية أخرى

 

ألقصــى بمــا فــي ذلــك المشـتقات. يظهــر الحــد ا، ان لمكونــات بيــان المركــز المـاليالئتمـامخــاطر لقصـى مــن التعــرض جــدول أدنــاه الحــد األيوضـح ال
 قبل تأثير التخفيف من خالل استخدام المعاوضة الرئيسية واتفاقيات الضمانات والمخصصات المحفوظة في الدفاتر.، للتعرض اإلجمالي

 
 ألقصى للتعرضإجمالي الحد ا مالحظة 
  ٢٠٢٠ ٢١٢٠ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '  

 ٨٩٩،٩٦٦ ١،٢٠٢،٦٧٠ ٥ المتحدة من دولة اإلمارات العربية الرصيد
 ٥٧٠،٣٧٧ ٥١٤،٦٨٤ ٦٫١ مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج

 ١،٠٧٢،٩٢٠ ٨٦٧،٨٤٦ ٧٫١ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩٥٩ ٩٥٩ ٨ الخارجفواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في 

 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ١١،٧٥٣،٢٧٦ ٩ القروض والسلف
 ٧٠،٣٤٨        ٦٣،٩١٧        ١٠ األصول األخرى

  ١٥،٠٦١،٤١٩ ١٤،٤٠٣،٣٥٢ 
 ٧٣،٢٠١      ٥٠،٢٠٩        ٣٠ االلتزامات الطارئة

  ١٣٤،٦٢٠،١٥ ١٤،٤٥٣،٥٦١ 
 

 الئتمانالمخاطر ألقصى تعرض لمخاطر ا تركيزات
قبـل األخـذ فـي ، طقة الجغرافيـة وقطـاع الصـناعة. يمكـن تحليـل األصـول الماليـة للبنـكحسب المن، تتم إدارة تركيز المخاطر من قبل العميل المقابل

 ة:ق الجغرافية التاليمن خالل المناط، االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تحسينات ائتمانية أخرى
 

 عرضإجمالي الحد األقصى للت  
  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '  

    المناطق الجغرافية
 ١٣،١٢٢،٥٤٠ ١٢،٧٥٤،٥٦٧  الشرق االوسط

 ١،٩٣١،٩٠١ ١،٦٨٠،٩٨٩  إيران
 ٦،٩٧٨         ١٨،٠٠٤        بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

  ١،٤١٩١٥،٠٦ ٥٣،٥٦٠١٤،٤ 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية. ٣٥

 (تابع) رض لمخاطر االئتمان دون مراعاة أي ضمانات أو تحسينات ائتمانية أخرىالحد األقصى للتع

 إجمالي الحد األقصى للتعرض  

  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم '  

    صناعةقطاع ال

 ٩،٩٠٦،٤٧٤ ٩،٣٩٠،٣٨٨  جملة والتجزئةتجارة ال

 ٤١٧،٩٨٣ ٣١٣،٠٩٦  االنشاءات

 ١٨٢،٧٠٥ ١٩١،٧٩٢  التعدين والمحاجر

 ١،٠٩١،٥٢٥ ١،٠٥٥،٢٢١  خدماتال

 ٨٢،٢٢٣ ٧٩،٢٣٢  القروض الشخصية

 ٦٥٧،٨٩٩ ٦٢١،٩٥٥  التصنيع

 ٨،٢٥١ ٧،٥٦٣  النقل والمواصالت

 ٥٩٢،٧١٤،٣   ١٠٥،٧٤٤٢،    المؤسسات المالية

  ١٥،٠٦١،٤١٩ ٣٥٢،١٤،٤٠٣ 
 

 نموذج إدارة المخاطر

عدًدا من النماذج الكمية في العديد من أنشطته المالية والتجارية من االكتتاب في تسهيل ائتمـاني إلـى اإلبـالغ عـن خسـائر االئتمـان  يستخدم البنك

 .٩لمالية الدولي للتقارير ا المتوقعة بموجب المعيار

سياســات وممارســات التطــوير والتنفيــذ والتحقــق قــام البنــك بتطــوير وتنفيــذ إطــار عمــل نمــوذج األعمــال الــذي يحتــوي علــى ، ذجإلدارة مخــاطر النمــو 

الماليـة بشـأن باشر علـى التقـارير فإن جميع نماذج قياس المخاطر المطورة داخلًيا أو خارجًيا والتي تؤثر بشكل م، على مستوى البنك. وفًقا لإلطار

هـي المســؤولة عـن اإلشــراف  ٩الماليــة ر الدوليــة للتقـارير المعـاييالمتوقعــة تتطلـب التحقــق بشـكل دوري (داخلًيــا أو خارجًيـا). لجنــة خسـائر االئتمـان 

 وتنفيذ إطار العمل وأداء النماذج.، على كل التطوير المتعلق بالنموذج

سـتخدام المسـتمر للنمـاذج. وهـي تضـع هـيكًال فعـاًال للحوكمـة واإلدارة مـع تنفيذ والموافقـة والتحقـق واالإلدارة التطوير واليؤسس اإلطار نهًجا منهجًيا 

 أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح وسياسات وضوابط إلدارة مخاطر النموذج. تتم مراجعة اإلطار على أساس منـتظم للتأكـد مـن أنـه يلبـي المعـايير

طــار مــن قبــل لجنــة االئتمــان اإلقليميــة ولجنــة سياســة المخــاطر بنــاًء علــى موافقــة علــى أي تغييــر رئيســي لإلات الدوليــة. تــتم الالتنظيميــة والممارســ

 .٩ المعايير الدولية للتقارير الماليةتوصية لجنة 
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) - ٣٥
 ة النخفاض القيمةاألدوات المالية المعرض -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

ئر االئتماني�ة المتوقع�ة له�ا. يمث�ل إجم�الي القيم�ة الدفتري�ة للموج�ودات المالي�ة (باس�تثناء النق�د ف�ي لتع�رض مخ�اطر االئتم�ان ل�ألدوات المالي�ة الت�ي ت�م االعت�راف بمخص�ص الخس�ا حتوي الجدول التالي على تحليلي
 ن على هذه األصول.الصندوق) أدناه أيًضا أقصى تعرض للبنك لمخاطر االئتما

  ١ة المرحل ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
خس�����������ارة االئتم�����������ان 

 المتوقعة
 شهر ١٢

  ٢المرحلة 
خس��������ارة االئتم��������ان 

 وقعةالمت
 مدى الحياة

  ٣المرحلة 
خس�����ارة االئتم�����ان 

 المتوقعة
 مجموعال مدى الحياة

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
     مخفضةف بتكالي المنقولةاألدوات المالية 

 ١،٢٠٢،٦٧٠ - - ١،٢٠٢،٦٧٠ المتحدة المركزي دة لدى مصرف اإلمارات العربيةاألرص
 ٥١٤،٦٨٤ - ١١،٧٥٨ ٥٠٢،٩٢٦ المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحقة من

 ٨٦٧،٨٤٦ - - ٨٦٧،٨٤٦ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩٥٩ - ٩٥٩ - نية في الخارجخفضة للبنوك اإليرافواتير تصدير م

 ١١،٧٥٣،٢٧٦ ١١،٦٤٤،٩١٦ ٣،٠٥٩ ١٠٥،٣٠١ القروض والسلف
 ٦٣،٩١٧        ٥،٣٩١          ١٩،٨٩١ ٣٨،٦٣٥      األصول األخرى

 ١٤،٤٠٣،٣٥٢ ١١،٦٥٠،٣٠٧ ٣٥،٦٦٧ ٣٧٨٢،٧١٧، المخفضةإجمالي األدوات المالية المحمولة بالتكاليف 
     

     ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 
     مخفضةاألدوات المالية المحمولة بتكاليف 

 ٨٩٩،٩٦٦ - - ٨٩٩،٩٦٦ األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ٥٧٠،٣٧٧ - ١١،٩٤٠ ٥٥٨،٤٣٧ خارجالمكتب الرئيسي وفروعه في ال مستحقة من

 ١،٠٧٢،٩٢٠ - - ١،٠٧٢،٩٢٠ مستحقة من بنوك أخرى
 ٩٥٩ - ٩٥٩ - فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج

 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ١٢،٢٤١،٥٧٣ ٥،٧١٢ ١٩٩،٥٦٤ القروض والسلف
 ٧٠،٣٤٨        ٥،٣٩١         ٢١،٦١٧ ٤٣،٣٤٠      األصول األخرى
 ١٥،٠٦١،٤١٩ ١٢،٢٤٦،٩٦٤ ٤٠،٢٢٨ ٢،٧٧٤،٢٢٧ المخفضةالمالية المحمولة بالتكاليف  إجمالي األدوات
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 (تابع)  ليةإدارة المخاطر الما-٣٥

 )األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة (تابع -رض لمخاطر االئتمان الحد األقصى للتع

 حركة التعرض اإلجمالي هي كما يلي:
  ١المرحلة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

خس�����ارة االئتم�����ان 
 المتوقعة

 شهر ١٢

  ٢المرحلة 
خس���������ارة االئتم���������ان 

 المتوقعة
 مدى الحياة

  ٣المرحلة 
الئتم������ان خس������ارة ا

 المتوقعة
 مجموعال مدى الحياة

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
     ة المحمولة بتكاليف مطفأةاألدوات المالي

 ١٥،٢٤٩،٣٢١ ١٢،٣٢٦،٧٩٢ ١٤٠،٢٤٣ ٢،٧٨٢،٢٨٦ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 )٢١٨٧،٩٠( )٩،٨٢٨٧( )١٠٠،٠١٥( )٠٥٩٨،( حركات أخرى داخل نفس المرحلة

 ١٥،٠٦١،٤١٩ ١٢،٢٤٦،٩٦٤ ٤٠،٢٢٨ ٢،٧٧٤،٢٢٧ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 )٦٥٨،٠٦٧( )٥٩٦،٦٥٧( )٤،٥٦١( )٥٦،٨٤٩( حركات أخرى داخل نفس المرحلة

 ١٤،٤٠٣،٣٥٢ ١١،٦٥٠،٣٠٧ ٣٥،٦٦٧ ٨٢،٧١٧،٣٧ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  الرصيد
     

 ٢٠٢٠, ٣١ديسمبر  ٢٠٢١, ٣١ديسمبر  الجودة االئتمانية لألصول المالية
األصول المالية  

 القروض والسلف األخرى
األصول المالية 

 القروض والسلف ىاألخر
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ١،٨٥٢،٣٠٠ - ٧٠٢،٣٤٠ - دون المستوى المطلوب
 ١،٥٤٠،٣٠٢ - ١،٨٠٧،١٠٨ - يهالمشكوك ف

 ٨،٨٤٨،٩٧١   ٥،٣٩١        ٩،١٣٥،٤٦٨   ٥،٣٩١ خسارة
 ١٢،٢٤١،٥٧٣ ٥،٣٩١ ١١،٦٤٤،٩١٦ ٥،٣٩١ ٣المرحلة 

 ٥،٧١٢ ٣٤،٥١٦ ٣،٠٥٩ ٣٤،٥١٦ ٢حلة المر
 ١٩٩،٥٦٤     ٢،٥٧٤،٦٦٣ ١٠٥،٣٠١      ٢،٦١٠،١٦٩ ١المرحلة 

 ١٢،٤٤٦،٨٤٩ ٢،٦١٤،٥٧٠ ١١،٧٥٣،٢٧٦ ٢،٦٥٠،٠٧٦ 
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 (تابع)  ةإدارة المخاطر المالي-٣٥
 

 (تابع) األدوات المالية الخاضعة النخفاض القيمة -قصى للتعرض لمخاطر االئتمان الحد األ

ميع خطوط األعمال ئتمانية عبر جحفاظ على تصنيفات دقيقة وحديثة للمخاطر عبر المحفظة االئتمانية. وهذا يسهل اإلدارة المركزة للمخاطر المطبقة ومقارنة االنكشافات االتتمثل سياسة البنك في ال
إلى جنب مع معلومات السوق المعالجة لتوفير المدخالت الرئيسية لقياس مخاطر  يتم دعم نظام التصنيف من خالل مجموعة متنوعة من التحليالت المالية ، جنبا المناطق الجغرافية والمنتجات.و

 الطرف المقابل.

 :ل فئة من فئات األصول الماليةستثمار والتمويل لكمن أصول اال ٢للمرحلة  الفترة الزمنيةوفيما يلي تحليل 
 مجموعال أشهر ٣أكثر من  أشهر ٣شهر إلى  ١ شهر ١ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 ١١،٧٥٨ ١١،٧٥٨ - - مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج

 ٩٥٩ ٩٥٩ - - الخارجبنوك اإليرانية في فواتير تصدير مخفضة لل
 ٣،٠٥٩ - ٣،٠٥٩ - القروض والسلف
 ١٩،٨٩١ ١٩،٨٩١ -         -            األصول األخرى

            - ٣٥،٦٦٧ ٣٢،٦٠٨ ٣،٠٥٩ 
 مجموع أشهر ٣أكثر من  أشهر ٣شهر إلى  ١ هرش ١ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 ١١،٩٤٠ ١١،٩٤٠ - - ب الرئيسي وفروعه في الخارجمستحقة من المكت

 ٣،٨٦٥ ٣،٨٦٥ - - فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج
 ٥،٧١٢ - ٥،٧١٢ - القروض والسلف
 ١٨،٧١١ ١٨،٧١١ -         -           األصول األخرى

           - ٤٠،٢٢٨ ٣٤،٥١٦ ٥،٧١٢ 
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) .٣٥

 األخرى الضمانات والتعزيزات االئتمانية 
بقبـــول أنـــواع يم مخـــاطر االئتمـــان للطـــرف المقابـــل. يحتـــوي دليـــل االئتمـــان علـــى إرشـــادات تتعلـــق ونـــوع الضـــمان المطلـــوب علـــى تقيـــ يعتمـــد مبلـــغ

ريــة قاالضــمانات ومعــايير التقيــيم. األنــواع الرئيســية للضــمانات التــي يــتم الحصــول عليهــا هــي النقــد واألوراق الماليــة والرســوم علــى الممتلكــات الع
 سواء الشركات أو الشخصية. - م المدينة التجارية والضماناتوالمخزون والذم

إذا لـزم األمـر وفقًـا لالتفاقيـة األساسـية. ال يـتم تحـديث تقـديرات القـيم العادلـة بشـكل ، السـوقية للضـمانات تقوم لجنة االئتمان اإلقليمية بمراقبة القيمـة
 ت مقابل المبالغ المقدمة للبنوك.ادة ال يتم االحتفاظ بالضماناأو انخفاض قيمته. ععام إال عندما يتم تقييم القرض بشكل فردي 
ال ، اد حيازتها بطريقة منظمة. يتم استخدام العائدات لتقليل أو سـداد المطالبـة المسـتحقة. بشـكل عـاممن سياسة البنك التخلص من الممتلكات المع

 لتجاري.يشغل البنك العقارات المعاد حيازتها لالستخدام ا
 

 راجعة االئتمان وتصنيف القرضإجراءات م
مصـرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي بمـا يتوافـق مـع إرشـادات  تجري إدارة التدقيق الداخلي بالبنـك تقييمـًا مسـتقًال للجـودة علـى أسـاس منـتظم

 حتملة .لمشاكل االستحقاق واألداء المفي التحديد المبكر ") والسياسات الداخلية من أجل المساعدة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ("
يــتم إضــافتها إلــى الــدخل. يــتم عمــل مخصــص محــدد النخفــاض قيمــة األصــول يــتم تعليــق الفائــدة وال ، يوًمــا أو أكثــر ٩٠إذا تــأخر االئتمــان لمــدة 

 صول.المصنفة على أساس إمكانية استرداد محتملة للموجودات القائمة وتصنيفات المخاطر لأل
 

 ر الداخليةتصنيف المخاط
طــرف المقابــل. يــتم إدخــال المعلومــات ج تصــنيف مخــاطر ائتمانيــة داخليــة محــددة مصــممة لقطاعــات الصــناعة المختلفــة / اليســتخدم البنــك نمــاذ

ــة الماليــة ــة الســوق ، ومســتوى الضــمانات، الخاصــة بــالمقترض والقــرض التــي تــم جمعهــا فــي وقــت تقــديم الطلــب (مثــل الحال وقطــاع األعمــال وحال
 ات الخارجية في النموذج.دارة الحسابات وتسييرها) في هذا التصنيف نموذج. ُيستكمل هذا بإدخال البيانوإ ، وسمعة العميل وأصحابه، يلللعم

 
 تم تعيين تصنيفات المخاطر هذه في مراحل الخسائر االئتمانية المتوقعة المحددة أدناه:

 
  درجةال مرحلةال

 Aa  + ،Ab +  ،AC +  ،Ba  ، +Bb +  ،Bc +  ،Ca +  ،Cb ١المرحلة 
 ، +cc +  

  Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc ٢المرحلة 
  -Aa- ,Ab- ,Ac- ,Ba- ,Bb- ,Bc- ,Ca- ,Cb- ,Cc ٣المرحلة 

 

 عات التالية:تعرف الدرجات المذكورة أعاله بأنها مزيج من مكونات الدرجات المشتقة من نطاقات مختلفة مخصصة للمجمو
  درجةال لةمرحال

 Aa ، + Ab +  ،AC +  ،Ba +  ،Bb +  ،Bc +  ،Ca +  ،Cb ١المرحلة 
  +Cc   

  Aa, Ab ,Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc ٢المرحلة 
  -Aa- ,Ab- ,Ac- ,Ba- ,Bb- ,Bc- ,Ca- ,Cb- ,Cc ٣المرحلة 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية- ٣٥
 

 (تابع)داخلية تصنيف المخاطر ال

 نطاقال الدرجةمكون  موعةمجال
 ١٠٠-٦٥ A السعةطر مخا

 B ٦٤-٣٠ 
 C ٢٩-٠ 

 ١٠٠-٦٥ a مخاطر األداء
 b ٦٤-٣٠ 
 c ٢٩-٠ 

 ٢٩-٠ - مخاطر االئتمان
 + ٢٥٠-٦٥ 
 >-< ٦٤-٣٠ 

 

 قياس خسارة االئتمان المتوقعة

ظــروف السـوق والتــدفقات حيــث يختلـف التعــرض بـاختالف ، جطلــب اسـتخدام النمـاذإن تقـدير التعـرض لالئتمــان ألغـراض إدارة المخــاطر معقـد ويت

ئتمـان لمحفظـة األصـول مزيـًدا مـن التقـديرات فيمـا يتعلـق باحتماليـة حـدوث حـاالت تخلـف النقدية المتوقعة ومـرور الوقـت. يتطلـب تقيـيم مخـاطر اال

دام احتماليــة التعثـــر س البنــك مخـــاطر االئتمــان باســـتخطـــراف المقابلــة. يقـــيعــن الســـداد ومعــدالت الخســـارة المرتبطــة بهـــا وعالقــات التعثـــر بــين األ

). هـذا مشــابه الخســارة بسـبب التخلـف عـن السـداد ) والخسـارة فـي حالـة التعثـر (التعثـر التعـرض عنــد والتعـرض عنـد التعثـر (، )احتماليـة التعثـر  (

 .٩لتقارير المالية موجب المعيار الدولي إلعداد ا) بئتمان المتوقعة خسارة االللنهج المستخدم ألغراض قياس خسارة االئتمان المتوقعة (
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) - ٣٥
 متوقعةخسائر االئتمان ال

 لكل فئة من األصول والمرحلة: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١يلخص الجدول التالي مخصص انخفاض القيمة كما في 
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 

 ةر االئتمان المتوقعخسائمراحل 
 ١المرحلة  

 خسارة االئتمان
 المتوقعة

 شهر ١٢

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان 
 المتوقعة
 مدى الحياة

 ٣المرحلة 
خسارة االئتمان 
 المتوقعة
 مجموعال مدى الحياة

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 - - - - الرصيد لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 - - - - جمكتب الرئيسي وفروعه في الخارمستحقة من ال
 - - - - مستحقة من بنوك أخرى

 - - - - نية في الخارجفواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرا
 ٤،١٠٨،٦٧٦ ٤،١٠٨،٠٧٨ - ٥٩٨ القروض والسلف
 ٨،٤٧٩       ٨،٤٧٩       -        -      األصول األخرى

 ٤،١١٧،١٥٥ ٤،١١٦،٥٥٧ -        ٥٩٨ بدل انخفاض القيمةإجمالي 
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 خسائر االئتمان المتوقعةمراحل 
 ١المرحلة  

خسارة االئتمان 
 المتوقعة

 شهر ١٢

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان 
 المتوقعة
 مدى الحياة

 ٣حلة المر
ان خسارة االئتم

 المتوقعة
 وعمجمال مدى الحياة

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
 - - - - لعربية المتحدة المركزيالرصيد لدى مصرف اإلمارات ا

 - - - - مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج
 - - - - مستحقة من بنوك أخرى

 - - - - جاإليرانية في الخارفواتير تصدير مخفضة للبنوك 
 ٤،١١٧،٦١٢ ٤،١١٦،٨٨٦ ٢٢ ٧٠٤ القروض والسلف
 ٨،٤٧٩        ٨،٤٧٩        -    -      األصول األخرى

 ٤،١٢٦،٠٩١ ٤،١٢٥،٣٦٥ ٢٢ ٧٠٤ إجمالي بدل انخفاض القيمة
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 (تابع)  ةإدارة المخاطر المالي-٣٥
 

 (تابع) الخسائر االئتمانية المتوقعة

 وفيما يلي حركة بدل العجز:
 ١المرحلة  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

خسارة االئتمان 
 المتوقعة

 شهر ١٢

 ٢المرحلة 
خسارة االئتمان 
 المتوقعة
 مدى الحياة

 ٣المرحلة 
خسارة االئتمان 

 قعةالمتو
 جموعمال مدى الحياة

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠رهم 'د ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 
     مخفضةاألدوات المالية المحمولة بتكاليف 

 ٤،٣٤٩،٠٠٩ ٤،٣٤٨،٢٨٣ ٩٢ ٦٣٤ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ما في الرصيد ك
 - - )٧٠( ٧٠ ١إلى المرحلة  ٢النقل من المرحلة 

 )٧١،٥٣٧(   )٧١،٥٣٧(   - - حركات أخرى داخل نفس المرحلة
 )٧١،٥٣٧(   )٧١،٥٣٧(   )٧٠( ٧٠ لسنةوم اإلجمالية لالرس

 )١٥١،٣٨١( )١٥١،٣٨١( - - صافي المبالغ المشطوبة
 ٤،١٢٦،٠٩١ ٤،١٢٥،٣٦٥ ٢٢ ٧٠٤ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 - - - - ١مرحلة إلى ال ٢النقل من المرحلة 
 ١٢،١٢٤ ١٢،٢٥٢ )٢٢( )١٠٦( المرحلةركات أخرى داخل نفس ح

 ١٢،١٢٤ ١٢،٢٥٢ )٢٢( )١٠٦( الرسوم اإلجمالية للسنة
 )٢١،٠٦٠( )٢١،٠٦٠( - - صافي المبالغ المشطوبة

 ٥٥٤،١١٧،١ ٤،١١٦،٥٥٧ - ٥٩٨ ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
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 المالية (تابع)إدارة المخاطر . ٣٥
 دة كبيرة في مخاطر االئتمانزيا
رير خ إنشـاء منشـأة معينـة وتـاريخ تشـغيل المعيـار الـدولي إلعـداد التقـاعتبر البنك أن األصل المالي قد تعرض لزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان عندما يحدث تغيير جوهري في احتمال التعثر لسنة واحدة بـين تـاريي

 ئتمانية المتوقعة.الخسائر اال ٩المالية 
 المعايير الكمية

 قترض زيادة كبيرة في احتمالية التخلف عن السداد والتي يمكن أن تنتج عن العوامل الكمية التالية:إذا واجه الم
 تجاوز موعد االستحقاق -
 صافي تآكل القيمة -
 نشاط احتيالي -
 إعادة الهيكلة المتعثرة -
 تعهدات الماليةمخالفة ال -
 ر في العملياتتعطل كبي -
 اء التشغيلاد -
 يةالكفاءة التشغيل -
 خدمة الدين -
 تقييم السيولة -
 هيكل رأس المال -

 المعايير النوعية:
 إذا واجه المقترض زيادة كبيرة في احتمالية التعثر التي يمكن أن تنتج عن العوامل النوعية التالية:

 دارةاإل -
 آفاق الصناعة -
 السلوك المالي -
 ر الدخلاستقرا -
 رة الحياةمرحلة دو  -
 معلومات المدقق -
 .٢٠٢١ديسمبر  ٣١م يستخدم البنك اإلعفاء االئتماني المنخفض ألي أدوات مالية في السنة المنتهية في ل

 :االحتياطي
 مان.د زيادة كبيرة في مخاطر االئتاألصل المالي قد شهر أن اواعتب االحتياطيبيق فسيتم تط، يوًما ٦٠إذا تأخر المقترض عن موعد استحقاقه لمدفوعاته التعاقدية أكثر من 
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) - ٣٥
 )تابع زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان (

 

 خسارة االئتمان المتوقعة المعلومات التطلعية المضمنة في نماذج 
يـتم أخـذ تحليـل عوامـل االقتصـاد ، عنـد تقيـيم خسـائر االئتمـان المتوقعـة، خصـوصعلومـات استشـرافية. علـى وجـه الم ئتمـان المتوقعـة خسـارة االوحسـاب  اطر االئتمـان الزيـادة الكبيـرة فـي مخـيتضمن كل من تقيـيم 

اريخي وحــدد ية. قــام البنـك بــإجراء تحليـل تــوالنتــائج المسـتقبل حــداث السـابقة والظــروف الحاليـةباسـتخدام األالتعثــر احتماليــة أي أنـه يــتم توقـع ، الكلـي والعوامــل الماليـة والمخــاطر والـديناميكيات المتوقعــة فـي االعتبــار
ال تلـتقط المـدخالت ممـا يـؤثر علـى مخـاطر االئتمـان وخسـائر االئتمـان المتوقعـة لكـل محفظـة. قـد ، المتغيرات االقتصادية الرئيسية مثل نمو الناتج المحلي اإلجمالي والبطالة والتضـخم وأسـعار الـنفط ومـا إلـى ذلـك

يـتم إجـراء تعـديالت نوعيـة أو تراكبـات كتعـديل منهجـي باسـتخدام حكـم ائتمـان الخبـراء ، جميع خصائص السـوق فـي تـاريخ البيانـات الماليـة. لعكـس ذلـكئر االئتمان المتوقعة دائًما مستخدمة لحساب خسالوالنماذج ا
 على أساس المعلومات المتاحة من مصادر موثوقة.

مـن عـدم اليقـين المتأصـل وبالتـالي قـد تكـون النتـائج الفعليـة مختلفـة بشـكل كبيـر عـن تلـك المتوقعـة. يعتبـر البنـك أن  االت الحدوث تخضع لدرجة عاليةإن التوقعات واحتمف، لحال مع أي تنبؤات اقتصاديةكما هو ا
ثــل بشــكل مناســب مجموعــة الســيناريوهات أن الســيناريوهات المختــارة تم ك المختلفــة إلثبــاتنــوعــدم التماثــل داخــل محــافظ الب هــذه التوقعــات تمثــل أفضــل تقــدير للنتــائج المحتملــة وقــد قــام بتحليــل أوجــه عــدم التماثــل

 المحتملة.
 خارج الميزانية العمومية

 األطـراف المقابلـة لـنفس سياسـاتسيخضـع العمـالء و ، ض. في حالة االلتزامـات بـاإلقرايطبق البنك نفس سياسات إدارة المخاطر للمخاطر خارج الميزانية العمومية كما هو الحال بالنسبة لمخاطر الميزانية العمومية
 إدارة االئتمان كما هو الحال بالنسبة للقروض والسلف. قد يتم طلب الضمان اعتماًدا على قوة الطرف المقابل وطبيعة المعاملة.

 

 . مخاطر السيولة٢
 قت معين.ماته المالية في و اسيواجه صعوبة في الوفاء بالتز مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في أن البنك 

 

 ةإدارة مخاطر السيول
ائر غيــر فـي كــل مــن الظــروف العاديــة والظـروف الصــعبة. دون تكبــد خســ، مــن أنـه ســيكون لديــه دائًمــا ســيولة كافيـة للوفــاء بالتزاماتــه عنــد اســتحقاقها، قــدر اإلمكــان، يتمثـل نهــج البنــك تجــاه إدارة الســيولة فـي التأكــد

 ك.إلضرار بسمعة البنامقبولة أو المخاطرة ب
 الخزينـةثـم تحـتفظ مـال المسـتقبلية المتوقعـة. وحدات األعمال األخرى فيما يتعلق بملف السيولة ألصولها المالية وخصومها وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة األخرى الناشـئة عـن األعتتلقى الخزينة معلومات من 

ين البنـوك. لضـمان االحتفـاظ بسـيولة كافيـة داخــل البنـك ككـل. يـتم تلبيـة متطلبـات السـيولة لوحــدات للبنـوك وغيرهـا مــن التسـهيالت بـبيـر مـن قـروض وسـلف كتتكـون إلـى حــد ، ل قصـيرة األجـلبمحفظـة مـن األصـو 
 هيكلية. ةألجل لمواجهة أي متطلبات سيولاألعمال والفروع من خالل قروض قصيرة األجل من الخزانة لتغطية أي تقلبات قصيرة األجل وتمويل طويل ا
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 رة المخاطر المالية (تابع)إدا. ٣٥
 )لجنة األصول والخصوم نة األصول والخصوم (لج

ربــع  مــع لجنــة األصــول والخصــوم علــى أســاسمجموعــة واســعة مــن الصــالحيات المفوضــة مــن قبــل المــدير اإلقليمــي إلدارة هيكــل األصــول والخصــوم واســتراتيجية التمويــل للبنــك. تجتلجنــة األصــول والخصــوم لــدى 
لتمويـل وظـروف ظروف مراجعة نسب السيولة وهيكل األصـول والخصـوم وأسـعار الفائـدة ومخـاطر الصـرف األجنبـي ومتطلبـات النسـبة الداخليـة والقانونيـة وفجـوات اير من األحيان عندما تقتضي السنوي أو في كث

 البنك على أساس هذه المراجعة.إدارة مخاطر السيولة لتشغيل  صوم بصياغة إرشاداتة العامة. تقوم لجنة األصول والخالسوق المالية واالقتصادية المحلية والدولي
 

 التعرض لمخاطر السيولة
ل يعتبـر صـافي األصـو ، الودائـع مـن العمـالء. لهـذا الغـرض لـىالمقياس الرئيسي الـذي يسـتخدمه رئـيس المخـاطر ورئـيس الحسـابات ورئـيس قسـم التعامـل إلدارة مخـاطر السـيولة هـو نسـبة صـافي األصـول السـائلة إ

لقيـاس مـدى التـزام البنـك ، ولكـن ليسـت متطابقـة، والقروض األخرى وااللتزامات التي تستحق خـالل الشـهر التـالي. يـتم اسـتخدام طريقـة حسـابية مماثلـة، يعادله ناقًصا أي ودائع من البنوكالسائلة متضمًنا النقد وما 
يـتم ، نسـبة االسـتخدامات إلـى المـوارد المسـتقرة. بالنسـبة لجميـع المقـاييس، س منتظم هي نسبة السلف إلى الودائـعيتم مراقبتها عن كثب على أسا مؤشرات األخرى التيلذي وضعته اإلدارة اإلقليمية. البحد السيولة ا

 وضع المعايير ومراجعتها من قبل لجنة األصول والخصوم على أساس منتظم.
 

 مخاطر السيولة التخفيف من
خـالل تنفيـذ اسـتراتيجيات السـيولة مثـل تنويـع أنـواع المسـتثمرين / المـودعين بمـا فـي ذلـك عمـالء الجملـة والشـركات التجاريـة. عـالوة علــى  لة عـن تخفيـف مخـاطر السـيولة مـنلتسـويق بالبنـك مسـؤو تعتبـر الخزينـة وا

كثـب النظـرة العالميـة فيمـا يتعلـق بالعقوبـات التـي تفرضـها األمـم زي اإليرانـي. يراقـب البنـك عـن يـدعمها البنـك المركـوجب تسـهيالت إعـادة التمويـل التـي يدخل البنك في التعامل مع البنوك اإليرانية األخرى بم، ذلك
 نتظام حالة السيولة في البنك.وقد وضع استراتيجيات وخطط استمرارية األعمال التي يجب أن تضمن عدم تعرض أعمال وسيولة البنك للخطر. تراقب الخزينة با، المتحدة

 

 
 تعاقدية المتبقيةمالية عن طريق االستحقاقات التحليل المطلوبات ال

ار كمـا لـو كـان اإلشـعار سـيتم تعامل مع عمليات السداد التي تخضـع لإلشـعيلخص الجدول أدناه ملف استحقاق المطلوبات المالية للبنك في نهاية السنة بناًء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة. يتم ال
اريخ االحتفــاظ مــن العمــالء لــن يطلبــوا الســداد فــي أقــرب تــاريخ قــد ُيطلــب مــن البنــك ســداده وال يعكــس الجــدول التــدفقات النقديــة المتوقعــة المشــار إليهــا فــي تــيتوقــع البنــك أن العديــد ، ذلــك يمــه علــى الفــور. ومــعتقد

 بالودائع.
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 ع)إدارة المخاطر المالية (تاب. ٣٥
 لتعاقدية المتبقيةطريق االستحقاقات اتحليل المطلوبات المالية عن 

 
 مجموعال سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥إلى  ١ شهرا ١٢إلى  ٣ أشهر ٣أقل من  حسب الطلب ت الماليةااللتزاما

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

       ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 ١،٣٠٦،٥١٥ - - ٥٠٥،٠٩٧ - ٨٠١،٤١٨ البنوك األخرى المستحق الى

 ٣،١٣٩،٠١٨ - ١٨٥،٣٥٤ ١،٧٠٤،٢٩١ ٧٣٠،٢٥٣ ٥١٩،١٢٠ ودائع العمالء

 ٣٧٩،٠٩٧ - - ٥٥،٠٠٠ ١٩١،٥١٠ ١٣٢،٥٨٧ المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج المستحق الى

 102,812 5813,4 13,458 ٣،٣٩٠ ١،١٣٠       ٧١،٣٧٦ امات األخرىااللتز

 4,927,442 13,458 ١٩٨،٨١٢ ٢،٢٦٧،٧٧٨ ٩٢٢،٨٩٣ 1,524,501 ت المالية غير المخصومةإجمالي االلتزاما

       

 مجموعال سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥إلى  ١ شهرا ١٢إلى  ٣ أشهر ٣أقل من  حسب الطلب 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠' درهم ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

       

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

 ٩١٩،٨٤٠ - - ١١٢،٦١٠ - ٨٠٧،٢٣٠ البنوك األخرى المستحق الى

 ٣،١٧١،١٦٩ - ٢٠٣،٨٦٧ ١،٧٧٧،٣١٣ ٦٧٤،٦٣٢ ٥١٥،٣٥٧ ودائع العمالء

 ٦٤٠،٣٧٧ - - ٧٠،١٧٠ ١٨٦،٣٣١ ٣٨٣،٨٧٦ الرئيسي وفروعه في الخارجالمكتب  لمستحق الىا

 ١٢٦،٨٧٤    ١٩،٦٠٥ ١٥،٦٨٥   ٣،٥٧٢        ٧١٤        ٨٧،٢٩٨      االلتزامات األخرى

 ٤،٨٥٨،٢٦٠ ١٩،٦٠٥ ٢١٩،٥٥٢ ٦٥١،٩٦٣،٦ ٦٧٧٨٦١، ١،٧٩٣،٧٦١ ومةإجمالي االلتزامات المالية غير المخص
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 إدارة المخاطر المالية (تابع).٣٥
 

 . إدارة مخاطر السوق٣
ــة أو ال أســعار  لتغيــرات فــي متغيــرات الســوق مثــلوات الماليــة بســبب اتــدفقات النقديــة المســتقبلية لــألدمخــاطر الســوق هــي مخــاطر تقلــب القيمــة العادل

 الفائدة وأسعار الصرف األجنبي وأسعار األسهم.
لــى تــدار مخــاطر الســوق ضــمن حــدود المخــاطر المعتمــدة مــن قبــل اللجنــة اإلقليميــة. يــتم تقســيم حــدود المخــاطر اإلجماليــة إلــى حــدود فرعيــة بــالرجوع إ

عر األســهم. بــالنظر إلــى الطبيعــة المختلفــة للمنتجــات الصــرف األجنبــي وســعر الســلع وســ ك ســعر الفائــدة وســعربمــا فــي ذلــ، وامــل الخطــر المختلفــةع
 بما في ذلك حدود المركز وحدود الحساسية.، يتم وضع الحدود باستخدام مجموعة من تقنيات قياس المخاطر، المعنية

سـبب التحركـات فـي أسـعار ف المخـاطر التـي يـتم اتخاذهـا بكـن أن تحـدث فـي مواقـتقـدير الخسـائر المحتملـة التـي يميستخدم البنك منهجيـات مختلفـة ل
 الفائدة وأسعار الصرف األجنبي وأسعار السلع وأسعار األسهم على مدى فترة زمنية محددة وٕالى مستوى معين من الثقة.

 
 إدارة مخاطر أسعار الفائدة
ض البنـك لمخـاطر أسـعار الفائـدة نتيجـة ويتعـر ، قيمـة األدوات الماليـة أسعار الفائدة على من احتمال أن تؤثر التغيرات في تنشأ مخاطر أسعار الفائدة

 عدم التطابق أو الفجوات في المبالغ وعمالت الموجودات والمطلوبات.
 بيرة للبنك.أنه ال توجد مخاطر سعر فائدة ك تحمل معظم الموجودات والمطلوبات التي تحمل فائدة للبنك معدل فائدة ثابت تعتقد اإلدارة

سـنوًيا)  ٪٤,١٣: ٢٠٢٠سـنوًيا ( ٪٣,٤٨علـى ودائـع العمـالء ، سـنوًيا) ٪٥,٨٢: ٢٠٢٠سـنوًيا ( ٪٥,٦٣سـلف لفائدة الفعلي علـى القـروض والمعدل ا
 سنوًيا) سنة). ٪٠,٧٨: ٢٠٢٠سنوًيا ( ٪٠,٥٥وعلى القروض المصرفية 

فـإن خسـارة البنـك للسـنة المنتهيـة  ،جميـع المتغيـرات األخـرى ثابتـةعام وتم االحتفـاظ بنقطة أساس على مدار ال ٥٠مقدار إذا كانت أسعار الفائدة أقل ب
 مليون درهم إماراتي). ٢١,٥٦: ٢٠٢٠مليون درهم إماراتي ( ١٨,٧١كانت ستنخفض بنحو  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

 

 مخاطر العمالت األجنبية
يـة. وضـع المـدير اإلقليمـي في أسعار صرف العمـالت األجنب الية بسبب التغيراتاطر التغير في قيمة األدوات المتمثل مخاطر العمالت األجنبية مخ
 كما ُتستخدم استراتيجيات التحوط أيًضا لضمان الحفاظ على المراكز ضمن الحدود.، والتي تتم مراقبتها يومًيا، قيوًدا على المراكز حسب العمالت

يحـتفظ ، ر الصـرف األجنبـي. ومـع ذلـكل التجارية من أجل تقليـل مخـاطالتعامل مع األعما البنك بنفس العملة التي يتم بهاعادة ما يتم تمويل أصول 
). يــدير البنــك التعــرض لجنــة األصــول والخصــوم البنــك بمركــز طويــل بالــدوالر األمريكــي ضــمن الحــدود المعتمــدة مــن قبــل لجنــة األصــول والخصــوم (

ر اإلقليمـــي حـــدوًدا علـــى مســـتوى وتدفقاتـــه النقديـــة. يضـــع المـــدي ة علـــى مركـــزه المـــاليار صـــرف العمـــالت األجنبيـــة الســـائدلتـــأثيرات التقلبـــات فـــي أســـع
تعــرض ، والتــي تـتم مراقبتهــا يومًيــا. فـي نهايــة العــام، التعـرض حســب العملــة وبشـكل إجمــالي لكــل مـن المراكــز بــين عشـية وضــحاها وفــي اليـوم الواحــد

 تالية بالعمالت األجنبية:البنك للمخاطر الصافية ال
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 لمالية (تابع)إدارة المخاطر ا.٣٥
 ( تابع) األجنبيةمخاطر العمالت 

 صافي المركز العام للشراء / (البيع) 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ١،١١٠،٨٣٩ ٩٤٢،٦٩٨ دوالر
 )٤٣٦( ٢،٥٥٠ يورو

 ٤،٠٦٦ ٤،٠٤٢ الجنيه اإلسترليني
 )٢٧،٧٨٨( )٧٥،١٢( العمالت األخرى

 ١١،٠٨٦،٦٨ ٩٤٤،١٦٣ 
 

فـي المائـة فـي سـعر معـين للعمـالت األجنبيـة مقابـل الـدرهم اإلمـاراتي، مـع ثبـات  ١٠الحركـة الهبوطيـة المحتملـة بنسـبة  يحسب التحليل أدنـاه تـأثير
ي كــس المبلــغ الســالب فـــالنقديــة الحساســة للعملــة). يع جميــع المتغيــرات األخــرى علــى الــربح والخســارة (بســبب القيمــة العادلــة لألصــول والخصــوم

 ي بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، بينما يعكس المبلغ الموجب صافي زيادة محتملة.الجدول صافي انخفاض محتمل ف
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٤٤ ٢٥٥ يورو
 )٤٠٧( ٤٠٤ الجنيه اإلسترليني
 ٢،٧٧٩ )١٣٥( العمالت األخرى

     ٢،٤١٦ ١٤٦ 
 

ال ، ال تعتبــر األرصـدة بالــدوالر األمريكـي تمثـل أي مخــاطر تتعلـق بالعملــة. وفقًـا لــذلك، بط حالًيــا بالـدوالر األمريكـيًرا ألن الـدرهم اإلمــاراتي مـرتنظـ
 يشمل الجدول أعاله تأثير التغيرات في سعر صرف الدوالر األمريكي.

 

 السعرمخاطر تقلب 
لية لــألداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الســوق (بخــالف تلــك أو التــدفقات النقديــة المســتقب قلــب القيمــة العادلــةمخــاطر الســعر هــي مخــاطر ت

أو ســواء كانــت هــذه التغييــرات ناجمــة عــن عامــل خــاص بــالفرد األداة الماليــة أو مصــدرها ، الناشــئة عــن مخــاطر أســعار الفائــدة أو مخــاطر العملــة)
 المماثلة المتداولة في السوق.ع األدوات المالية العوامل التي تؤثر على جمي

 

 . المخاطر التشغيلية٤
مخــاطر التشــغيل هــي مخــاطر الخســارة الناتجــة عــن عــدم كفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة أو األشــخاص أو األنظمــة أو مــن األحــداث الخارجيــة. 

 ازل الثالث.ي التحضير لتطبيق بيتماشى مع أفضل الممارسات وف يهدف البنك إلى إدارة هذه المخاطر بما
ومراجعـة المخـاطر الكامنـة فـي عمليـات األعمـال ، طر التشغيلية من خالل تحديد وتقييم ومراقبة والسيطرة والتخفيف من المخـاطريدير البنك المخا

هابيــة. تــتم تمويــل األنشــطة اإلر البنــك لمنــع غســيل األمــوال أو  واألنشــطة والمنتجــات مــن خــالل االستشــارات الداخليــة. تــم تطــوير إجــراءات عمــل
فحـــة غســـيل األمـــوال الخاصـــة بالبنـــك بانتظـــام لضـــمان االمتثـــال الكامـــل للمتطلبـــات التنظيميـــة المحليـــة وأفضـــل الممارســـات مراجعـــة سياســـات مكا

حـدة المركـزي مـارات العربيـة المتمصـرف اإلالتعاميم الصادرة عـن التزم البنك باإلخطارات و ، الدولية. كجزء من استراتيجية إدارة المخاطر التشغيلية
") فيمــا يتعلــق بعقوبــات األمــم المتحــدة وتوقــف عــن التعامــل مــع جميــع األطــراف المفصــلة فــي قائمــة العربيــة المتحــدة المركــزي مصــرف اإلمــارات ("

 العقوبات.
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 إدارة المخاطر المالية (تابع) - ٣٥
 مخاطر التشغيل (تابع)

يحــتفظ البنــك بوثــائق كافيــة إلجــراءات ، لرقابــة الداخليــةالعليــا بــذلك. كجــزء مــن بيئــة ا شــغيل ويبلــغ اإلدارةلبنــك بانتظــام خســائر مخــاطر التيراقــب ا
 الرقابة على عملياته التجارية. كما يؤكد البنك على الحاجة إلى الفصل المناسب بين المهام والتفويض المستقل في جميع أنشطة األعمال.

مرافـــق احتياطيـــة كافيـــة وٕاجـــراء تـــدريبات دوريـــة. فـــي حالـــة الكـــوارث. الحفـــاظ علـــى العمليـــات التجاريـــة خطـــة اســـتمرارية األعمـــال لـــدعم  تـــم وضـــع
 يقوم البنك أيًضا بترتيب غطاء تأميني لتقليل الخسائر المحتملة فيما يتعلق بمخاطر التشغيل.، باإلضافة إلى ذلك

 . إدارة رأس المال٣٦
 ظيميرأس المال التن

") ويراقــب متطلبــات رأس المــال للبنــوك وفـــروع متحــدة المركــزي مصــرف اإلمــارات العربيــة ال("ي بيــة المتحــدة المركــز مصــرف اإلمــارات العر يحــدد 
 البنوك المملوكة لألجانب العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 ٣ نسبة رأس المال في بازل
 لمتحدة.كزي لدولة اإلمارات العربية اادرة عن البنك المر الص ٣يتماشى مع إرشادات بازل يحسب البنك نسبة كفاية رأس المال بما 

 هي:، وهو مفهوم أوسع من "حقوق الملكية" في مواجهة بيان المركز المالي، أهداف البنك عند إدارة رأس المال
 العربية المتحدة.االمتثال لمتطلبات رأس المال المحددة من قبل البنك المركزي لدولة اإلمارات • 
 ة وزيادة عوائد المساهمين. ورار على أساس مبدأ االستمرارية البنك على االستمحماية قدر • 
 الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعمالها.• 

 يتم تحليل رأس المال التنظيمي للبنك إلى مستويين:
درجـة األخـرى المتعلقـة بـالبنود الم لتعـديالت التنظيميـةوا، واألربـاح المحتجـزة، اطيـاتواالحتي، والـذي يشـمل رأس المـال، ١رأس المـال مـن المسـتوى 

 في حقوق الملكية ولكن يتم التعامل معها بشكل مختلف ألغراض حساب كفاية رأس المال.
األربــاح / الخســائر غيــر والــذي يتضــمن مخصــص انخفــاض القيمــة الجمــاعي واحتياطيــات القيمــة العادلــة المتعلقــة ب، ٢رأس المــال مــن المســتوى 

 يق حدود مختلفة على عناصر القاعدة الرأسمالية:لمصنفة كمتاحة للبيع. يتم تطبة من االستثمارات االمحقق
 ؛)األصول المرجحة بالمخاطر من األصول المرجحة بالمخاطر ( ٪٧,٠على األقل  ١رأس المال من المستوى يجب أن يكون 

 و ؛طرصول المرجحة بالمخاعلى األقل من األ ٪٨,٥األول  يجب أن يكون رأس المال من المستوى
األصـــول مـــن  ٪١٠,٥علـــى األقـــل ، مـــن رأس المـــال ٢والمســـتوى  ١المحســـوب علـــى أنـــه مجمـــوع المســـتوى ، المـــال يجـــب أن يكـــون إجمـــالي رأس

 المرجحة بالمخاطر 
. يــتم خــل وخــارج الميزانيــةتضــمن مخــاطر االئتمــان مخــاطر دايــتم تــرجيح أصــول البنــك بمخــاطر االئتمــان النســبية والســوق والمخــاطر التشــغيلية. ت

أنهـا مخـاطر الخسـائر فـي المراكـز داخـل وخـارج الميزانيـة العموميـة الناتجـة عـن التحركـات فـي أسـعار السـوق وتشـمل تعريف مخاطر السوق على 
ا مخـــاطر . ُتعـــرَّف مخـــاطر التشـــغيل بأنهـــمخـــاطر أســـعار الفائـــدة ومخـــاطر الصـــرف األجنبـــي ومخـــاطر التعـــرض لحقـــوق الملكيـــة ومخـــاطر الســـلع

 أو من األحداث الخارجية.، أو األشخاص أو األنظمة، عمليات الداخليةناتجة عن عدم كفاية أو فشل الالخسارة ال
 

ــنهج المعيــاري لالئتمــان والســوق ومخــاطر التشــغيل لمركــزي مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة امــن قبــل  علــى النحــو المعمــول بــه، يتبــع البنــك ال
 .٣ من بازل ١") ووفًقا للركيزة  ية المتحدة المركزيمصرف اإلمارات العرب("
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 ( تابع) . إدارة رأس المال٣٦
همــا تـم تحديــد ملـف إعــادة تســعير األصـول والخصــوم علـى أســاس فتــرة االسـتحقاق النهائيــة أو فتـرات إعــادة تســعير الفوائـد ، فــي تـاريخ التقريــر ، أي

 أسبق.
 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠رهم 'د ٠٠٠درهم ' قاعدة رأس المال

 ٢،٣٥٠،٠٠٠ ٢،٣٥٠،٠٠٠ ل المخصصرأس الما
 ٥٢٢،٤٧٣ ٥٢٤،١٥٣ االحتياطي القانوني

 ١٩٦،٤٦١ ٧٧،١٨١ احتياطي انخفاض القيمة
 )١،٢٥١،٢٦٧( )١،١١٦،٨٦٠( العجز المتراكم

 ١،٨١٧،٦٦٧ ١،٨٣٤،٤٧٤ ١رأس المال من المستوى 
 )٧،٧١٤١،٣٥( )١،٣٧٣،٢٤٢( الخصومات التنظيمية

 ٤٥٩،٩٥٣ ٤٦١،٢٣٢ ١المستوى إجمالي رأس المال من 
 ٥٠،٦٤٥       ٤٨،٨٣١        بدل انخفاض القيمة الجماعي على القروض والسلف

 ٥٠،٦٤٥       ٤٨،٨٣١        إجمالي بدل العجز الجماعي
 ٥١٠،٥٩٨     ٥١٠،٠٦٣      ٢ى إجمالي رأس المال من المستو

 
 وفقا للوائح البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة هي كما يلي: ٣المال  بموجب اتفاقية بازل نسبة كفاية رأس 

 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 
 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' 

 ٥١٠،٥٩٩     ٥١٠،٠٦٤      إجمالي قاعدة رأس المال
 

   األصول المرجحة بالمخاطر
 ٤،٠٥١،٦٣٤ ٣،٩٠٦،٤٥٦ خاطر االئتمانم

 ٩،٠٢٩ ١٠،٢١٠ مخاطر السوق
 -                -                المخاطر التشغيلية

 ٤،٠٦٠،٦٦٣ ٣،٩١٦،٦٦٦ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

 
 الح��د األدن��ى م��ن نسبة رأس المال

 المتطلبات
رأس نس�����������بة 

 المال
ح������د األدن������ى م������ن ال

 لباتالمتط
 نس����بة رأس الم����ال

 
 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 %١٢٫٥٧ %١٠٫٥٠ %١٣٫٠٢ %١٠٫٥٠ ٢نسبة رأس المال من المستوى 
 %١١٫٣٣      %٨٫٥٠        %١١٫٧٨ %٨٫٥٠ ١نسبة رأس المال من المستوى 

 تخصيص رأس المال
مبلــغ علــى رأس المــال المخصـص. يعتمــد ســين العائــد المحقـق محــددة مـدفوع إلــى حــد كبيـر بتح إن تخصـيص رأس المــال بــين عمليـات وأنشــطة

رأس المــال المخصــص لكـــل عمليــة أو نشـــاط بشــكل أساســـي علــى رأس المــال التنظيمـــي. تــتم عمليـــة تخصــيص رأس المـــال لعمليــات وأنشـــطة 
األصــول  مراجعــة مــن قبــل لجنــةوتخضــع لل، تســهيالت االئتمانيــةمــن قبــل إدارة المخــاطر وال، محــددة بشــكل مســتقل عــن المســؤولين عــن العمليــة

 .والخصوم حسب االقتضاء
 

علــى الــرغم مــن أن تعظــيم العائــد علــى رأس المــال المعــدل حســب المخــاطر هــو األســاس الرئيســي المســتخدم فــي تحديــد كيفيــة تخصــيص رأس 
يًضـا أوجـه التـآزر مـع يؤخـذ فـي االعتبـار أد المستخدم في اتخاذ القرار. المال داخل البنك لعمليات أو أنشطة معينة، إال أنه ليس األساس الوحي

واألنشطة األخرى، وتوافر اإلدارة والموارد األخرى، ومدى مالءمة النشاط مـع األهـداف اإلسـتراتيجية طويلـة المـدى للبنـك. تـتم مراجعـة  العمليات
 سياسات البنك فيما يتعلق بإدارة رأس المال وتخصيصه بانتظام.
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 والخصومبيان إعادة تسعير األصول  -٣٧
 م على أساس فترة االستحقاق النهائية أو فترات إعادة تسعير الفوائد ، في تاريخ التقرير ، أيهما أسبق.لف إعادة تسعير األصول والخصو تم تحديد م

 ١أشهر إلى  ٣ أشهر ٣أقل من  
 سنة

 مجموع بدون فوائد سنة ١أكثر من 

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠م 'دره ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠'درهم  ٢٠٢١, ٣١ديسمبر 
 ١،٢٧٨،٢٢٦ ١،٢٧٨،٢٢٦ - - - ركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدةالنقد واألرصدة لدى البنك الم

 ٥١٤،٦٨٤ ٧٦،٧٥٧ - ٤٣٧،٩٢٧ - مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج
 ٨٦٧،٨٤٦ ٥،٤٤٣ - ٨٦٢،٤٠٣ - مستحقة من بنوك أخرى

 ٩٥٩ - - - ٩٥٩ انية في الخارجتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرفوا
 ٢،٦٤٠،٦٨١ - ٢،٤٨٤،٣٩٦ ١٩،٠٤٤ ١٣٧،٢٤١ القروض والسلف
 ١،٤٣٠،٤٢٥ ١،٤٣٠،٤٢٥ - - - األصول األخرى

 ٥٢،٨٩٥        ٥٢،٨٩٥      -                -               -             الثابتة األصول 
 ٦،٧٨٥،٧١٦  ٢،٨٤٣،٧٤٦ ٢،٤٨٤،٣٩٦ ١،٣١٩،٣٧٤ ١٣٨،٢٠٠ إجمالي األصول (أ)

      
      خصومال

 ١،٣٠٦،٥١٥ ٨٠١،٤١٨ - ٥٠٥،٠٩٧ - البنوك األخرى مستحقة الى
 ٣،١٩٢،٢٣٠ ٥٢٥،٦٧٤ ١٩٨،٩٩٧ ١،٧٤٠،١٥٠ ٧٢٧،٤٠٩ ئع العمالءودا

 ٣٧٩،٠٩٧ ٣٧٩،٠٩٧ - - - المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحقة الى
 ٧٣،٤٠٠       ٤١،٩٦٤      ٢٦،٩١٦      ٣،٣٩٠         ١،١٣٠       االلتزامات األخرى

 ٤،٩٥١،٢٤٢  ١،٧٤٨،١٥٣ ٢٢٥،٩١٣    ٤٨،٦٣٧٢،٢   ٧٢٨،٥٣٩   ع المطلوبات (ب)مجمو
 ١،٨٣٤،٤٧٥ ١،٠٩٥،٥٩٣ ٢،٢٥٨،٤٨٣ )٩٢٩،٢٦٣(    )٥٩٠،٣٣٩( )ب-أفجوة حساسية أسعار الفائدة (

      ويمثلها:
 ٢،٣٥٠،٠٠٠     ل المخصصرأس الما

 ٥٢٤،١٥٣     تياطي القانونياالح
 ٧٧،١٨١     يمةاحتياطي انخفاض الق

 )١،١١٦،٨٦٠(     المتراكم العجز 
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 ١،٨٣٤،٤٧٤       إجمالي حقوق الملكية
 (تابع)بيان إعادة تسعير األصول والخصوم  -٣٧ 

 ١أشهر إلى  ٣ أشهر ٣أقل من  
 سنة

 مجموع بدون فوائد سنة ١من  أكثر

 ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠درهم ' ٠٠٠هم 'در ٢٠٢٠, ٣١ديسمبر 
 ٩٥٤،٢٧٠ ٩٥٤،٢٧٠ - - - النقد واألرصدة لدى البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 ٥٧٠،٣٧٧ ٦٦،١١١ - ٥٠٤،٢٦٦  مستحقة من المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج
 ١،٠٧٢،٩٢٠ ٥،٤٨٣ - ١،٠٦٧،٤٣٧  حقة من بنوك أخرىمست

 ٩٥٩ - - - ٩٥٩ فواتير تصدير مخفضة للبنوك اإليرانية في الخارج
 ٢،٦١٦،٠٤٠ - ٢،٤٠٢،٩٨٦ ٤،٨٦٣ ٢٠٨،١٩١ القروض والسلف
 ١،٤٢٢،٢١٣ ١،٤٢٢،٢١٣ - - - األصول األخرى

 ٦٣،٤٣٥        ٦٣،٤٣٥      -                -               -               ابتةالث األصول 
 ٦،٧٠٠،٢١٤   ٢،٥١١،٥١٢ ٢،٤٠٢،٩٨٦ ١،٥٧٦،٥٦٦ ٢٠٩،١٥٠    إجمالي األصول (أ)

      خصومال
 ٩١٩،٨٤٠ ٨٠٧،٢٣٠ - ١١٢،٦١٠ - البنوك األخرى مستحقة الى

 ٣،١٧١،١٦٩ ٥٩٦،٥٤٨ ١٩٧،٢٥٤ ١،٧٤٦،٩٤٩ ٦٣٠،٤١٨ ع العمالءودائ
 ٦٤٠،٣٧٧ ٣٨٣،٨٧٧ - ٧٠،١٦٩ ١٨٦،٣٣١ المكتب الرئيسي وفروعه في الخارج مستحقة الى

 ١٥١،١٦١      ١١١،٥٨٥    ٣٥،٢٩٠      ٣،٥٧٢        ٧١٤          االلتزامات األخرى
 ٤،٨٨٢،٥٤٧   ١،٨٩٩،٢٤٠ ٢٣٢،٥٤٤    ١،٩٣٣،٣٠٠ ٨١٧،٤٦٣   مجموع المطلوبات (ب)

 ١،٨١٧،٦٦٧   ٦١٢،٢٧٢    ١٧٠،٤٤٢،٢ )٣٥٦،٧٣٤( )٦٠٨،٣١٣( )ب-أ(فجوة حساسية أسعار الفائدة 
      ويمثلها:

 ٢،٣٥٠،٠٠٠     رأس المال المخصص
 ٥٢٢،٤٧٣     االحتياطي القانوني

 ١٩٦،٤٦١          احتياطي انخفاض القيمة
 )١،٢٥١،٢٦٧(     العجز المتراكم

 ٧،٦٦٧١،٨١       إجمالي حقوق الملكية
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 يودألصول األجنبية وغيرها من القحدة ومكتب مراقبة اقيود األمم المت - ٣٨
حيــال أنشــطة المؤسســات  الحــذردولــه األعضــاء إلــى تــوخي ، ٢٠٠٨آذار / مــارس  ٣المــؤرخ  ١٨٠٣فــي قــراره رقــم ، دعــا مجلــس األمــن التــابع لألمــم المتحــدة

 روعه في الخارج.نك صادرات إيران وفبما في ذلك ب، يران مقرًا لهاالمالية في أراضيها مع جميع البنوك التي تتخذ من إ
الـذين يخضـعون إلخطـارات تنفيذيـة مـن قبـل ، من التابع لألمم المتحدة قد قرر سابًقا أيًضا فرض قيود على بعض الكيانـات واألفـراد اإليـرانيينوكان مجلس األ

الصـدد. تعتقـد إدارة  الصـادرة فـي هـذامتحدة المركـزي إلمارات العربية المصرف البنك بالكامل بإشعارات البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. التزم ا
ال  ٢٠٢١ديسـمبر  ٣١فـإن افتـراض االسـتمرارية المسـتخدم فـي إعـداد البيانـات الماليـة للسـنة المنتهيـة فـي ، البنك أيًضـا أنـه علـى الـرغم مـن فـرض هـذه القيـود

 يزال مناسًبا.
الخزانـــة األمريكيـــة فـــرض قيـــود علـــى بعـــض الكيانـــات واألفـــراد ") التـــابع لـــوزارة ل األجنبيـــة مكتـــب مراقبـــة األصـــو "كتـــب مراقبـــة األصـــول األجنبيـــة (كمـــا قـــرر م

 ستمرارية.بما في ذلك البنك. تعتقد اإلدارة أنه حتى اآلن لم يكن لهذه القيود أي مواد حول قدرة البنك على االستمرار على أساس مبدأ اال، اإليرانيين
ت المتحـدة والمملكـة المتحـدة ودول أوروبيـة أخـرى بفـرض / تعزيـز العقوبـات علـى البنـوك مـن الـدول بمـا فـي ذلـك الواليـا قام عـدد، ة الماضيةفي الفترات القليل

خـدمات الرسـائل الماليـة  علـى حظـر توريـد ٢٠١٢مـارس  ١٥المـؤرخ   CFSP/2012/152نص قرار مجلس االتحاد األوروبـي ، اإليرانية. واألهم من ذلك
”) سـويفت(“قامـت جمعيـة االتصـاالت الماليـة العالميـة بـين البنـوك ، البنـوك اإليرانيـة. ونتيجـة لـذلك إلى بعض، دل البيانات الماليةصصة المستخدمة لتباالمتخ

 .٢٠١٢رس ما ١٧من شبكتها الدولية اعتباًرا من ، بما في ذلك بنك صادرات إيران، بفصل بعض البنوك اإليرانية
جاريــة مــع أي مــن البنــوك فــي البلــدان المشــار إليهــا أعــاله لفتــرة طويلــة مــن الــزمن وأنــه يكــن لديــه تعــامالت / عالقــات ت نــه بمــا أن البنــك لــمتعتقــد إدارة البنــك أ

درة علــى ريــة للبنـك بشــكل كبيـر بعــدم القـلــم تتـأثر األنشـطة التجا، يتعامـل بشـكل أساســي مـع البنــوك اإليرانيـة التــي لـديها ترتيبـات اتصــاالت داخليـة خاصــة بهـا
اتخــذ البنـك إجــراءات مـن أجـل ضــمان نقـل الرســائل ، واسـتجابة لـذلك، . عـالوة علـى ذلــك”)ســويفت(“يـة بــين البنـوك عيـة االتصــاالت الماليـة العالمجماسـتخدام 

 دون انقطاع ومعتمد وموثق واستمرار أنشطة األعمال بما في ذلك تحويل األموال.
يود أخرى قد يفرضها مجلس األمن التابع لألمـم المتحـدة ومكتـب مراقبـة لمحتملة للقيود الحالية وأي قآلثار المستقبلية االبيان المالي في االعتبار ا ال يأخذ هذا

 األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية والقيود التي قد تفرضها دول أخرى.
 

 )بور عروض بين البنوك ايالسعر الماألسعار المرجعية (تحديث بشأن التغييرات المرتقبة في  -٣٩
الســعر المعــروض بــين لمعــايير أســعار الفائــدة الرئيســية علــى الصــعيد العــالمي الســتبدال أو إصــالح أســعار العــرض بــين البنــوك (يــتم إجــراء إصــالح أساســي 

البنـك لمخـاطر جوهريـة  "). ال يتعـرضايبـور السـعر المعـروض بـين البنـوكح ) بأسعار بديلة خالية مـن المخـاطر تقريًبـا (يشـار إليهـا باسـم "إصـالرالبنوك ايبو 
من خالل أدواته المالية. هناك قدر كبير مـن عـدم اليقـين بشـأن توقيـت وطـرق االنتقـال عبـر الواليـات القضـائية التـي سعر المعروض بين البنوك ايبور التجاه 

ي جميـع مجـاالت لـى إدارة المخـاطر والمحاسـبة فـلـه تـأثيرات كبيـرة علـن يكـون ض بـين البنـوك ايبـور السـعر المعـرو يعمل فيها البنك. يتوقع البنك أن إصالح 
 أعماله.
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 . األحداث الهامة التي وقعت بعد تاريخ بيان المركز المالي٤٠

 ال توجد أحداث جوهرية تحدث بعد تاريخ بيان المركز المالي تتطلب اإلفصاح عنها في البيانات المالية.

 المعلومات القطاعية. ٤١

 تشغيل:قطاع ال

"قطاعــات التشــغيل". قامــت إدارة البنــك  ٨ية للبنــك مبينــة أدنــاه وفًقــا للمعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم ت المتعلقــة بالقطاعــات التشــغيلإن المعلومــا
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عربي ودويل

جميعهم ا�شتلهم من جرام�شي وا�شتوعبوه 
ج�����ي�����ًدا. م����ن خ������الل ت���اري���خ���ه���م وم����راك����ز 
�شّمموا  درا�شتهم،  ومو�شوعات  اهتمامهم، 
جميًعا على جتديد التفكري النقدي املتعلق 
اإيجاد  يبقى  الثقافية...  الهيمنة  مب�شائل 

اللحظة املواتية لتطبيقها.

نعم، كانت هناك حلظة �سعبوية
النم�شا،  يف  �شعبوية.  حلظة  هناك  كانت     
لليمني  االأه��م��ي��ة  البالغة  النتيجة  اأ���ش��ارت 
فيينا  يف  البلدية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  املتطرف 
ال�شعبوية  ع������ودة  اإىل   2010 اأك���ت���وب���ر 
االأوروب������ي.  امل�����ش��ه��د  واج��ه��ة  اإىل  اليمينية 
انتخابات  اأظ����ه����رت   ،2011 م����ار�����س  يف 
اخ���رتاق���ا للجبهة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ك��ان��ت��ون��ات 
الوطنية “املعدلة”، بعد تويل مارين لوبان 

رئا�شة احلزب الذي اأ�ش�شه والدها.
ال��ن��ت��ائ��ج ح��ي��ن��ه��ا ال ج�����دال فيها  ك���ان���ت     
على  ايفوب  اأجرتها  “التي  واال�شتطالعات 
ت�شمح مبعرفة مدى  ال  وجه اخل�شو�س” 
التحركات اجلارية على نطاق اأو�شع وكذلك 
حزب  وريثة  اجلزئي.  املحلي  امل�شتوى  على 
جان  تعبري  ح��د  ع��ل��ى  قومي”،  “�شعبوي 
ب��ي��ري ���ش��ت��ريب��وي�����س، ت��رك��ت م���اري���ن لوبان 
وال�شحفيني  ال���راأي  ا�شتطالعات  ملنظمي 
موف  تعرف  �شعودها.  ق�شة  تاأليف  مهمة 
اإ�شبانيا  الك��الو  يعرف  كما  ج��ي��ًدا،  النم�شا 

ودول اأمريكا الالتينية ...
    م�شار ال�شنوات التي تلت �شنوات االأزمة 
�شعود  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ي�شلط  االق��ت�����ش��ادي��ة، 
من  العديد  يف  الراديكالية  الي�شار  حركات 
ال��ب��ل��دان. يف �شبه اجل��زي��رة االأي��ب��ريي��ة عام 
2014 تظهر حركة بودميو�س. ومت النظر 
اإىل الظاهرة ال�شعبوية على اأنها “ي�شارية” 
حمتملة. ويدفع الك�شل الفكري اإىل تكرار 
اأن التطرفني يلتقيان؛ ومع ذلك، ال يوجد 
اأو  املعنية  االنتخابية  احلركات  بني  تقاطع 
املنظمات التي تتكون منها، اإال يف هوام�شها 
حتى  الفردية،  للم�شارات  ووفًقا  الق�شوى 
ال�شحيح  ب��امل��ع��ن��ى  م��ن��ح��رف��ة  ك���ان���ت  واإن 
الي�شارية  احل��رك��ات  ت�شتمد  للم�شطلح.   
الفئات  من  ديناميكيتها  قلب  الراديكالية 
واملنكوبة  وامل��ت��ع��ل��م��ة  ال�����ش��اب��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
باالأزمات. من حولهم، يتم تنظيم حتالفات 
ما  غالًبا  البلد.  ح�شب  خمتلفة  اجتماعية 
ك��ان��وا ي�����ش��ارك��ون ب��ج��زء م��ن اإم��ك��ان��ات��ه��م يف 

“حركات ال�شاحات«.
ي�شمى  م��ا  االأك�����رب، يف  ل��ل��ج��زء  بالن�شبة      
احلركة  ف�����اإن  “الغربية”،  ب��امل��ج��ت��م��ع��ات 

نحو  اجتاهها  اليمني  نحو  تتجه  امل��زدوج��ة 
حلظة  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  وه���ذا  ال�شعبوية. 

“الي�شار ال�شعبوية” التي عرفناها.
   ومع ذلك، فبانحرافها نحو الي�شار، نفهم 
اأن ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة ال�����ش��ع��ب��وي��ة ت��ق��رتب من 

نهايتها.

بوادر نهاية اللحظة ال�سعبوية
اليمني  زخ���م  ف���ق���دان  اأدى  اإي��ط��ال��ي��ا،  يف     
ال�شعبوي “الرابطة” اأو احلركات املناه�شة 
لل�شيا�شيني املماثلة ل� “ال�شعبوية” “حركة 
5 جنوم” اإىل اإع��ادة تن�شيط االنق�شام بني 
وقد  الو�شط”.  و”ي�شار  الو�شط”  “ميني 
اإي��ط��ال��ي��ت��ني اثنتني،  مي��ث��ل ل��ي��ت��ا وم��ي��ل��وين 
“الباذخة”  اإيطاليا  لي�س فقط  ولكن رمبا 
قبل  االدع���اء  مت  كما  “ال�شفلي”  واإيطاليا 
اأ�شبح  اإ�شبانيا،  يف  �شنوات.  خم�س  اأو  اأرب���ع 
بودميو�س ي�شاًرا راديكالًيا “طبيعًيا” بينما 
م��ت��ط��رف تقليدي  ك��ي��م��ني  ف��وك�����س  ي��ظ��ه��ر 

ولي�س كقوة �شعبوية.
   يف بع�س اال���ش��ت��ط��الع��ات االأك���رث جدية، 
ا�شتطالعات فوندابول، ميكن متابعة  مثل 
لن�شّلم،  لكن  ال�شعبوي”،  “اخلطر  تطور 
وفًقا ل�شبكة القراءة امل�شتخدمة هنا “هناك 
دومينيك  ا�شتق�شاء  مثل  اأخ���رى،  درا���ش��ات 
باأّن اال�شرتاتيجية اخلطابية التي  ريني”، 
ت��ه��دف اإىل ت��وح��ي��د امل��ط��ال��ب امل��ت��ن��وع��ة هي 

االأكرث �شعوبة.
الطابع  ف���اإن  ب��ب�����ش��اط��ة،  االأم����ر  لتو�شيح     
واالنتخابي  واالأي��دي��ول��وج��ي  االن�����ش��ه��اري 
اأقطاب  ل��ث��الث��ة  امل��ج��ال  اإف�����ش��اح  اإىل  مي��ي��ل 
بحكم  ت�شمح  ولكنها  متزايد  ب�شكل  حازمة 
�شعب”  “بناء  م���ن  اأق�����ل  ه���و  مب���ا  ال����واق����ع 

وامن�����ا احل���ف���اظ ع��ل��ى ع���الق���ات ج���ي���دة مع 
قطاعات الناخبني التي �شمحت اأو �شت�شمح 

باالنتخاب ورمبا اإعادة االنتخاب.

يف فرن�سا: ميلين�سون اأو اختيار جريللو 
�سد لكلو

اإنهما  ال��رادي��ك��ال��ي��ة:  لي�شت  ال�����ش��ع��ب��وي��ة     
بعدان خمتلفان لل�شيا�شة وبناء االنق�شامات 
ال�شعبوية  ا�شتنكار  مت  لقد  ب��ه��ا.  اخل��ا���ش��ة 
لي�س  ال��رادي��ك��ايل،  الي�شار  داخ��ل  الي�شارية 
من  كثري  يف  مبنية  نظرية  الأ���ش��ب��اب  فقط 
كونرتوطون”،  جم��ل��ة  “تبّنتها  االأح���ي���ان 
���ا ب�����ش��ب��ب جم����رد اخل�����وف من  ول���ك���ن اأي�������شً
عيون  يف  ت�شوههم  “�شعبوية”  كلمة  روؤي��ة 
يتحركون  و�شط  اأو يف  اجتماعية  جمموعة 

ال�شيا�شي  ال��ق��ل��ب  اأي  ف���ي���ه،  وي��ن�����ش��ط��ون 
واالج��ت��م��اع��ي واالأج���ي���ال ال��ت��ي ت��ك��ون فيها 
اىل  “ن�شبة  للوبينية  م���رادًف���ا  ال�شعبوية 

لوبان«.
   مييل ميلين�شون 2017 بعدة طرق نحو 
اإغلي�شيا�س.  بابلو  من  الفرن�شية  الن�شخة 
لي�س فقط الأنه دعا �شانتال موف وتناق�س 
فريقه  موهبة  ب�شبب  فقط  ولي�س  معها، 
�شيا�شًيا  ي��ب��ت��ك��ر  الأن�����ه  ول���ك���ن  االت�������ش���ايل، 
وا����ش���رتات���ي���ج���ًي���ا. خ��ط��اب��ات��ه ت�����ش��ت��ع��ري من 
وديغول.  جوري�س  وم��ن   ،1870  ،1848
اإنه يتموقع كمحفز لتطلعات خمتلفة. بعد 
2017 يدو�س، واخلطوط تتجمد يف  عام 

البالد ...
ببيبي  ا���ش��ب��ه   2022 ميلين�شون  ي��ب��دو     

ج��ري��ل��ل��و. اإن����ه ي��غ��ري ك��ل ت��ط��رف، ويغازل 
اإ���ش��الم��وي��ة م���ا، ب��ق��در م���ا ي��ر���ش��م خطوط 
كورونا  �شد  التطعيم  مناه�شي  مع  تقارب 
اأب��ًدا من  “مل يطلب ج��ان ل��وك ميلين�شون 
التطعيم”،  على  يح�شلوا  اأن  الفرن�شيني 
ت����ارًك����ا، ل���ق���اع���دت���ه، ����ش���رًب���ا م���ن اخل���ي���ارات 
والتجاوزات،  امل��راأة،  حقوق  حول  الغام�شة 
لل�شهيونية  م��ن��اه�����ش��ة  ان��ت��ق��ام��ي��ة  ون���زع���ة 
داخلي  اإط��ار  اأو مقيدة يف  اإخفاوؤها  يتقل�س 
متطرف  ي�شاري  ح��زب  م��ع  حتالف  ���ش��ارم، 

�شلطوي مثل حزب العمال امل�شتقل.
   داخ��ل��ي��ا، ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ف��ك��رون يف بديل 
ويطلبون  ال�����ش��اب��ق،  اال����ش���رتاك���ي  ل��ل��وزي��ر 
“انفجارا كبريا”، يغريون راأيهم وين�شجون 
اأجماًدا للمر�شح، مع انه انهزم للمرة الثالثة 

يف االنتخابات الرئا�شية. ملاذا تغيري الوجهة 
هذا؟ الأن الي�شار يف حالة ارتداد وجزر.

   تهدف “ال�شعبوية الي�شارية” اإىل تو�شيع 
الراديكاليات  ك��ل  اإث���ارة  اإن  الي�شار.  ن��ط��اق 
ال���ذي يتطلب م��ع ذلك  ارت���داده���ا،  ت��راف��ق 
لقادته  �����ش����روري  االأخ������ري  ه����ذا  حت���ال���ًف���ا. 
ح�شن  يف  اأن���ف�������ش���ه���م  حل���ب�������س  احل���زب���ي���ني 
البيئي  ال�������ش���ع���ب���ي  -االحت�����������اد  حم���ا����ش���ر 
اإىل عقدة  واالجتماعي اجلديد. م�شت�شلما 
�شياجية �شائعة جًدا يف ال�شيا�شة، يحاولون 
اإثبات اأنهم �شينت�شرون بينما ي�شتمرون يف 

تطهري �شفوفهم الداخلية الهزيلة ...
   ه����ل ك���ان���ت اأط�����روح�����ات الك������الو وم����وف 
االنقرا�س  من  الي�شار  �شتنقذ  واإي��ري��ج��ون 
ال��و���ش��ي��ك امل��ح��ت��م��ل؟ ال ���ش��يء م���وؤك���د. ومع 
ذلك، يبدو اأن اخلط احلايل، الذي ال رجوع 

فيه متاًما، ي�شّرع عملية االنحدار.
   يف ق�شر بوربون، كان الو�شول ال�شاخب 
لنواب حركة فرن�شا املتمردة، الذين انت�شى 
الكثري منهم معجبني باأنف�شهم، هو متويه 
للياأ�س ال�شيا�شي للي�شار من اأجل ق�شيتهم 
ات��ه��م يحتفلون  اآخ����ر.  ���ش��يء  اأي  اأك���رث م��ن 
اإخفاء  ل��ك��ن ال مي��ك��ن  رق�����ش��ا،  ب�����ش��ع��وده��م 
لن  املبهج،  الت�شريف  ه��ذا  بعد  اأن��ه  حقيقة 

يكون لديهم الكثري ليقولوه.
   االأمر االأكرث اإثارة للقلق بالن�شبة حلركة 
ف��رن�����ش��ا امل���ت���م���ردة ه���ي االأرق�������ام امل��ت��ع��ل��ق��ة ب� 
ناخبيها  من  �شًنا  االأ�شغر  الفئات  “قيم” 
على وجه اخل�شو�س، والتواطوؤ من جانبها 
العميقة  االخ��ت��الف��ات  ه��ذه  يتطلبه.  ال��ذي 
اأ�شا�شي  ب�شكل  تفاجئ  ال  التي  واالأ�شا�شية، 
قلياًل،  جمتمعنا  ت��ط��ور  بتحليل  قمنا  اإذا 
تظهر اأن االمر يتعلق بتناق�س �شيكون من 

ال�شعب حله.
للتعوي�س  ���ش��ع��وب��ة  ال�����ش��ّن  ك���ب���ار  ي��ج��د     
ع��ن ول���ع االأ���ش��غ��ر ���ش��ًن��ا ب��اأ���ش��ك��ال ال�شرامة 
اأقل  وه��ي  للعلمانية،  وال��ع��داء  االأخ��الق��ي��ة، 
اأهمية بكثري بني امل�شيحيني واليهود -حتى 
املتدينني منهم -منها بني امل�شلمني. وهذه 

تناق�شات مو�شوعية.

مترد ينقر�س
يريد  ا����ش���ت���ف���زازا، ال  غ�������ريود،  ال���ن���ائ���ب     
من  “جميعهم”  ب��رمل��ان��ي��ني  م�����ش��اع��دي��ن 
اأكرث  واحلقيقة  الكربى.  املدار�س  خريجي 
ق�شوة: كم عدد الطالب من نورمال �شوب 
اأو بوليتكنيك يتقدمون بطلب اإىل اجلمعية 

الوطنية؟
واملواجهات،  االأزي��������اء،  ح����ول  االأح�������داث     
واأ�شلوب  ال��ع��ن��ق،  رب��ط��ة  ح���ول  وال��ن��ق��ا���ش��ات 
وال�شياغة  وامل��زع��وم،  فيه  امل�شكوك  اللبا�س 
ا�شرتاتيجية  ح�����واف  ه���ي  ه���ل  اخل����ط����رة، 
حمفورة بدقة؟ االأكرث تاأكيًدا، انها حماولة 
يقرتح  ي�����ش��ار  ع��ل��ى  هيمنته  ع��ل��ى  للحفاظ 
اإجراء  واين،  ن�شبي  خ�شوع  مقابل  عليه، 

ان�شحاب انتخابي برتتيب ظاهر.
  ت�����ش��ري��ح��ات ت���دع���ي اأن���ه���ا ج���ذري���ة اأك���رث 
وال�شائع  امل��األ��وف  من  تاأتي  ولكنها  ف��اأك��رث، 
وا�شح  ع��ج��ز  ع��ن  تك�شف  ان���ى،  ف��ك��ر  م��ن  اأو 
كونية.  وجعلها  الذاتية  جتربته  جت��اوز  يف 
وهذه القدرة االأخ��رية متكافئة مع حقيقة 
 ... ال��وط��ن��ي  التمثيل  يف  ع�����ش��ًوا  ت��ك��ون  ان 
رمب��ا ت��ك��ون ع��دمي��ة االه��م��ي��ة ول��ك��ن تظهر، 
الي�شار يف  الهيمنة على  خ�شو�شا، رغبة يف 
اإنه �شكل  الذي يحدث.  التاريخي  الرتاجع 
والت�شلب  ال��ع��ادات  اإىل  ال��ع��ودة  اأ�شكال  م��ن 

الذي ن�شهده.
  ك���ان���ت ال��ل��ح��ظ��ة ال�����ش��ع��ب��وي��ة ه���ي حلظة 
بعد  ما  حلظة  وكانت  املتحركة،  اخلطوط 
املتفاقم.  اال�شتقطاب  ال�شعبوية هي حلظة 
من هنا، اأ�شبحت احلالة ميلين�شون ثانوية 
وهذا  ا�شرتاتيجية.  جم��ددا  لت�شبح  ن�شبًيا 
يعني  ب��ل  مت��اًم��ا  ال�شعبوية  نهاية  يعني  ال 
نهاية حلظة خا�شة جًدا. ان حالة التجمع 

ا ... الوطني ت�شتحق املتابعة عن كثب اأي�شً
------------------------------

*ع�سو مر�سد الراديكاليات ال�سيا�سية 
يف  باحث  جوري�س،  جــان  موؤ�س�سة  يف 
العلوم ال�سيا�سية، متخ�س�س يف اليمني 
وموؤلف  لل�سيا�سة،  الثقافية  والأبعاد 
اللقاء  “اىل  منها  البحوث  من  العديد 

غرام�سي” من�سورات �سارف 2015«.

- من خالل النحراف نحو الي�سار، نفهم اأن 
هذه اللحظة ال�سعبوية تقرتب من نهايتها

- تهدف »ال�سعبوية الي�سارية« اإىل تو�سيع نطاق 
الي�سار، واإن اإثارة كل الراديكاليات ترافق ارتدادها

جان لوك ميلين�شون

�شانتال موف واإنيغو اإريجون

بابلو اإغلي�شيا�س

ببيبي جريللو

مارين لوبان

ن�ساأت مع تدهور الأ�سر ال�سيا�سية التقليدية

لي�ست الراديكالية: احت�سار ال�سعبوية الفرن�سية...!
••الفجر -غايل برو�ستيه
 -ترجمة خرية ال�سيباين 

التقليدية  ال�سيا�سية  الأ�سر  تدهور  املا�سي  العقد  �سهد     
قد  ال�سعبوية.  ق�سية  الهام�سية  القوى  من  املزيد  واعتناق 

ب�سرى  بال�سرورة  لي�ست  وهي  ــا،  وراءن اللحظة  تلك  تكون 
�سهدت   ،2009-2008 اأزمــة  بعد  للدميقراطية.    �سارة 
بال�سعبوية.  تعريفه  ميكن  مــا  ظهور  عــودة  جمتمعاتنا 
“فرن�سا  اأو  الي�سارية”  “ال�سعبوية  مــثــل  مــو�ــســوعــات 
الكثري” غالًبا  الدولة” وغريها  “عن�سرية  املحيطية” “اأو 

ما تك�سف عن مواقف اأكرث منها حتليالت متباينة.  �سهدت 
ال�سنوات القليلة املا�سية الكثري من احلديث عن “ال�سعبوية 
“تويف  لكالو  اإرن�ستو  اإلهامها  م�سدر  كان  التي  الي�سارية”، 
وموف،  لكلو  اإريجون.  واإنيغو  موف،  2014” و�سانتال  عام 
“الليربالية  ازدهــرت  -عندما  الثمانينات  اأوائــل  يف  ن�سرا 

املتحدة  اململكة  يف  اأجريت  التي  التجارب  اأي  اجلديدة”، 
على يد مارغريت تات�سر والوليات املتحدة لرونالد ريغان 
عمل  وهو  ال�سرتاكية”،  وا�سرتاتيجية  الهيمنة   “ –ن�سرا 
النيوليربالية،  مهم من حيث املحاولت النظرية للرد على 

كما مت حتليلها جيًدا من قبل �ستيوارت هول يف كتاباته.

- مييل ميلين�سون 2017 بعدة طرق نحو الن�سخة الفرن�سية من بابلو اإغلي�سيا�س

- كانت اللحظة ال�سعبوية هي حلظة اخلطوط املتحركة، وكانت حلظة ما بعد ال�سعبوية هي حلظة ال�ستقطاب املتفاقم
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اإىل  فرن�شا  �شمال  من  املان�س  ع��ربوا  الذين  املهاجرين  ع��دد  �شّجل 
اململكة املتحدة على منت قوارب �شغرية االثنني رقما قيا�شيا جديدا، 

وفق ما اأعلنت احلكومة الربيطانية  اأم�س الثالثاء.
1295 �شخ�شا  اأن���ه مت ر���ش��د ع��ب��ور ح���وايل  ال��دف��اع  واأف����ادت وزارة 
االثنني، وهو عدد يتجاوز اآخر رقم قيا�شي �شّجل يف يوم واحد وبلغ 

1185 مهاجرا يف 11 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2021.
وحتى االآن، مت ت�شجيل عبور 22670 �شخ�شا هذا العام، ما يقارب 

�شعف العدد امل�شّجل يف الفرتة ذاتها من العام 2021.
اإىل  وا�شطحبت  املتحدة  اململكة  �شلطات  اعرت�شت  املا�شي،  والعام 

الرب 28526 �شخ�شا كانوا يحاولون عبور البحر.
و�شّكل االأمر م�شدر اأرق �شيا�شي بالن�شبة للحكومة الربيطانية التي 

تعّهدت ب�شبط احلدود ب�شورة اأف�شل بعد بريك�شت.
كما فاقم التوتر بني لندن وباري�س بينما تتهم احلكومة الربيطانية 

فرن�شا بعدم القيام مبا يكفي لوقف عمليات العبور.
ال�شتهداف  القوانني  ت�شديد  مت  الق�شية،  مع  للتعامل  م�شعى  ويف 

ع�شابات تهريب الب�شر التي تقف وراء عمليات العبور.
رواندا  اإىل  املهاجرين  بع�س  الإر���ش��ال  للجدل  املثرية  اخلطط  لكن 

الإعادة توطينهم قوبلت ب�شل�شلة طعون قانونية.
ودافعت احلكومة الربيطانية عن ال�شيا�شة على اعتبارها �شرورية 
ن��ظ��را الرت���ف���اع ت��ك��ال��ي��ف م��ع��اجل��ة ط��ل��ب��ات ال��ل��ج��وء واإي���ج���اد م�شاكن 

للمهاجرين.

من  لل�شحافة  �شيلمان  وزميل  اال�شتق�شائي  ال�شحفي  ي�شتبعد  مل 
مركز احلرية دانيال غرينفيلد اأن يكون طعن هادي مطر لالأديب 
“القاعدة”  تنظيمي  تقليد  اإي��ران يف  تتويجاً جلهود  ر�شدي  �شلمان 
هجمات  ل�شن  االإرهابية  العنكبوتية  �شبكتها  بناء  عرب  و”داع�س” 
داخل الواليات املتحدة. وكتب غرينفيلد يف “فرونت َبيج ماغازين” 
من  اأع�شاء  مع  توا�شل  على  ك��ان  مطر  اأن  تظهر  التقارير  اآخ��ر  اأن 
احلر�س  يف  ع�شو  �شد  املوجه  احلديث  االتهام  اإن  الثوري.  احلر�س 
الثوري االإرهابي بطلب اغتيال م�شت�شار االأمن القومي االأ�شبق جون 
بولتون وفر نافذة ملعرفة كيفية ا�شتهداف اإيران مل�شوؤولني �شابقني يف 
اإدارة ترامب.اأقام عميل احلر�س الثوري عالقة مع اأمريكي-اإيراين 
على و�شائل التوا�شل االجتماعي عرب عر�س 10 اآالف دوالر مقابل 
احل�شول على �شور لبولتون. هذا �شكل ماألوف لعمليات التج�ش�س 
حيث يطلب جا�شو�س اأجنبي من اأمريكي اأن يقوم بعمل يبدو قانونياً 
اأو �شيارات. ثم يقال  التقاط �شور الأفراد  وغري موؤذ يت�شمن غالباً 
لكب�س الفداء اإّنه اأمام خيار اإما ارتكاب املزيد من اجلرائم اخلطرية 
الفيديرايل. وعد عميل احلر�س  التحقيقات  اإىل مكتب  ت�شليمه  اأو 
الثوري اأن تدفع اإيران 250 األف دوالر ل�شدم بولتون ب�شيارة. وادعى 
مما  املتنزه  يف  وحيداً  يتم�شى  ما  غالباً  بولتون  اأن  الثوري  احلر�س 
ي�شري اإىل اأن االإيرانيني كان لديهم م�شبقاً عمليتهم اال�شتطالعية 
لالخرتاق.ح�شب  تتعر�س  اأن  ي��ري��دون  ي��ك��ون��وا  مل  ال��ت��ي  اخل��ا���ش��ة 
غرينفيلد، ي�شلط االتهام وطعن ر�شدي ال�شوء على بع�س احلوادث 
الغام�شة من بينها ا�شتدراج امراأة اإيرانية من بريكلي رجاًل اأمريكياً 
عرب موقع للمواعدة والتقت به يف فندق هندر�شون بنيفادا وبعدها 
مقتل  وك��ان  �شليماين”.  قا�شم  الغتيال  “انتقاماً  عنقه  يف  طعنته 
القائد االإرهابي يف احلر�س الثوري ذريعة ملوؤامرات اإرهابية متنوعة 

�شد اأفراد ع�شكريني واأع�شاء يف اإدارة ترامب.

رو�شيا  عينتهم  م�شوؤولني  عن  لالأنباء  الرو�شية  تا�س  وكالة  نقلت   
القوات  اإن  التي ي�شيطر عليها االنف�شاليون،  يف منطقة دونيت�شك، 

االأوكرانية ق�شفت مبنى ي�شم مقر االإدارة املحلية يف املنطقة.
وق���ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة دونيت�شك امل��ع��ني م��ن رو���ش��ي��ا ع��رب ق��ن��ات��ه على 
تليجرام اإن ثالثة اأ�شخا�س قتلوا اأم�س الثالثاء يف �شل�شلة �شربات 
التي تخ�شع ل�شيطرة االنف�شاليني املدعومني من  على دونيت�شك، 

رو�شيا منذ 2014.
وذكرت وكاالت اأنباء حكومية رو�شية نقال عن م�شوؤول انف�شايل اإن 
اأطلقت من  واح��دة على االأق��ل من القذائف امل�شتخدمة يف الهجوم 

نظام هيمار�س املدفعي اأمريكي ال�شنع.
وحذر م�شوؤولون غربيون من ت�شعيد حمتمل للقتال باأوكرانيا هذا 
على  اأ�شهر  �شتة  م��رور  ذك��رى  االأرب��ع��اء  اليوم  يوافق  بينما  االأ�شبوع 

الغزو الرو�شي.

عوا�سم

لندن

وا�شنطن

مو�شكو

و�سط ح�سار جوي وبري وبحري تفر�سه اإ�سرائيل        

ليايل ال�سيف.. متنف�س ن�ساء غزة بعيدا عن ال�سغوط 

اإ�سرائيل تخو�س معركة دبلوما�سية لإف�سال التفاق النووي.. اأو تاأجيله
•• القد�س-وكاالت

اأبيب  تل  اأن  اال�شرائيلية  “معاريف”  �شحيفة  ك�شفت 
وا�شنطن  الإق��ن��اع  مكّثفة  دبلوما�شية  معركة  تخو�س 
اإيران  م��ع  اجل��دي��د  ال��ن��ووي  ات��ف��اق  التوقيع على  بعدم 
اأو تاأجيله، خا�شة قبل انتخابات  امل�شتقبل القريب،  يف 
الكني�شت التي جتري مطلع نوفمرب “ت�شرين الثاين” 
القومي  االأم��ن  م�شت�شار  اأن  ال�شحيفة  امل��ق��ب��ل.واأك��دت 
نظريه  وا�شنطن،  يف  يلتقي  هولتا،  اإي���ال  اإ�شرائيل  يف 
لبحث  اآخرين،  وم�شوؤولني  �شوليفان  جيك  االأمريكي 

مو�شوع االتفاقية النا�شئة مع طهران.
لقاء  ي��ت��وق��ع  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  “اجلانب  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 

تهدئة  اإىل  ت��وؤد  مل  االأمريكية  التطمينات  الأن  �شعباً، 
تل اأبيب«.

تطمينات اأمريكية وتهديدات اإيرانية
اأجريت خالل عطلة نهاية  التي  املكثفة  ويف املحادثات 
ت��ن��ازالت جديدة  “ال  اأن  االأ���ش��ب��وع، زع��م االأم��ري��ك��ي��ون 

وافقت اإدارة الرئي�س جو بايدن على تقدميها«.
على  “التوقيع  ف��اإن  االأمريكية،  التقديرات  وبح�شب 
ات��ف��اق ن���ووي ج��دي��د، غ��ري م��ت��وق��ع يف االإط����ار الزمني 
مفاو�شات  يف  التقّدم  عن  احلديث  ظل  ال��ق��ري��ب«.ويف 
“طهران تزيد  اأن  اإىل  النووي، نّبهت ال�شحيفة  اتفاق 

من تهديداتها �شد اإ�شرائيل«.
قائد  �شالمي،  قاله ح�شني  ال�شحيفة مبا  وا�شت�شهدت 

الفل�شطينية  “االأرا�شي  اأن  عن  الثوري”،  “احلر�س 
تعمل �شوًيا يف اإطار املقاومة منذ بداية �شهر رم�شان، 
واأكد على اأهمية ا�شتمرار اجلهاد”، م�شيفاً اأن اإ�شرائيل 

يف تراجع واأن تاآكل قوتها يزداد«.
اإ�شرائيليني  م�شوؤولني  عن  “اأك�شيو�س”  موقع  ونقل 
ت��ط��م��ي��ن��ات م���ن االإدارة  اإن���ه���م ح�����ش��ل��وا ع��ل��ى  ق��ول��ه��م 

االأمريكية “اإال اأنها لي�شت كافية«.
وقال املوقع اإن املخاوف االإ�شرائيلية تفاقمت مع احلملة 
االنتخابية املقبلة، من منطلق اأنه اإذا مّت االإعالن عن 
زعيم  �شيعطي  فاإنه  االنتخابات،  قبل  اجلديد  االتفاق 
�شد  ال�شيا�شية  ال��ذخ��رية  نتانياهو  بنيامني  املعار�شة 

البيد.

بني  م��ك��ّث��ف  ح����وار  ح�����ش��ول  اإىل  “اأك�شيو�س”  واأ����ش���ار 
امل�����ش��وؤول��ني االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني واالأم���ري���ك���ي���ني يف االأي����ام 
االأخرية. ومع اأن معظم املناق�شات متت خلف االأ�شواء، 
اإال اأن االإيجازات ال�شحافية كانت من اأجل التاأكد من 

فهم البيت االأبي�س مظاهر القلق االإ�شرائيلية.
ال  الب��ي��د  اأن  للموقع  االإ�شرائيليون  امل�����ش��وؤول��ون  واأك���د 
ينوي �شّن حملة علنية �شد اإدارة بايدن رغم املفاو�شات 

ال�شعبة بني اأمريكا واإيران.
وقال م�شوؤول اإ�شرائيلي بارز: “�شيا�شتنا لي�شت البحث 
امل��ت��ح��دة مثل التي  ال��والي��ات  ع��ن م��واج��ه��ة علنية م��ع 
اإدارة  م��ع  عالقتها  نخرب  ول��ن   ،2015 ع��ام  ح�شلت 

بايدن مثلما فعل نتانياهو مع اأوباما«.

ال�سفارة الأمريكية يف كييف 
تدعو مواطنيها للمغادرة 

•• كييف-اأ ف ب

حّذرت ال�شفارة االأمريكية يف كييف اأم�س الثالثاء من اأن رو�شيا قد ت�شرب 
داعية  املقبلة”،  االأي����ام  “يف  اأوك��ران��ي��ا  يف  حكومية  وم��ب��ان  مدنية  من�شاآت 

املواطنني االأمريكيني اإىل “مغادرة اأوكرانيا اعتباًرا من االآن«.
وقالت ال�شفارة يف ر�شالة ن�شرتها على موقعها االلكرتوين الثالثاء “متلك 
وزارة اخلارجية معلومات مفادها اأن رو�شيا تكّثف جهودها ل�شّن �شربات على 

من�شاآت مدنية وحكومية يف اأوكرانيا يف االأيام املقبلة«.
ودعت ال�شفارة مواطنيها اإىل “مغادرة اأوكرانيا اعتباًرا من االآن عرب و�شائل 

النقل الربية اخلا�شة املتوفرة«.

•• غزة-اأ ف ب

تلتقي  غ���زة،  ق��ط��اع  بحر  �شاطئ  على 
ن�شاء كل م�شاء للعب الورق اأو ممار�شة 
اأثناء  بالدرد�شة  االكتفاء  اأو  الريا�شة 
متنف�شا  ي�شّكل  ما  الرنجيلة،  تدخني 
لهن يف ليايل ال�شيف احلارة للهروب 
بقعة  يف  اليومية  احلياة  �شغوط  من 

جغرافية اأرهقتها احلروب والفقر.
عاما(   43( حميدات  ي�شرى  وتقول 
بينما جتل�س مع �شديقتها نوال ي�شرا 
)66 عاما( مع حلول امل�شاء يف مقهى 
“ننتظر  غ����زة،  ���ش��اط��ئ م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
 ، البحر  اىل  للهروب  ال�شم�س  غياب 
لعدم  و�شيلتي  )ال����ورق(  ال�����ش��دة  لعب 

التفكري يف �شغوطات احلياة«.
وت�������ش���رح ال�����ش��ي��دة، وه����ي م��وظ��ف��ة يف 
الفل�شطينية،  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
تخرج  ه����روب،  امل��ن��زل  م��ن  “اخلروج 
�شعوبات  من  هربا  املنزل  من  الن�شاء 
احل���ي���اة وي�����ش��ع��ني ل��ل��ب��ق��اء يف اخل����ارج 
التي  ي�شرا  اأم��ا  اأط��ول م��دة ممكنة”. 
فتقول  الرنجيلة  دخ���ان  تنفث  ك��ان��ت 
“اأعود اإىل البيت يف الثانية اأو الثالثة 
فجرا... املراأة حتاول التاأقلم والتغلب 

على الظروف اأكرث من الرجال«.
اللعب  امل�شاركني يف  وتتعاىل �شحكات 
ل�شالح  اجل��ول��ة  ن��وال  ح�شمت  بعدما 

فريقها الذي ي�شم زوجها اأي�شا.
اأوراق  بتوزيع  ي�شرا حلميدات  وت�شري 
“ال خيارات يف غزة،  اللعب، ثم تتابع 
لذلك اآتي يوميا للعب مع االأ�شدقاء، 
اأ�شتطيع  التي  الوحيدة  الهواية  هذه 
 2،3 ويعي�س يف القطاع  ممار�شتها”. 
م��ل��ي��ون ن�����ش��م��ة و����ش���ط ح�����ش��ار جوي 
منذ  اإ�شرائيل  تفر�شه  وبحري  وب��ري 
حركة  �شيطرت  ب��ع��دم��ا   2007 ع���ام 
حما�س على القطاع. بينما يفتح معرب 

رفح على احلدود امل�شرية ب�شكل غري 
الفل�شطينيون  وي���ح���ت���اج  م��ن��ت��ظ��م، 
كبرية  م��ال��ي��ة  وم���ب���ال���غ  اأذون��������ات  اىل 
اآخ����ر �شمال  م��ق��ه��ى  ال���ش��ت��خ��دام��ه.يف 
غرب مدينة غزة، تقول اأم �شعيد �شاق 
واثنتني  �شديقتها  م��ع  جتل�س  بينما 
على  ال��ت��غ��ل��ب  “نحاول  اأخ��وات��ه��ا  م��ن 
الهموم.  وت��ب��ادل  ب��اخل��روج  ال�شغوط 
لكن  ي�شحكون،  النا�س  ميتة،  البلد 

اجلميع مدّمر نف�شيا من الداخل«.
ال�����ش��ي��دة، وه����ي رب����ة منزل،  وت�����ش��رح 
على  ال�شخ�شي  م�شروفها  تنفق  اأنها 
مبعّدل  للمقهى،  ال��ي��وم��ي��ة  زي��ارات��ه��ا 
دوالرات(  )اأرب���ع���ة  ي��وم��ي��ا  �شيكل   15
القهوة  ت���ن���اول  م��ق��اب��ل  االأق������ل  ع��ل��ى 
والرنجيلة.ويعترب هذا املبلغ بالن�شبة 
الرفاهية  م��ن  ون��وع��ا  الآخ��ري��ن كبريا 
يف ال���ق���ط���اع ال�����ذي ي���ع���اين اأك�����رث من 

تتجاوز  بينما  الفقر  من  �شكانه  ثلثي 
%47.بالن�شبة  فيه  البطالة  ن�شبة 
مع  جتل�س  التي  الرحمن  عبد  لفاتن 
بناتها وجاراتها اأمام منزلها يف خميم 
�شاطئ  على  املطل  لالجئني  ال�شاطئ 
اخلروج  “تكاليف  ف���اإن  غ���زة،  مدينة 
اإمكانياتنا«.وت�شرح  تفوق  املنزل  من 
االأم خلم�شة بنات و�شبيني اأن عائلتها 
ال�شوؤون  وزارة  م�شاعدة  على  تعتمد 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ع��ائ��الت ال��ف��ق��رية يف 

القطاع.
ن�شاء  غ��ال��ب��ي��ة  “تتجمع  وت�����ش��ي��ف 
ال  الأن��ن��ا  منازلهن  اأب���واب  عند  املخيم 
الو�شع  ب�شبب  ال��رتف��ي��ه  ث��م��ن  من��ل��ك 

االقت�شادي ال�شعب«.
الكهرباء  اأزم����ة  م��ن  ال�����ش��ي��دة  وت�شكو 
اىل  م�����ش��رية  ال��ق��ط��اع،  ي�شهدها  ال��ت��ي 
اأنها ت�شطر ال�شتقبال �شيوفها خارج 

ب��ال�����ش��ف��ي��ح، قائلة  امل�����ش��ق��وف  م��ن��زل��ه��ا 
نفرت�س  ال��ب��ي��ت،  يف  ي��ط��اق  ال  “احلر 
ال�شيوف  م����ع  وجن���ل�������س  ال�������ش���اط���ئ 
الوحيدة  الرتفيه  و�شيلة  فهو  هناك، 
امل��ج��ان��ي��ة«.ودّم��رت اإ���ش��رائ��ي��ل حمطة 
ت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة ال��وح��ي��دة يف غ���زة يف 
احل����ني،  ذل�����ك  وم���ن���ذ   .2006 ع�����ام 
يعاين �شكان قطاع غزة من اأزمة حادة 
�شاعات  ع���دد  ي�����ش��ل  اإذ  ال��ك��ه��رب��اء،  يف 
اأك���رث  اإىل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ت��ي��ار  ق��ط��ع 
اخلام�س  ي��وم��ي��ا.يف  ���ش��اع��ة   12 م���ن 
اإ�شرائيل  �شّنت  اجل����اري،  ال�شهر  م��ن 
ا�شتهدفت  دام���ي���ة  ع�����ش��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ة 
ح��رك��ة اجل���ه���اد االإ����ش���الم���ي يف قطاع 
اأ�شفرت عن مقتل ما ال يقّل عن  غزة 
وفق  اأط��ف��ال،  بينهم  فل�شطينًيا،   49

ح�شيلة فل�شطينية.
املتحدة  االأمم  اأرق���ام مكتب  واأظ��ه��رت 

)اأوت�شا(  االإن�شانية  ال�شوؤون  لتن�شيق 
بالتيار  ال��ت��غ��ذي��ة  ����ش���اع���ات  ع����دد  اأن 
يف  فقط  �شاعات  خم�س  اإىل  انخف�س 
7 اآب /اأغ�شط�س، خالل جولة القتال 
عا�شي  اأبو  جرب  اأم  االأخرية.واختارت 
اأم�����ش��ي��ت��ه��ا مع  )43 ع���ام���ا( مت�����ش��ي��ة 
�شديقاتها يف منتزه عام غرب مدينة 
اال�شخا�س  ب���ع�������ش���رات  م��ك��ت��ظ  غ�����زة 

غالبيتهم من الن�شاء واالطفال.
هنا  الكر�شي  على  “اجللو�س  وت��ق��ول 
ب�شيكل )0،30 دوالر(، لو خرجنا اىل 

البحر، �شاأحتاج اأن اأدفع اأكرث«.
على  و���ش��ع��ت  بينما  ال�����ش��ي��دة  وت��ت��اب��ع 
الطاولة اأمامها بع�س املخبوزات التي 
جهزتها يف املنزل “اخليارات معدومة 
يف غزة، اخلروج من املنزل ي�شعرنا اأننا 
تعر�شها  عا�شي  اأب��و  تخفي  ب�شر«.وال 
ب�شبب  النتقادات يف جمتمع حمافظ 

الليل،  منت�شف  ب��ع��د  للبيت  ع��ودت��ه��ا 
لالنتقادات،  اأك��رتث  “ال  تقول  لكنها 
ابنتي  م��ع  االأق�����دام  ع��ل��ى  اأع����ود م�شيا 
مكتظة  ت��ك��ون  ال�����ش��وارع  خ����وف،  دون 

وال�شرطة يف كل مكان«.
ممار�شة  ال��ن�����ش��اء،  لبع�س  وبالن�شبة 
اأن�����واع م��ن ال��ري��ا���ش��ة، وب��ي��ن��ه��ا ركوب 
اخليل، خيار جميل للت�شلية يف الليل 
يف ن���اد ري��ا���ش��ي ع��ائ��ل��ي ج��ن��وب غرب 

مدينة غزة.
التي  ع��ام��ا(   22( كحيل  منة  بينهن 
“ريبل”،  بينما تطعم ح�شانها  تقول 
هنا،  امل�����ش��اء  يف  وق��ت��ي  اأغ��ل��ب  “اأق�شي 
اأخ��اف اأن اأخ��رج ليال يف اأم��اك��ن عامة 
وح����دي خ��وف��ا م��ن ح����دوث ق�����ش��ف اأو 

اإطالق �شواريخ«.
ورغم اأن ال�شابة متار�س ريا�شة ركوب 
اخل��ي��ل م��ن��ذ ن��ح��و ع�����ش��رة اأع�����وام، تقّر 
غزة  جمتمع  يف  الن��ت��ق��ادات  بتعر�شها 

املحافظ.
ح�شانها  ���ش��رج  مت�شك  وه���ي  وت�����ش��رح 
لركوب اخليل  اأخ��رج  “حني  الرمادي 
ع���ل���ى ال���ب���ح���ر، اأواج���������ه ال���ك���ث���ري من 

االنتقادات كوين غري حمجبة«.
بحاجة  احل�����ش��ان  “حتى  ت�شيف  ث��م 

لتغيري االأجواء«.
الفرو�شية، تلعب مريفت  ن��ادي  خ��ارج 
الغاليني )41 عاما( ريا�شة “البيكل 
ريا�شات  م���ن  واح������دة  وه����ي  بول”، 
امل�����ش��رب ال��ت��ي ي��ن��ف��رد ال���ن���ادي ب��ه��ا يف 

قطاع غزة.
اأن  كن�شاء  “نحب  ال��غ��الي��ن��ي  وت��ق��ول 
اأحب االلتحاق بكل ما هو  نفرح، واأنا 

جديد«.
يف  “اأعمل  بحما�شة  ال�شيدة  وت��ت��اب��ع 
امل�شاء،  يف  الريا�شة  واأم��ار���س  ال�شباح 
اىل مكان  ل��ل��ذه��اب  البيت  م��ن  اأخ���رج 

فيه اإ�شاءة ونا�س«.

•• املكايالب-اأ ف ب

و�شط  التنقيب  يف  التيجاين  حممد  ال�شوداين  ينهمك 
تدمره  اأن  قبل  منزله  ال�شابق  يف  كانت  اأن��ق��ا���س  كومة 
ميكنه  اأغ��را���س  ع��ن  بحثا  امل��ك��اي��الب،  قرية  يف  ال�شيول 
اإنقاذها.ي�شعى ال�شتعادة اأي �شيء من منزله املنهار قبل 
اأن ينتقل اىل مكان اآخر يعي�س فيه مع زوجته احلامل 
�شمال  يف  النيل  نهر  بوالية  الواقعة  القرية  يف  وطفله 

ال�شودان، على بعد 400 كيلومرت من اخلرطوم.
الناجتة  الفي�شانات  دّم��رت  قليلة،  �شاعات  غ�شون  ففي 
عن االأمطار الغزيرة منزل التيجاين )53 عاما( الذي 
فران�س  لوكالة  الرجل  ويقول  �شنوات.  ب��ن��اوؤه  ا�شتغرق 
بر�س “كان مثل يوم القيامة.. مل ن�شهد اأمطارا و�شيوال 

كهذه منذ �شنوات«.
وي�شجل ال�شودان �شنويا اأمطارا غزيرة يف الفرتة املمتدة 
من اأيار/مايو اإىل ت�شرين االأول/اأكتوبر تت�شّبب ب�شيول 
وحما�شيل  حتتية  وب��ن��ى  ممتلكات  وت��دّم��ر  وفي�شانات 
ت�شبّبت  ال��ر���ش��م��ي��ة،  االإح���������ش����اءات  زراع���ي���ة.وب���ح�������ش���ب 

الفي�شانات هذه ال�شنة مبقتل 79 �شخ�شا.
واأعلن ال�شودان االأحد حالة الطوارئ يف �شت واليات من 

بينها نهر النيل بعد اأن غمرتها املياه.
وتاأتي اأزمة ال�شيول يف وقت يعاين ال�شودان، اإحدى اأفقر 
دول العامل العربي والغارق يف اأزمات �شيا�شية واقت�شادية 
منذ �شقوط الرئي�س ال�شابق عمر الب�شري عام 2019، 

من ا�شطرابات م�شتمرة منذ االنقالب الع�شكري الذي 
نفذ يف 25 ت�شرين االأول/اأكتوبر املا�شي.

وت�شري تقديرات مكتب االأمم املتحدة لل�شوؤون االإن�شانية، 
ا�شتنادا اىل اأرقام ر�شمية، اإىل اأن 460 األف �شخ�س قد 
يتاأثرون بالفي�شانات هذا العام يف البالد، واأن 146 األفا 

تاأثروا حتى االآن، و31 األف منزل دمرت اأو ت�شّررت.
وكان متو�شط عدد االأ�شخا�س املت�شررين كل �شنة بني 

2017 و2021 يبلغ 388،600.
واأكرث الواليات تاأثرا بالفي�شانات، نهر النيل يف �شمال 
البالد وك�شال يف ال�شرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور 

يف الغرب.
ومنذ بداية مو�شم االأمطار املدّمر، تقّطعت ال�شبل باآالف 

االأ�شر ال�شودانية يف قرية جماورة بحًثا عن ماأوى.
و�شوهد قرويون يف قرية املكايالب يحاولون اإنقاذ بع�س 

من ممتلكاتهم اأو ا�شتعادة اأجزاء من اأثاث حمطم.
ويقول حيدر عبد الرحمن بينما يجل�س على كومة من 
الركام كانت منزله قبل الكارثة، “نحاول العثور على اأي 

�شيء، ولكن كّل �شيء دّمر متاما«.
ويقول عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س “يخ�شى النا�س 

اأن جتلب مياه االأمطار الغزيرة العقارب والثعابني«.
ويعرّب �شيف الدين �شليمان البالغ من العمر 62 عاما 
ما�شة  ح��اج��ة  يف  “النا�س  وي��ق��ول  نف�شها،  امل��خ��اوف  ع��ن 

مل�شاعدات �شد احل�شرات والبعو�س«.
من  املتحدة  االأمم  يف  االإن�شانية  ال�شوؤون  مكتب  ويحّذر 
اأن برك املياه الراكدة التي تت�شبب بها في�شانات االأنهر 
اأو  الكولريا  مثل  اأم��را���س  ح�شول  خطورة  من  “تزيد 

االإ�شهال اأو املالريا«.
وي�شري اىل اأن �شبب “الفي�شانات غري امل�شبوقة مرتبط 

بالتغري املناخي«.
اأن  ها�شم من جهته  يا�شر  ال�شحة  وزارة  م�شوؤول  واأك��د 

الو�شع “حتى االآن حتت ال�شيطرة«.
ي�شكنون  ���ش��خ�����س  اآالف  ث��الث��ة  ب���ني  م���ن  اأن  واأ�����ش����اف 
املكايالب، “ن�شتقبل يوميا ما بني �شت اإىل �شبع حاالت 
ملكافحة  ر�����ّس  “حملة  ال�����ش��ل��ط��ات  واأط��ل��ق��ت  اإ�شهال”. 

البعو�س«.
اأن تكون الكوارث التي ح�شلت جمرد  ويخ�شى كثريون 
بداية.ويقول عبد الرحمن “مو�شم اخلريف يف بدايته، 

ولي�س هناك مكان يذهب اإليه النا�س” لالحتماء.

•• بريوت-اأ ف ب

حبوب  �شوامع  ثمانية  اآخ��ر  الثالثاء  اأم�س  انهار 
التي ت�شّررت  ال�شمايل من االإه���راءات  يف اجل��زء 
جراء االنفجار املدمر الذي وقع يف مرفاأ بريوت 
يف اآب-اأغ�شط�س 2020، وفق ما �شاهد مرا�شلون 

لوكالة فران�س بر�س كانوا يف املكان.
اندالع  م��ن  اأ�شابيع  بعد  ال�شوامع  انهيار  وج���اء 
حريق جنم، وفق م�شوؤولني وخ��رباء، عن تخّمر 
خمزون احلبوب الذي بقي يف املكان بعد االنفجار، 
جراء الرطوبة وارتفاع احلرارة. و�شقطت اأجزاء 
 31 منذ  دف��ع��ات  على  ال�شمالية  االإه�����راءات  م��ن 
مت��وز/ي��ول��ي��و، ك��ان��ت اإح��داه��ا يف ال��راب��ع م��ن اآب/

�شقوط  لكن  االنفجار،  ح�شول  ذكرى  اأغ�شط�س، 
اليوم هو االأكرب.

اأجزاء  يف  �شاعات  طيلة  ا�شتعلت  ال��ن��ريان  وك��ان��ت 
اآخر ثمانية �شوامع قمح متبقية يف  جديدة من 
على  كثيف  ب��دخ��ان  ت�شّبب  م��ا  ال�شمالية،  اجلهة 

مدى اأيام قبل �شقوطها بالكامل.
داخل  ا�شت�شعار  اأجهزة  ركب  الذي  املهند�س  وقال 
اجلنوبية  “الكتلة  دوران����د  اإمي��ان��وي��ل  ال�شوامع 

املتبقية ثابتة” حتى االآن.
يف  اختها  خ�شرت  التي  فودوليان  ماريانا  وقالت 
انفجار املرفاأ “نحّمل ال�شلطة م�شوؤولية اخل�شارة 
من  ال�شمايل  اجل��زء  وانهيار  اإليها  و�شلنا  التي 

االإهراءات«.
اجل����زء  ح���م���اي���ة  “يجب  ف����ودول����ي����ان  واأ�����ش����اف����ت 
ذاك���رة جماعية  ليكون  ك��ك��ل،  وامل��وق��ع  اجل��ن��وب��ي، 

لتفجري الرابع من اآب«.
اآب/اأغ�شط�س  من  الرابع  يف  ب��ريوت  مرفاأ  و�شهد 

من  اأك��رث  بحياة  اأودى  �شخماً  ان��ف��ج��اراً   2020
مئتي �شخ�س، وت�شّبب باإ�شابة اأكرث من 6500 
اآخرين بجروح، ملحقاً دماراً وا�شعاً باملرفق وعدد 

من اأحياء العا�شمة.
وجن���م االن��ف��ج��ار، وف���ق ال�����ش��ل��ط��ات، ع��ن تخزين 
كميات �شخمة من نيرتات االأمونيوم داخل املرفاأ 
من دون اإج���راءات وقاية، واإث��ر ان��دالع حريق مل 
على  م�شوؤولني  اأن  الحقاً  وتبنّي  اأ�شبابه.  ُتعرف 
م�شتويات عدة كانوا على دراية مبخاطر تخزين 

املادة ومل يحركوا �شاكناً.
ب�شبب  اأ�شهر  منذ  معّلق  االنفجار  يف  والتحقيق 

عراقيل �شيا�شية.
اتخذت احلكومة قراراً  املا�شي،  ني�شان/اأبريل  يف 
العامة،  ال�شالمة  على  خ�شية  االإه�����راءات  ب��ه��دم 
قّدمتها  اع��رتا���ش��ات  بعد  تطبيقه  عّلقت  لكنها 

انفجار  �شحايا  اأه��ايل  وجلنة  مدنية  جمموعات 
االإه������راءات معلما  بتحويل  ط��ال��ب��ت  ال��ت��ي  امل��رف��اأ 
على  ال�شلطات  تعمل  ومل  االنفجار.  على  �شاهدا 

تفريغ ال�شوامع من احلبوب.
واأعلن وزير االأ�شغال يف حكومة ت�شريف االأعمال 
اتخذت  احلكومة  اأن  املا�شي  االأ�شبوع  حمية  علي 
قراراً “بحجز 25 األف مرت مربع لبناء اإهراءات 
م�شرياً اإىل اأن التمويل  جديدة يف مرفاأ بريوت”، 

�شيكون من مانحني دوليني ومن وزارته.
وفاقمت تبعات االنفجار حّدة االنهيار االقت�شادي 
ل��ب��ن��ان م��ن��ذ خريف  ال���ذي ي�شهده  امل�����ش��ب��وق  غ��ري 
2019 والذي جعل غالبية اللبنانيني حتت خط 

الفقر.
ورغم مرور عامني، مل ت�شتعد بريوت عافيتها مع 

بنى حتتية متداعية ومرافق عامة عاجزة.

�سقوط اأجزاء جديدة من اإهراءات مرفاأ بريوت

ال�سودان.. قتلى ومنازل وبنى حتتية مدمرة جراء ال�سيول
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•• تايبيه-اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت رئ��ي�����ش��ة ت���اي���وان ت�����ش��اي اإن���غ ون  
التايواين  ال�شعب  اأن  ال��ث��الث��اء  اأم�����س 
م��ت��م�����ش��ك ب���ال���دف���اع ع����ن اجل����زي����رة يف 
ال�شخمة  الع�شكرية  امل��ن��اورات  اأع��ق��اب 

التي اأجرتها ال�شني.
اإىل  ت��اي��وان  م�شيق  يف  التوتر  ت�شاعد 
اأع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات��ه يف ���ش��ن��وات م��ن��ذ اأن 
اأج����رت ب��ك��ني م���ن���اورات ع�����ش��ك��ري��ة غري 
م�شبوقة ردا على زيارة رئي�شة جمل�س 

اإىل  بيلو�شي  نان�شي  االأم��ريك��ي  النواب 
تايبيه يف وقت �شابق هذا ال�شهر.

وج��������اءت ت�������ش���ري���ح���ات ت�������ش���اي خ���الل 
الذكرى  يف  اأم��ريك��ي��ا  وف���دا  ا�شتقبالها 
على  ال�شينية  الق�شف  حلملة  ال64 
املعروفة  ال�����ش��غ��رية،  ك��ي��ن��م��ن  ج���زي���رة 

ب�”ق�شف 823«.
وقالت ت�شاي اإن “هذه املعركة حلماية 
وطننا اأظهرت للعامل اأن ال تهديد من 
اأي نوع ميكن اأن يزعزع ت�شميم ال�شعب 
ال��ت��اي��واين يف ال��دف��اع ع��ن اأم��ت��ه، ال يف 

املا�شي، وال االآن وال يف امل�شتقبل«.
وك����ان اجل��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي اأط���ل���ق 470 
األ��ف قذيفة عل كينمن وج��زر �شغرية 
عن  اأ�شفر  م��ا   1958 يف  لها  جم���اورة 
ا�شتمر  هجوم  يف  �شخ�شا   618 مقتل 

44 يوما.
ذاتي  بحكم  تتمتع  ال��ت��ي  بكني  تخ�شى 
تعترب  التي  ال�شني  عمال ع�شكريا من 
وتوعدت  اأرا�شيها  من  ج��زءا  اجل��زي��رة 
اإن لزم  باإعادة �شمها يوما ما، وبالقوة 

االأمر.

اأي عمل دبلوما�شي من  وترف�س بكني 
�شاأنه اإ�شفاء ال�شرعية على تايوان وردت 
امل�شوؤولني  زي��ارات  بغ�شب متزايد على 

وال�شيا�شيني الغربيني للجزيرة.
وطيلة اأ�شبوع بعد زيارة بيلو�شي اأر�شلت 
�شواريخ  واأط��ل��ق��ت  حربية  �شفنا  بكني 
املياه  اإىل  مقاتلة  وط���ائ���رات  بال�شتية 

واالأجواء املحيطة بتايوان.
با�شتخدام  ال�����ش��ني  ت���اي���وان  وات��ه��م��ت 
تكون  تدريبات قد  لبدء  ذريعة  الزيارة 

مبثابة تدريب على عملية غزو.

بوركينا فا�سو والنيجر تدعوان مايل 
اإىل العودة  للقوة امل�سرتكة 

•• واغادوغو-اأ ف ب

الع�شكرية  ال��ق��وة  يف  م�شوؤولياتها”  حت��ّم��ل  اإىل  “للعودة  م��ايل  والنيجر  فا�شو  بوركينا  دع��ت 
امل�شرتكة ملكافحة االإرهابيني والتي ت�شّم اإىل هذه الدول الثالث كاًل من ت�شاد وموريتانيا.ويف 
منت�شف اأيار/مايو قّررت ال�شلطات االنتقالية يف مايل، بعدما ُمنعت من تويّل رئا�شة جمموعة 
التابعة  امل�شرتكة  الع�شكرية  القوة  ومن  االإقليمي  التكّتل  هذا  من  االن�شحاب  اخلم�س،  ال��دول 
االإرهابية يف  الذي يحارب اجلماعات  الع�شكري  التحالف  ان�شحابها من هذا  باماكو  له.وعزت 
الدول اخلم�س اإىل “فقدان ا�شتقالليتها” ومعاناتها من “ا�شتغالل” من جانب بقية حلفائها 
االأربعة.واالإثنني قال وزير الدفاع النيجري القا�شم اإنداتو خالل زيارة اإىل واغادوغو عا�شمة 
بوركينا فا�شو “لقد ا�شتعر�شنا الو�شع االإقليمي وفّكرنا يف اأّن مايل هي اليوم الغائب االأكرب عن 

التعاون يف جمال الدفاع«.

رئي�سة تايوان توؤكد ت�سميم مواطنيها على الدفاع عن اجلزيرة 

•• عوا�سم-وكاالت

اأثار الن�شاط الع�شكري بالقرب من حمطة زابوريجيا النووية 
�شيناريو  ت��ك��رار  م��ن  خم��اوف  اأوك��ران��ي��ا  يف  رو�شيا  حتتلها  التي 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام  االأم����ني  واج��ت��م��ع  ت�شرينوبيل.  م��ف��اع��ل 
ال��رئ��ي�����س االأوك�������راين فولودميري  اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����س م���ع 
بكارثة  التهديد  لكن   ... الو�شع  ملناق�شة  اأي��ام  قبل  زيلين�شكي 
ما  بح�شب  ق��ب��ل،  م��ن  ب��وت��ني  ا�شتخدمها  و�شيلة  ن��ووي��ة جم��رد 
اأكاجي يف تقرير لها ن�شره موقع  اآنا  ال�شحفية  الكاتبة  اأف��ادت 
للطاقة  حم��ط��ة   16 ب���ني  ال��ف��رن�����ش��ي.م��ن  كران�س”  “ورلد 
النووية يف االحتاد ال�شوفيتي، مت بناء اأربعة يف اأوكرانيا. وكانت 
اأكرثها �شهرة حتى وقت قريب. ولكن كل  حمطة ت�شرينوبيل 
االأنظار تتجه االآن اإىل اأكرب حمطة للطاقة النووية يف اأوروبا، 
اأوك��ران��ي��ا حيث اأ�شبحت  وه��ي زاب��وري��ج��ي��ا، ال��واق��ع��ة يف ج��ن��وب 
رو�شيا يف  احتلتها  اأن  اأوك��ران��ي��ا منذ  للحرب يف  ج��دي��داً  م��رك��زاً 
رهائن حتت  عمالها  زال  وم��ا   . )اآذار(  مار�س  �شهر  الرابع من 
زابوريجيا  حمطة  اأن  اىل  اال���ش��ارة  الرو�شية.جتدر  ال�شيطرة 
االحتالل  حت��ت  ع�شر  اخلم�شة  ومفاعالتها  النووية  للطاقة 
ع�شكرية  ق��اع��دة  فعلياً  واأ�شبحت  )ني�شان(.  اأب��ري��ل  �شهر  منذ 

للجي�س الرو�شي. وتنت�شر هناك العربات امل�شفحة، ويتم اإطالق 
ميكن  ال��ن��ووي��ة.وال  املحطة  اأرا���ش��ي  م��ن  واملدفعية  ال�شواريخ 
الأوكرانيا الرد على هذه الهجمات دون املخاطرة بكارثة ... وهو 
اأمر يعرفه بوتني جيداً، حيث يقوم مرة اأخرى بت�شليح التهديد 
بكارثة نووية للم�شاعدة يف احلرب التي ي�شنها.يف 15 اأغ�شط�س 
)اآب(، قال رئي�س الوكالة احلكومية االأوكرانية الإدارة منطقة 
وق��وع ح��ادث يف  اإن��ه يف حالة  ت�شرينوبيل، يوجني كرامارينكو، 
املتوقعة  ال�شرر  م�شاحة  ت��ك��ون  اأن  ميكن  زاب��وري��ج��ي��ا،  حمطة 
حوايل 30 األف كيلومرت مربع. وحتتوي زابوريجيا حالياً على 
حوايل 18 األف جمموعة من الوقود ال�شائل، وهو ما يزيد 10 
مرات عن حمطة ت�شرينوبيل وقت وقوع حادثها النووي يف عام 
التلوث  اأن ي�شل  1986. ويف حالة وقوع كارثة نووية، ميكن 
االإ�شعاعي اإىل مليوين مليوين كيلومرت مربع .وزعمت رو�شيا 
اأوكرانيا تق�شف حمطة الطاقة النووية اخلا�شة بها، لكن  اأن 
هذه املزاعم غري منطقية بالنظر اإىل العواقب املدمرة املحتملة 

الأوكرانيا نف�شها، بح�شب التقرير.
ال�شورة: يف 4 مار�س، اأ�شابت قذائف رو�شية حمطة زابوريجيا 
اأوكرانيا، مما ت�شبب يف ا�شتعال النريان يف  للطاقة النووية يف 

اأحد مبانيها.

بيدق اآخر يف كتاب بوتني
واأ�شبحت حمطة زابوريجيا للطاقة النووية بيدقاً اآخر يف كتاب 
ُلعبة بوتني للرتهيب والتالعب. ويف فرباير )�شباط( املا�شي، 
و�شع بوتني االأ�شلحة النووية الرو�شية يف حالة تاأهب ق�شوى.

واأعلن الرئي�س الرو�شي اأنه ال ميكن الأحد اأن ينت�شر يف حرب 
نووية، واأن��ه ال ينبغي اإط��الق مثل هذه احل��رب. لكن التهديد 
باحلرب النووية اأمر حقيقي مبا فيه الكفاية يف اأذه��ان بوتني 
دعاية  الرو�شي  التلفزيون  يدعمونه.ويبث  الذين  واملتطرفني 
اإىل توجيه �شربة �شاروخية نووية  منذ �شهور، داعياً �شراحًة 
الواليات  اأو  اأوك��ران��ي��ا  ذل��ك  اأك���ان  ���ش��واء  رو�شيا”،  “اأعداء  �شد 
املتحدة اأو بريطانيا . وقال بوتني اآنذاك: “�شنذهب اإىل اجلنة 

�شهداء، بينما هم �شيلقون حتفهم فح�شب«.
لن يتخلى بوتني عن �سالحه ب�سهولة

لكن على الرغم من اأن بوتني قد غزا دولة ذات �شيادة وانتهك 
ال��ق��ادة ال�شيا�شيني  ال��ع��دي��د م��ن  ي���زال  ال��دول��ي��ة، ال  ال��ق��وان��ني 
)ب�شذاجة اإىل حد ما(، على حد و�شف معدة التقرير، يعتقدون 

اأن بوتني خمادع وميكن التفاو�س معه.
غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام  االأم��ني  اجتمع  وقد 
مع الرئي�س االأوكراين يف مدينة لفيف يف 18 اأغ�شط�س )اآب( 

ملواجهة التهديد املتعلق مبحطة زابوريجيا للطاقة النووية.
وطاملا اأن احلرب ال تزال م�شتمرة، فاإن اأوكرانيا تطالب باإغالق 
ال�شماء فوق البالد . وقد ثبت ف�شل هذا الطلب حتى االآن. لكن 
بامل�شاعدة يف حماية  اأن يكون زيلين�شكي قد طالب  املتوقع  من 
منطقة زابوريجيا على االأقل، باالإ�شافة اإىل ال�شغط من اأجل 
اإخ����راج ب��وت��ني من  ف��ر���س امل��زي��د م��ن ال��ع��ق��وب��ات للم�شاعدة يف 

اأرا�شي حمطة الطاقة النووية.

هذا  نتيجة  ت��وق��ع  بالفعل  ميكننا  “لكن  ك��اج��اي:  اآن���ا  وت��ق��ول 
االجتماع. و�شيعرب غوتريي�س عن قلقه ال�شديد ويدعو اأطراف 
يحدث  لن  لكن  باملن�شاأة.  ح��ادث  وق��وع  ملنع  التعاون  اإىل  النزاع 

�شيء، الأن منع هذا الو�شع كان اأ�شهل بكثري من حله«.
واأ�شافت كاجاي: “ال ميكن اأن تنتهي هذه احلرب على طاولة 
قادة  جميع  تو�شل  لقد  امل��ع��رك��ة.  �شاحة  يف  واإمن���ا  امل��ف��او���ش��ات، 

وخرباء العامل تقريباً اإىل هذا اال�شتنتاج املحزن«.

و�سط خماوف من تكرار �سيناريو مفاعل ت�سرينوبيل

هل التحذيرات من كارثة نووية يف زابوريجيا خدعة جديدة؟

   ت�����ش��ك��ل اال���ش��ت��م��راري��ة ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر بني 
االإم������رباط������وري������ة ال����رو�����ش����ي����ة واالحت��������اد 
ال�شوفياتي، وكذلك بني االحتاد ال�شوفياتي 
الهدف  التحديد،  وج��ه  على  ال��ي��وم  وع��امل 
العمل، وال��ذي ميكن  املركزي لدرا�شة هذا 
النحو  على  اال�شا�شية  فر�شيته  تلخي�س 
التايل: “الع�شر ال�شوفياتي” بداأ االنفتاح 

قبل عام 1917 ومل يغلق بعد.
ت���ت���ن���اول يف  ك��ت��ب  اأي  ت���وج���د  ت���ك���اد  »ال      
جم��ل��د واح����د امل�����ش��اك��ل ال�����ش��ائ��ع��ة يف نهاية 
ثورة  “من  ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة  االإم���رباط���وري���ة 
اإىل االحتاد ال�شوفياتي ودول ما   ،”1905
ال�شفحة  ومن  ال�شوفياتي”،  االحت��اد  بعد 
يعر�شون  ال��ذي��ن  امل��وؤل��ف��ون،  ي��ح��دد  االأوىل 
احلاجز  “عبور  يف  طموحهم  البداية  م��ن 
الزمني لعام 1991، والذي ميثل عموًما 
اأن  ي��ب��دو  املوجودة”.  ل��الأع��م��ال  ان��ق��ط��اع��ا 
اخل���ط���اب ال���ع���ام امل����ت����داول يف رو���ش��ي��ا هذه 
االإع���الم وعلى  و�شائل  �شيما يف  “ال  االأي���ام 
احليوية  “اإحباط”  مت  حيث  االإن���رتن���ت، 
عام  ب��وت��ني  ان��ت��خ��اب  اإع����ادة  “بعد  الرقمية 
يوؤكد بو�شوح اأهمية اتخاذ هذا   ،”2012

املوقف.
التخيالت  ع��ل��ى  ال�����ش��يء  نف�س  وينطبق     
التي ت�شكل الراأي العام الرو�شي، والذي ال 
باإحياء االحتاد  يزال جزء كبري منه يحلم 
ال�شوفياتي، حتت تاأثري دعاية ذات حمامل 
وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات م��ت��ع��ددة وم��ع��ق��دة “على 
�شبيل املثال فقط، “املبادرات التي اأطلقتها 
االأخرية  ال�����ش��ن��وات  يف  الرو�شية”  ال��دول��ة 

حتظر “اأي انتقاد لدور االحتاد ال�شوفياتي 
خالل احلرب العاملية الثانية«.

جيو- وقطيعة  زمنية  ا�ستمرارية 
ثقافية

   ومع ذلك، فاإن الو�شط واالأطراف، والرو�س 
وغري الرو�س، مل يتلقوا على االإطالق نف�س 
وجميع  ال�����ش��وف��ي��ات��ي،  االحت����اد  م��ن  االرث 
اجلمهوريات ال�شوفياتية ال�شابقة ال تعاين 
املا�شي.  اإىل  ب��احل��ن��ني  ال�����ش��ع��ور  نف�س  م��ن 
وُيظهر الكتاب كيف اأن هذه “الدول” ذات 
الو�شع االإ�شكايل تفتقر غالًبا اإىل احلما�س 
اأي  واإىل  ال�شوفياتي،  بامل�شروع  التزامها  يف 
“واأحياًنا  امل�شتدامة  الثورات  اأعقبت  مدى 
اإمرباطورية  االنتقال من  زال��ت حية”  ما 

اإىل اأخرى.
   لكن، ال ينبغي التفكري يف وجود جمتمع 
جميع  يوّحد  اأن  �شاأنه  من  حقيقي  مقاوم 
حميط االحتاد ال�شوفياتي. فال يتم رف�س 
مكان،  ك��ل  يف  الطريقة  بنف�س  ال�شلطوية 
واال�شتقالل واحلرية والتحرر عمالت غري 
متداولة يف جميع البلدان، ودرو�س املا�شي 
والتاأثري  الطريقة،  بنف�س  دائًما  ُت�شمع  ال 
الهوام�س  على  اأك���رث  حم�شو�س  االأوروب����ي 

الغربية لالحتاد ال�شوفياتي ال�شابق.
“يف الدول  اأن��ه  املوؤلفون     وهكذا يالحظ 
اتخذت  ال�شوفياتي،  االحت���اد  ورث���ت  ال��ت��ي 
ال�شيا�شي  النظام  يف  واندماجها  املعار�شة 
ت�شنيفها  ميكن  للغاية،  متباينة  اجتاهات 
البلطيق  دول  ���ش��رع��ت  ح�����االت.  ث���الث  يف 

ومولدوفا يف ال�شري على طريق دميقراطي 
واأرمينيا  ج���ورج���ي���ا  وت���خ�������ش���ع   ،”...“
�شيا�شية  الأنظمة  وقريغيز�شتان  واأوكرانيا 
منفتحة ن�شبًيا اأو غري م�شتقرة، وهو و�شع 

يوؤيد ظهور احتجاجات قوية يف ال�شوارع.
وبيالرو�شيا  اأذرب���ي���ج���ان  ف����اإن  واأخ�������رياً،     
ورو�����ش����ي����ا وك����ازاخ���������ش����ت����ان واأوزب���ك�������ش���ت���ان 
وتركمان�شتان وطاجيك�شتان “تراقب ب�شدة 
املحتجني واملعار�شة اخلارجة عن الربملان 
اأو ت��ق��م��ع��ه��م، م���ع احل���ف���اظ ع��ل��ى اأح�����زاب 

معار�شة كرتونية«.
ال�شوفياتي  الع�شر  يتطلب  باخت�شار،     
“وخا�شة الع�شر ال�شوفياتي ما بعد االحتاد 
منظور  م��ن  درا�شته  يتم  اأن  ال�شوفياتي” 
والتمايز؛  الغمو�س  ب��اإزال��ة  ي�شمح  مقارن 
خا�شة اأن بع�س ال�شور النمطية املرتبطة 
باالحتاد ال�شوفياتي ال تزال ت�شتخدم اليوم 
والق�شوة  االنتهاكات  اأن���واع  جميع  لتربير 
يف  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  ال�شعوب  جت��اه  ال�شيا�شية 

اال�شتقالل.
   وهكذا يهدف هذا الكتاب اإىل اإثارة م�شاألة 
واملادية  الثقافية  “اال�شتمرارية  التما�شك، 
من  ال�شوفياتي”  “الع�شر  مت��ي��ز  ال��ت��ي 
بعد  م��ا  ف���رتة  اإىل  االإم���رباط���وري  الع�شر 
يتعلق  فيما  ومت��اي��زه  ال�شوفياتي،  االحت��اد 

بالديناميكيات املحلية«. 

تنظيم ما يقال واملقروء واملرئي
اإىل  امل����وث����ق ج�����ي�����ًدا، م��ق�����ش��م  ال����ك����ت����اب،     
التاريخية  امل�شائل  ت��ت��ن��اول  ف�شول  ت�شعة 

واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ي��وم��ي��ة التي 
االأوىل،  ال�شفحات  وم��ن  مبهارة.  حلها  مت 
التي  الطريقة  اأن  كيف  امل��وؤل��ف��ون  يو�شح 
م��ار���س ب��ه��ا ال��ب��ال���ش��ف��ة ف��ن ال�����ش��ل��ط��ة منذ 
البداية، اإىل جانب ف�شل “الثورة العاملية”، 
وال�شمت  االأ�������ش������رار  م����ن  ب���ق���رن  ب�������ش���رت 
والعقوبات واملراقبة وال�شيطرة على �شعوب 

ال تزال اأمّية اإىل حد كبري. 
االقت�شادية  “ال�شيا�شة  ذلك  اإىل  ي�شاف    
من  كاماًل  جياًل  جذبت  التي  اجلديدة”، 
الطوباويني االأجانب، ولكنها اأدت فقط اإىل 
خالل  من  االجتماعية،  التفاوتات  تفاقم 
جعل اأولئك الذين مل يرغبوا اأو عرفوا اأو 
مل يتمكنوا من متابعة احلركة اأعداء. لقد 
“اإزالة  امل��زارع��ني  طبقة  على  الق�شاء  ك��ان 
وم��ا نتج عن ذل��ك من جماعة   ، الغوالغ” 
كبرية وخلق غوالغ ، و�شفه �شوجلينت�شني 
عاملة  “قوة  خل��ل��ق  ط��رًق��ا  “االأرخبيل”، 

جمانية وجمربة ل�شالح الت�شنيع«.
حتديث  اأ�شطورة  حكمت  طويلة،  لفرتة     
الرجال  ب��اإق�����ش��اء  ال�����ش��وف��ي��ات��ي،  االحت�����اد 
حتى  اأو  البوؤ�س  يف  �شقطوا  الذين  والن�شاء 
اجلديدة  العمل  �شيا�شة  ب�شبب  العبودية 
ه��ذه.   ومع ذلك، فاإن االحت��اد ال�شوفياتي 
الوقائي  والقمع  فقط،  عنه  امل�شكوت  لي�س 
ال�����ش��دي��د، واالع���ت���ق���االت وال����ك����وارث مثل 

ت�شرينوبيل اأو جفاف بحر اآرال.
اأي�����ش��ا �شورة     االحت�����اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي ه���و 
على  الطريقة،  وبهذه  خ��ادع.  نظام  كاملة، 
عن  بنف�شه  ال��ن��اأي  يف  �شيا�شته  م��ن  ال��رغ��م 

يكون  لن  ال�شوفياتي  االحت��اد  ف��اإن  الغرب، 
�شيًئا بدون منظماته الدولية -الكومنرتن، 
�شبب  يتمثل  -ال��ت��ي  اإن��ت��وري�����ش��ت  اأ����ش���وات، 
وجودها يف فر�س �شورة للعامل ال�شوفياتي 

يف اخلارج، وجذب املوؤيدين.
دي�شتوبيا.  ه��ي  ك��ربى  يوتوبيا  ك��ل  لكن     
دي�����ش��ت��وب��ي��ا ال��ت��ي، ك��م��ا ُت��ظ��ه��ر رواي����ة نحن 
االآخ�������رون م���ن زام���ي���ات���ني، ل��ي�����ش��ت جمرد 
تطبيق  نتيجة  ولكنها  خيالية،  اإن�����ش��اءات 
منهجي لفكرة جامدة على واقع اجتماعي 
ي�شتدعي  وث���ق���ايف  وج���غ���رايف  واق���ت�������ش���ادي 

عالًجا اأكرث مرونة، ومرة اأخرى خمتلف.
   وم���ن ه��ن��ا ت��اأت��ي اأه��م��ي��ة امل���ح���اوالت التي 
ُب��ذل��ت يف وق��ت ال��ذوب��ان “الإبعاد ح��دود ما 
واإ�شعاد  وامل���ق���روء،  وامل��رئ��ي  قوله”،  ميكن 
فتح  عند  العامل  اأنحاء  جميع  يف  املوؤرخني 
�شرية.  بقائها  اأم��د  ط��ال  التي  االأر�شيفات 
الذي  والبديل  ه�ّشة،  انت�شارات  ه��ذه  لكن 
يقرتحه املوؤلفون يف اخلتام –”مقاومة اأو 
اأكرث  -يظل  ال�شلطوي”  النظام  تاأقلم مع 
اهمية من اأي وقت م�شى، خا�شة بالن�شبة 
للذين ميار�شون مهنة املوؤرخ يف هذا العامل 
مل  وال���ذي  ال�شرقية،  اأوروب����ا  م��ن  ال�شا�شع 

يخرج بعد من الع�شر ال�شوفياتي.
-------------------------------

*«الــعــ�ــســر الــ�ــســوفــيــاتــي رحــلــة من 
عامل  اإىل  الرو�سية  المــرباطــوريــة 
اآلن  ال�سوفياتي”  الحتـــاد  بعد  مــا 
 ، اإيلي  ، مارك  ، فران�سواز دو�سي  بلوم 

اإيزابيل اأوهايون

احلنني اىل االحتاد ال�شوفياتي قائمكرملني مو�شكو ، املقر الر�شمي ال�شابق حلكومة االحتاد ال�شوفياتي

غالف الكتاب

يقع يف �سرق اأوروبا:

عامل �سا�سع مل يخرج بعد من الع�سر ال�سوفياتي...!
•• الفجر -نيكول دزيوب 

-ترجمة خرية ال�سيباين

   »الع�سر ال�سوفياتي -رحلة من الإمرباطورية الرو�سية 

اإىل عامل ما بعد الحتاد ال�سوفياتي”* لن يثري اهتمام 
�سيهّم  بل  فح�سب،  ال�سوفياتي  الحتاد  يف  املتخ�س�سني 
يتاأثرون  زالوا  ما  اأو  تاأثروا  الذين  اأولئك  جميع  ا  اأي�سً
منذ  ن�ساأت  التي  املختلفة  اجليو�سيا�سية  بال�سراعات 

نهاية الحتاد ال�سوفياتي، وعلى نطاق اأو�سع اي�سا، كل 
فاعلون  نحن  التي  املجتمعات  مب�ستقبل  يهتمون  الذين 

فيها.
   م�ستقبل �سنفهم ب�سكل اأف�سل ما ميكن اأن يكون عليه، 

و�سن�ساهم يف �سياغته مبزيد من الو�سوح، اإذا التفتنا اإىل 
الرئي�سي  الفا�سل  ما�س يقع بالتاأكيد وراء هذا اخلط 
الذي ي�سكل �سقوط الإمرباطورية ال�سوفياتية، ولكنه 

لي�س بعيدا جدا رغم كل �سيء.

- هذه اأطروحة لكتاب ل يهتم برو�سيا وحدها، ولكن بخم�س ع�سرة دولة »تقا�سمت لفرتة طويلة م�سريا م�سرتكا«
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عربي ودويل

•• كييف-اأ ف ب

اأم�س  دودا   اأن���دري���ه  ال��ب��ول��ن��دي  ال��رئ��ي�����س  و���ش��ل 
ال���ث���الث���اء اإىل ك��ي��ي��ف ل��ل��ق��اء ن���ظ���ريه االأوك������راين 
بولندا  تاأكيد عزم  زيلين�شكي والإع��ادة  فولودميري 
ال  الرو�شي  الغزو  ملواجهة  اأوكرانيا  م�شاعدة  على 

�شّيما من خالل فر�س عقوبات على مو�شكو.
اأن  االأوك���راين على تلغرام  واأع��ل��ن حر�س احل��دود 
اإىل كييف  اأندريه دودا و�شل  “الرئي�س البولندي 
...ن�شتقبل �شديقنا يف العا�شمة!”، مرفقا الن�س 
مبقطع فيديو يظهر فيه ا�شتقبال دودا يف حمطة 

القطار.
القرم”  “من�شة  م��ب��ادرة  اإط���ار  زي��ارت��ه يف  وت��اأت��ي 
الداعمة الأوكرانيا، وهي  ال��دول  اأب��رز  التي جتمع 
الرو�شي يف  الغزو  بدء  قبل  ما  قائمة منذ  مبادرة 
24 �شباط/فرباير.وقال رئي�س االإدارة الرئا�شية 
�شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  ���ش��روت  بافيل  البولندية 
الطريقة  بالطبع  الرئي�شان  “�شيبحث  الثالثاء 
مبا  ت�شاعد،  اأن  لبولندا  خاللها  م��ن  ميكن  التي 
اإقناع دول  ال�شيا�شي، بهدف  امل�شتوى  يف ذلك على 
اأن  ذل��ك«.واأف��اد  وموا�شلة  دعمها  بتقدمي  اأخ��رى 
من  مو�شكو  معاقبة  �شرورة  على  �شت�شدد  وار�شو 

�شاأنها  م��ن  حا�شمة”  تقييدية  “اإجراءات  خ��الل 
العدوان  “يدركون  ال��رو���س  امل��واط��ن��ني  جتعل  اأن 

اخلطري الذي ترتكبه بالدهم«.
ا  اأي�شً “مقتنع  ال��ب��ول��ن��دي  ال��رئ��ي�����س  اأن  واأ����ش���اف 
الغربية  ال�����دول  ج��م��ي��ع  ت��ت�����ش��ام��ن  اأن  ب�������ش���رورة 

واالحتاد االأوروبي وحلف �شمال االأطل�شي«.
االأكرث دعًما الأوكرانيا  الدول  اإحدى  وبولندا هي 
يف االحتاد االأوروبي ومن االأ�شّد معار�شة لرو�شيا، 
اأحيانا  تبديان  اللتني  وفرن�شا  املانيا  عك�س  على 
يثري  م��ا  مواقفهما،  يف  النف�س  �شبط  م��ن  م��زي��دا 

انتقادات كييف.

وا�سنطن قلقة حيال الو�سع
 عند احلدود ال�سورية الرتكية 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

دعت وا�شنطن عرب خارجيتها “كّل االأطراف اإىل احرتام خطوط وقف اإطالق النار” عند احلدود 
بني �شوريا وتركيا، وذلك بعد ب�شعة اأيام من تكثيف الق�شف يف املنطقة، ما اأودى بحياة 21 مدنيا 
على االأقّل بينهم اأطفال.وقال نيد براي�س الناطق با�شم اخلارجية االأمريكية “الواليات املتحدة قلقة 
جّدا من الهجمات االأخرية التي وقعت على امتداد احلدود ال�شمالية ل�شوريا وتدعو كّل االأطراف اإىل 

احرتام خطوط وقف اإطالق النار«.
الواليات  اأن  موؤكدا  اأخرى”،  ومناطق  واحل�شكة  الباب  يف  مدنيني  �شحايا  لوقوع  “ناأ�شف  واأ�شاف 
للنزاع  �ش�شيا�شية  ت�شوية  واإي��ج��اد  داع�س  بتنظيم  نهائية  هزمية  “اإحلاق  ب�  ملتزمة  تبقى  املتحدة 

ال�شوري«.

•• الفجر -تون�س

الد�شتوري  احل��زب  رئي�شة  �شددت     
اأن موقف  احل��ر، عبري مو�شي، على 
الد�شتور  بخ�شو�س  ث��اب��ت  ح��زب��ه��ا 
الد�شتوري  اأن  اإىل  م�شرية  اجلديد، 
احل����ر ال ي��ع��رتف مب���ا ت�����ش��م��ن��ه من 
�شلطات مطلقة لرئي�س اجلمهورية 
قالت اإنه “احتكر فيها كل ال�شلطات 
التنفيذية والت�شريعية والق�شائية«.
   وبينت مو�شي خالل ندوة �شحفية، 
الد�شتور  على  اال�شتفتاء  عملية  اأن 
اجلديد “هي عملية تزوير مك�شوفة 
االآن  ه��و  �شعّيد  قي�س  الرئي�س  واأن 
الد�شتور  ب�شبب  قانونية  اأمام ورطة 

اجلديد«.
   وقالت اإن احلزب الد�شتوري احلر 
رئي�شا  ���ش��ع��ّي��د  ب��ق��ي�����س  ي��ع��رتف  “ال 
للف�شل  ط��ب��ق��ا  وذل����ك  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
ال��د���ش��ت��ور اجل��دي��د والذي  92 م��ن 
ين�س على �شرورة اأن يوؤدي الرئي�س 
اليمني الد�شتورية اأمام جمل�س نواب 
ال�شعب وجمل�س االأقاليم واجلهات، 
حُلكم  احلالية  ال�شيغة  اأن  معتربة 
من  �شرعية”،  لكل  “فاقدة  �شعّيد، 

وجهة نظرها.
اليمني  اأن  م���و����ش���ي  واع�����ت�����ربت     
الد�شتورية التي اداها عند انتخابه يف 
2019 خمالفة لليمني الد�شتورية 
املن�شو�س عليها يف الد�شتور اجلديد 
التي  املوؤ�ش�شات  غياب  اىل  باالإ�شافة 

يوؤدي امامها هذه اليمني.

   واأ�شارت اىل اأنها اأر�شلت عدل تنفيذ 
“لالحتجاج  اجل��م��ه��وري��ة،  لرئا�شة 
ع��ل��ى االن��ح��راف��ات االإج��رائ��ي��ة التي 
م���وؤك���دة  �شعّيد”،  ق��ي�����س  ارت��ك��ب��ه��ا 
ال�����ش��غ��ور يف  “اإعالن ح��ال��ة  ���ش��رورة 
والدعوة  اجلمهورية  رئا�شة  من�شب 
اأقرب وقت  انتخابات رئا�شية يف  اإىل 

لت�شوية هذه الو�شعية«.
     ودعت عبري مو�شي رجال القانون 

اإىل التحرك �شد رئي�س اجلمهورية 
اأداء  ع���ن  “عاجز  اإن����ه  ق��ال��ت  ال����ذي 
هذه  وا�شفة  الد�شتورية”،  اليمني 

امل�شاألة ب� “اخلطرية«.
�شعّيد  “قي�س  ق��ول��ه��ا:  واأ���ش��اف��ت      
ا منتخًبا، وفق الد�شتور  لي�س �شخ�شً
بناًء  ان��ت��خ��اب��ه  ل��ق��د مت  اجل����دي����د... 
ع���ل���ى ����ش���الح���ي���ات حم��������دودة وه���ي 
امل�شائل اخلارجية واالأمن القومي”، 

“ال  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  اأن  معتربة 
التون�شي  ال�شعب  م��ن  ل��ه  تفوي�س 

ملوا�شلة تروؤ�س الدولة«.
“باأي حق ي�شدر      وتابعت قولها: 
روؤيته  وف��ق  انتخابيا  قانونا  �شعّيد 
�شعيد  اأن  م���ع���ت���ربة  اخلا�شة؟”، 
داخليا  اللعبة،  قوانني  كل  “احتكر 
م���ن م�شروع  ج����زء  وه����و  وخ���ارج���ي���ا 

اإيراين يف املنطقة«.

    كما الحظت اأن احلكومة احلالية 
اأع����م����ال  ت�������ش���ري���ف  ح���ك���وم���ة  “هي 
وال ي��ح��ق ل��ه��ا ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات مع 

اخلارج«.
    وا���ش��ت��ن��ك��رت م��و���ش��ي ع���دم حتديد 
موعد االنتخابات الت�شريعية ب�شفة 
ر���ش��م��ي��ة ق��ائ��ل��ة اإن���ن���ا م��ازل��ن��ا �شمن 

االإعالن ال�شفاهي.
احل�����زب  اأن  م����و�����ش����ي  و�������ش������ددت     

ال��د���ش��ت��وري احل��ر ط��ال��ب م��ن خالل 
اىل  ال��ي��وم  امل��ر���ش��ل  التنبيه  حم�شر 
منفذ  ع��دل  عرب  اجلمهورية  رئا�شة 
موعد  ع����ن  ال���ر����ش���م���ي  ب������االإع������الن 
االن���ت���خ���اب���ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة م����ربزة 
بكل  م��ع��ن��ي  احل����ر  ال���د����ش���ت���وري  اأن 

اال�شتحقاقات االنتخابية.
اأن احل���زب و�شع     واأك�����دت م��و���ش��ي 
لرئي�س اجلمهورية مهلة 72 �شاعة 

لال�شتجابة لهذه املطالب واذ مل يتم 
التحركات  يف  احل��زب  �شي�شرع  ذل��ك 
املنتظم  اىل  والتوجه  االحتجاجية 

االأممي للتظلم.
   كما انتقدت مو�شي تعامل مكاتب 
اجلمهورية  رئ��ا���ش��ت��ي  يف  ال�����ش��ب��ط 
املرا�شالت  واحلكومة وال��وزارات مع 
ال��ت��ي ت�����ش��ل ال��ي��ه��ا، م��ع��ت��ربة ان���ه مت 

ت�شيي�س هذه املكاتب.

نائب  ط��ال��ب��ت  ���ش��ي��اق مت�شل،  ويف     
رئ���ي�������س ح������زب اآف���������اق ت���ون�������س رمي 
رئا�شية  انتخابات  باإجراء  حمجوب، 
�شابقة الأوانها حتى قبل االنتخابات 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة امل����زم����ع اإج������راوؤه������ا يف 

دي�شمرب القادم.
حاليا  اجلمهورية  رئي�س  اإن  وقالت 
ال يحمل تفوي�شا �شعبيا الأنه اأُنتخب 
وحاليا   2014 د�شتور  اأ�شا�س  على 

يوجد د�شتور جديد.
   واأ�شارت حمجوب اأنه اإذا متكن �شعيد 
االنتخابات  يف  جم����ددا  ال���ف���وز  م���ن 
بال�شرعية  ي��ت��م��ت��ع  ي�����ش��ب��ح  ع��ن��ده��ا 

وامل�شروعية، وفق تعبريها.
  واأف������ادت ن��ائ��ب رئ��ي�����س ح���زب اآف���اق 
ت��ون�����س ان ���ش��ع��ي��د اأدخ�����ل ال���ب���الد يف 
25 يوليو،  اأك��رب م��ن قبل م��ا  اأزم���ة 
م�شيفة اأن الد�شتور اجلديد يحمل 
رئي�س  ل��ف��ائ��دة  ك���ب���رية  ���ش��الح��ي��ات 
اجلمهورية لي�س لها اأي وجه مقارنة 

ب�شالحياته يف د�شتور 2014.
   واأقرت حمجوب اأن “تون�س اليوم 
يف ظ��ل ن��ظ��ام غ��ري دمي��ق��راط��ي ويف 
�شلطة  وه��ي  ال��واح��دة  ال�شلطة  ظ��ل 

رئي�س اجلمهورية«.
اإ���ش��دار الرئي�س  “بعد     واأ���ش��اف��ت: 
الوحيد  ف���ان���ه  اجل���دي���د  ل��ل��د���ش��ت��ور 
امل�شوؤول عما �شيحدث يف البالد على 
واالجتماعي”،  االقت�شادي  امل�شتوى 
داعية اإياه للتوقف عن طرح االأ�شئلة 
وروؤيته  حلول  وتقدمي  خطاباته  يف 

االإ�شالحية«.

الرئي�س البولندي يزور كييف لتاأكيد دعمه لأوكرانيا 

•• عوا�سم-وكاالت

“تاأجيل مهمة  عن  “تويرت”  اأعلن اجلي�س اللبناين عرب 
ب�شبب  طرابل�س  مدينة  قبالة  الغارق  املركب  عن  البحث 
ارتفاع موج البحر ما قد يهدد �شالمة الغوا�شة وطاقمها.

اللبناين،  اجلي�س  مب����وؤازرة  االث��ن��ني  �شباح  انطلقت  وق��د 
عمليات البحث من قبل الغوا�شة الهندية عن موقع “زورق 
املوت” الذي غرق يف اأبريل املا�شي قبالة �شاطئ طرابل�س 
على عمق 470 مرتاً، وكان يقل حوايل 80 مهاجرا اإىل 
35 منهم يف عداد  اإنقاذ جمموعة منهم وبقي  اأوروب��ا مت 
املفقودين.وعلم موقع “�شكاي نيوز عربية” اأن “ال�شابط 
امل�شوؤول عن تنفيذ العملية اتخذ القرار بالعودة من عر�س 
للعملية  املواكبني  لالإعالمني  االإغماء  بعد حاالت  البحر 

ب�شبب احلر ال�شديد الذي ت�شهده البالد«.
�شّدة  ب�شبب  الغوا�شة  اإن��زال  “تعّذر  اإن��ه  املعلومات  وقالت 

الرياح ومن املتوّقع اإعادتها اإىل مرفاأ طرابل�س«.
عمل  انطالق  عن  االثنني،  اأعلن،  اللبناين  اجلي�س  وك��ان 
مدينة  قبالة  اأي���ام  قبل  لبنان  اإىل  و�شلت  التي  الغوا�شة 
طرابل�س �شمال البالد، بعد نحو 4 اأ�شهر من غرق القارب 
الذي كان يقل ع�شرات املهاجرين من اجلن�شيتني ال�شورية 
واللبنانية بعد اأن غرق الزورق يف 23 اأبريل املا�شي ويتم 

البحث عن 35 حوايل جثة ال تزال يف البحر.
يف  البحرية  القوات  قائد  اأو�شح  �شحفي،  موؤمتر  وخ��الل 
لبنان، العقيد الركن هيثم �شناوي قبل انطالق الغوا�شة 

�شباح االثنني عن تفا�شيل مهمة غوا�شة االإنقاذ.
الربنامج  لتنفيذ  “تتح�شرالغوا�شة  ���ش��ن��اوي:  وق����ال 
املطلوب منها والعملية هي نتيجة ت�شافر جهود من قبل 
املواطنني اللبنانيني، مدنيني وع�شكريني، يعملون كفريق 
 470 ال��غ��ارق على عمق  امل��رك��ب   انت�شال  �شبيل  واح��د يف 

مرتا وعلى متنه عدد من املفقودين«.
واأ�شاف ال�شابط يف اجلي�س اللبناين: “يبلغ طول الغوا�شة 
عمق  اإىل  وت�����ش��ل  م���رت،   2.24 وع��ر���ش��ه��ا  م���رت،   5.68
من  موؤلف  بت�شغيلها  يقوم  ال��ذي  وطاقمها  مرتا   2180
اأن�شاأت  الغوا�شة،  “ملواكبة مهمة  اأنه  اأ�شخا�س«.واأو�شح   3

القوات البحرية غرفة عمليات خا�شة لهذه املهمة ت�شمح 
ال�شمايل  اللبناين  النائب  ق��ال  ب��دق��ة«.ب��دوره،  مبتابعتها 
الزورق  منت  على  �شحفي  موؤمتر  يف  ريفي  اأ�شرف  اللواء 
بداأنا مبحاولة  ع�شكرية  “نحن مب�شاعدة مهمة  املواكب: 
انت�شال �شهداء الزورق«.وختم: “الرتكيز يتم على العثور 
ع��ل��ى م��ك��ان غ���رق ال����زورق وت�����ش��وي��ره م��ن ك��اف��ة اجلوانب 
اآخر،  �شياق  اجل��ي�����س«.ويف  به  يقوم  التي  التحقيق  الإجن��از 
للعملية من مدينة  املواكب  رائد اخلطيب  ال�شحفي  قال 
“الغوا�شة بداأت  اإن  “�شكاي نيوز عربية”  طرابل�س ملوقع 
عملها بحثا عن الزورق وجثامني ال�شحايا �شباح االثنني 
اأجنبية وعربية  اإعالمية  100 و�شيلة  اأكرث من  مبواكبة 

وحملية على منت زورق خا�س برفقة اجلي�س اللبناين«.
امل�شوؤولية  ك�شف  ال��دول��ة  واج��ب  “من  اأن  وي��رى اخلطيب 
ال��ك��ام��ل��ة ع��ن غ���رق ال����زورق وحم��ا���ش��ب��ة م��ن ت�شبب بغرق 

ال�شحايا«.
“معظم الغارقني من عائلة دند�شي وعائالت  اأن  واأ�شاف 

فقرية اأخرى يف طرابل�س«
باالنطالق  الهجرة  زوارق  ا�شتمرار  عن  اخلطيب  وك�شف 
ال�شمايل ال  ال�شاطئ  اأن  املوؤ�شف  “من  وقال  من طرابل�س 

يزال ي�شهد انطالق الزوارق يف رحالت الهروب.
ويف اأول �شهر اأغ�شط�س اجلاري انطلقت رحلة م�شابهة، وال 
ال�شعوبات  الرغم من  املهاجرين على  ال��زوارق تقل  ت��زال 

التي يعانون منها«.
ونقل اخلطيب عن اأحد املهاجرين قوله اأن “ التعامل مع 
ركاب قوارب الهجرة من “جتار املوت” يتم باأ�شلوب فظ، 
مالب�س  دون  اليونانية  ال�شواطئ  على  يرمون  ما  وغالباً 
ق��وارب خفر  القب�س عليهم من  اإلقاء  اأو طعام ريثما يتم 

ال�شواحل يف اليونان«.
للخداع  ي��ت��ع��ر���ش��ون  م���ا  غ��ال��ب��ا  امل��ه��اج��ري��ن  اأن  واأ�����ش����اف 
اإيطاليا  اإىل  بالو�شول  االأم��وال مع وعد  املزيد من  ودف��ع 
ليجدوا اأنف�شهم على �شاطئ اليونان ويقعوا يف اأيدي خفر 

ال�شواحل«.
جديدا  موعدا  يحدد  مل  اللبناين  اجلي�س  بيان  ان  يذكر 

ال�شتئناف عملية البحث عن املفقودين يف البحر.

ماليزيا تثبت عقوبة 
ال�سجن بحق جنيب رزاق 

•• بوتراجايا-اأ ف ب

املاليزية   ال��ع��ل��ي��ا  امل��ح��ك��م��ة  ث��ّب��ت��ت 
 12 ال�شجن  حكم  ال��ث��الث��اء  اأم�����س 
ال�شابق  ال����وزراء  رئي�س  بحق  ع��اًم��ا 
ب��ال��ف�����ش��اد يف  جن��ي��ب رزاق الإدان����ت����ه 
ال�شيادي  ال�شندوق  ف�شيحة  اإط��ار 

املاليزي “1 اإم دي بي«.
وقالت رئي�شة املحكمة ميمون توان 
بال  اال���ش��ت��ئ��ن��اف  اأن  “نعترب  م����ات 
واحلكم  االإدان����ة  اأن  نعترب  اأ���ش��ا���س. 
ما  على  “بناًء  م��وؤّك��دان«.واأ���ش��اف��ت 
تقّدم، نرى باالإجماع اأن االأدّلة التي 
ُعر�شت خالل املحاكمة ت�شري ب�شكل 
اأن��ه مذنب يف  اإىل  ال ميكن دح�شه 

جميع التهم ال�شبع«.
وقالت اإنه “لكان ا�شتهزاًء بالعدالة 
وج����دت  ل����و  االأوىل  ال����درج����ة  م����ن 
اأم�����ام مثل  م��ن��ط��ق��ي��ة،  اأي حم��ك��م��ة 
اأن مقّدم  ه��ذه االأدل��ة اجللّية ج��ًدا، 
الطعن غري مذنب يف التهم ال�شبع 
املحكمة  قرار  اإليه«.و�شدر  املوّجهة 
رف�شت  ب��ع��دم��ا  امل���ال���ي���زي���ة  ال��ع��ل��ي��ا 
عن  ال��دف��اع  حمامي  طلب  املحكمة 
االأخ����رية  ال��ل��ح��ظ��ة  رزاق يف  جن��ي��ب 
بعزل رئي�شة املحكمة عن النظر يف 

الق�شية بحّجة انحيازها.

•• مو�سكو-اأ ف ب

ح�شر مئات االأ�شخا�س اأم�س الثالثاء يف مو�شكو 
جنازة داريا دوغينا، ابنة املفّكر الرو�شي القومي 
البارز التي اغتيلت يف انفجار �شيارتها يف عملية 

تتهم رو�شيا اال�شتخبارات االأوكرانية بتدبريها.
األك�شندر دوغني، وهو من كبار  اأن يكون  ويرّجح 
اأوكرانيا  يف  الرو�شية  الع�شكرية  العملية  موؤّيدي 
بالرئي�س  ت��رب��ط��ه  وط���ي���دة  ع���الق���ة  اإن  وي���ق���ول 
فالدميري بوتني، هو من كان م�شتهدفا باالنفجار 

الذي اأودى بحياة ابنته البالغة 29 عاما.
االغتيال  بعملية  لها  عالقة  اأّي  اأوكرانيا  وتنفي 

هذه.
املعّزون، وقد حمل كثريون منهم الورود،  واألقى 
نظرة الوداع على داريا التي و�شع نع�شها املفتوح 
اأو�شتانكينو يف مو�شكو وتعلوه �شورة  يف بهو برج 

لها باالأبي�س واالأ�شود.
وجل�س دوغني وزوجته املّت�شحني باالأ�شود بجانب 

النع�س.
“ماتت  اجلنازة  بداية  دوغ��ني يف  األك�شندر  وق��ال 
واجلبهة  اجلبهة.  يف  و�شعبا،  اأّم��ة  لرو�شيا،  ف��داء 

هي هنا«.
عبوة  ان��ف��ج��ار  اإث���ر  ال�شبت  دوغ��ي��ن��ا  داري���ا  وقتلت 
زرعت يف �شيارتها التي كانت تقودها على طريق 

�شريع يف �شواحي مو�شكو.
هي  االأوكرانية  اال�شتخبارات  اإن  مو�شكو  وقالت 
تلك  تنفي  كييف  لكن  االغتيال.  دّب��ر عملية  من 

االتهامات.
والد  عاما”   60“ دوغ���ني  األك�شندر  �شيت  ذاع 
الت�شعينات يف خ�شّم الفو�شى  داري��ا يف رو�شيا يف 

الفكرية التي خّلفها انهيار النظام ال�شيوعي.
“االأورا�شية  ع��ق��ي��دة  ب��اع��ت��ن��اق��ه  دوغ����ني  ومت��اي��ز 
اأن  وم��ف��اده��ا  ل��ل��ي��ربال��ي��ة  امل��ن��اه�����ش��ة  اجلديدة” 
انحرافات  م��ن  ال��ع��امل  لتحرير  م��دع��ّوة  مو�شكو 
من  متتّد  اإمرباطورية  اإقامة  خ��الل  من  الغرب 

اأوروبا اإىل اآ�شيا.
تلفزيونية  اإط���الالت  ل��ه  ال��ذي  دوغ��ني  ويتباهى 
تعطيه  التي  الطويلة  بلحيته  وامل��ع��روف  كثرية 
باأن  االأنبياء  بها  يج�ّشد  التي  تلك  ت�شبه  مالمح 

له تاأثري اآيديولوجي على بوتني.

توّتر  يف  دورا  اأّدى  دوغ����ني  اأن  ك���ث���ريون  وي����رى 
عليه  اأطلقوا  وق��د  والغرب  بوتني  بني  العالقات 

لقب “عقل بوتني«.
لدوغني،  علني  دع��م  يوما عن  بوتني  يعرب  ومل 
لكّن الكرملني اأ�شدر االإثنني ر�شالة تعزية لعائلة 
“جرمية  ب���  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  فيها  ن��ّدد  دوغ��ني 

دنيئة” اأودت بحياة دوغينا.
خطى  على   1992 �شنة  امل��ول��ودة  داري���ا  وخطت 
ال�شنوات  ا���ش��م��ه��ا يف  و���ش��ط��ع  األ��ك�����ش��ن��در  وال���ده���ا 
وتعاونت  الرو�شية.  االإع���الم  و�شائل  يف  االأخ���رية 
م�شتعرية ا�شم داريا بالتونوفا مع �شبكة “رو�شيا 
املحافظة على وجه  “ت�شارغراد”  وقناة  اليوم” 

اخل�شو�س.

تاأجيل عملية البحث عن »مركب املوت« 
يف لبنان ب�سبب ارتفاع املوج

املئات يح�سرون جنازة ابنة املفكر الرو�سي دوغني

•• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

نائبة  حب�س  االأرجنتينية  العامة  النيابة  طلبت 
الرئي�س كري�شتينا كري�شرن 12 عاماً وجتريدها 
احلياة،  م��دى  النتخابات  الرت�شح  يف  حقها  من 
وذلك خالل حماكمتها بق�شية ف�شاد، يف واحدة 
الرئي�شة  ت�شتهدف  ع���دة  ق�شائية  دع����اوى  م��ن 
وقد  االأرجنتني  الي�شارية يف  والزعيمة  ال�شابقة 
من  �شنة  ح��واىل  قبل  ال�شيا�شية  اآفاقها  ت�شّيق 

ا�شتحقاقات انتخابية.
غيابيا  حت��اك��م  ع���ام���اً   69 ال��ب��ال��غ��ة  وك��ري���ش��رن 
ع���ن ب��ع��د ب��ت��ه��م��ة ت��ل��زمي اأ���ش��غ��ال ع��ام��ة ب�شورة 
�شانتا  مبقاطعة  باتاغونيا  معقلها  يف  احتيالية 
ف��رتة رئا�شتها لواليتني  ك��روز )ج��ن��وب( خ��الل 

متتاليتني “2015-2007«.
الرئي�س  نائبة  من�شبي  حالياً  كري�شرن  وت�شغل 
بح�شانة  تتمّتع  وه��ي  ال�شيوخ  جمل�س  ورئي�شة 

للمحكمة  ����ش���وى  مي���ك���ن  ال 
اإذا  عنها  ت��رف��ع��ه��ا  اأن  ال��ع��ل��ي��ا 
�شيت�شّنى  واإال  اإدانتها،  اأّي��دت 
لالنتخابات  ���ح  ال���رت����شّ ل��ه��ا 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال��رئ��ا���ش��ي��ة يف 
لو  ح���ّت���ى   ،2023 اأواخ��������ر 
نّيتها  ع����ن  ب���ع���د  ت���ع���رب  مل 
اخل�شو�س.وبعد  ه�����ذا  يف 
ت����ق����دمي ال����ن����ي����اب����ة ال���ع���ام���ة 
تبداأ  االإث����ن����ني،  م�����ش��ّوغ��ات��ه��ا 
اأيلول/�شبتمرب  م��ط��ل��ع  يف 
الق�شية  يف  الدفاع  مرافعات 

اأن  قبل   2019 يف  جل�شاتها  اأوىل  ُعقدت  التي 
اأن  ومي��ك��ن  كوفيد-19.  ج��ائ��ح��ة  ب�شبب  ت��ع��ّل��ق 
احلكم  ي�شدر  اأن  قبل  اأ���ش��ه��راً  املحاكمة  ت�شتمّر 
على  دليل  2022.ويف  العام  اأواخ��ر  يف  املرتقب 
انق�شام  ومدى  كري�شرن  كري�شتينا  �شعبية  مدى 

املجتمع االأرجنتيني ب�شاأنها، 
احت�شد املئات من منا�شريها 
قابلتها  عفوية  جتّمعات  يف 
الرئي�شة  مل��ن��اه�����ش��ي  اأخ����رى 
مقّر  حم���ي���ط  يف  ال�����ش��اب��ق��ة 
ايري�س  بوينو�س  يف  اإقامتها 
اأّدى  م����ا  االإث�����ن�����ني،  م�������ش���اء 
احل�شود  و���ش��ط  ت��داف��ع  اإىل 
التي  ال�����ش��رط��ة  ق���ي���ام  واإىل 
����ش���رب���ت ط����وق����ا اأم����ن����ي����ا يف 
الغاز  ب��ا���ش��ت��خ��دام  امل��ن��ط��ق��ة 
امل�شيل للدموع، وفق مرا�شل 
كري�شرن  معار�شو  بر�س.واحتفل  فران�س  وكالة 
حماكمتها،  يف  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  االإج�������راءات  ب��ت��ق��ّدم 
اأواين  االأرجنتني و�شاربني على  اأع��الم  حاملني 
فاقوهم  الذين  وكان منا�شرو كري�شرن  الطبخ. 
الرئي�س  لنائبة  م��وؤّي��دة  ب�شعارات  ي���رّدون  ع��ددا 

لوت�شياين  دييغو  العام  املّدعي  االأرجنتيني.نّدد 
موؤ�ش�شاتي  ف�شاد  ب�”نظام  االإث��ن��ني  مرافعته  يف 
اأو�شع عملية ف�شاد  االأرج��ح  “على  هو  حقيقي” 
النيابة  مم��ث��ل  ت���ط���ّرق  ف��ي��م��ا  البلد”،  ���ش��ه��ده��ا 
منهجية  “خمالفات  اإىل  موال  �شريخيو  العامة 
يف 51 عملية ا�شتدراج عرو�س خالل 12 عاماً«.

ويحاكم مع كري�شرن يف هذه الق�شية 12 مّتهماً 
اآخرين.وطلبت النيابة العامة يف حّقهم عقوبات 
اأبرزها  �شنة،  و12  �شنتني  ب��ني  مّدتها  ت���رتاوح 
ال�شجن 12 عاما يف حّق مقاول البناء لورينزو 
بايز الذي ُحكم عليه العام املا�شي بال�شجن 12 
ر�شاميل  تهريب  ح��ول  خمتلفة  ق�شية  يف  عاما 

اإىل مالذات �شريبية.
وقّدر االدعاء اخل�شائر التي تكّبدتها الدولة من 
جّراء انت�شار ممار�شات الف�شاد يف عهد كري�شتينا 
ب��ي�����ش��و )38  5،2 م��ل��ي��ارات  ب���ح���واىل  ك��ري���ش��رن 

مليون دوالر ب�شعر ال�شرف الر�شمي(.

النيابة العامة الأرجنتينية تطلب حب�س كري�ستينا كري�سرن

طالبته بالدعوة لنتخابات مبكرة

مو�سي: ال�سيغة احلالية حُلكم �سعّيد فاقدة لكل �سرعية

الد�شتوري احلر يف ندوة �شحفيةرمي حمجوب حتدد موقف حزبها

- اآفاق تون�س يدعو لنتخابات رئا�سية �سابقة 
لأوانها حتى يتمتع �سعّيد بال�سرعية وامل�سروعية

- الد�ستوري احلر يطالب �سعّيد باإعالن 
ال�سغور يف من�سب الرئا�سة 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :ال�شماع للمقاوالت العامه ذ.م.م

رخ�شة رقم : CN 3775631 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حممد احمد ر�شا �شري حممد من �شريك اإىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد احمد ر�شا �شري حممد من 49 % اإىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حمد عبيد را�شد حمد اخلييلى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ ال�شماع للمقاوالت العامه ذ.م.م
ALSHAMMA GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ ال�شماع للمقاوالت العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
ALSHAMMA GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :الدرة لتجارة االنابيب ذ م م

رخ�شة رقم : CN 1146550 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة بي�شان عبدالرحمن موالنا %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عدنان ح�شن ح�شني ال�شويطى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف بي�شان عبدالرحمن موالنا

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ورثة يون�س حممد عبدالكرمي ال�شام�شى
تعديل ورثة / حذف خالد يون�س حممد عبدالكرمي ال�شام�شى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ الدرة لتجارة االنابيب ذ م م

AL DURRA PIPES TRADING LLC
اإىل/ الدرة لتجارة االنابيب - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

AL DURRA PIPES TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل �شبعة اأيام من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :بقالة ومطحنة اجلزيرة

رخ�شة رقم : CN 1177397 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تانفري موتانتاكات بوتيا بورايل  %100

تعديل وكيل خدمات / حذف جمعه على احمد خمي�س احلمادى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف تانفري موتانتاكات بوتيا بورايل

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ بقالة ومطحنة اجلزيرة

AL JAZIRA GROCERY AND FLOUR MILL
ال�شخ�س  �شركة   - م  م  ذ  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  اجلزيرة  ومطحنة  بقالة  اإىل/ 

الواحد ذ م م
 AL JAZIRA GROCERY AND   FLOUR MILL SOLE PROPRIETORSHIP L L C -

SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :الرواد لت�شميم وانتاج الهدايا االعالنية 

- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
رخ�شة رقم : CN 4202804 قد تقدموا اإلينا بطلب:

اإ�شم جتاري من/ الرواد لت�شميم وانتاج الهدايا االعالنية - �شركة ال�شخ�س  تعديل 
الواحد ذ م م

 PIONEERS FOR THE DESIGN AND PRODUCTION OF ADVERTISING GIFTS
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ فال ديجيتال للحلول الرقمية املتكاملة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
FAL DIGITAL INTEGRATED SOLUTIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

 تعديل ن�شاط / حذف جتهيز واإنتاج الهدايا االعالنية  7310004
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات اخلط والر�شم  9000906

 تعديل ن�شاط / حذف الطباعة باحلفر  1811020.3
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :الك�شوري درايف ليموزين 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 4510871 
 تعديل اإ�شم جتاري من/ الك�شوري درايف ليموزين 

LAKSHURI DRAYF LIMOUSINE 

اإىل / الك�شوري درايف لتاجري ال�شيارات
LUXURY DRIVE RENT CAR

تعديل ن�شاط / اإ�شافة تاأجري ال�شيارات 7710001
 تعديل ن�شاط / حذف تاأجري �شيارات خا�شة مع ال�شائق 4922005

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :مطعم مامافري ذ.م.م. - 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: فرع اأبو ظبي 1  رقم : 4065798 
تعديل �شكل قانوين / من فرع اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�شم جتاري من/ 1 مطعم مامافري ذ.م.م. - فرع اأبو ظبي 1 
MAMAFRI RESTAURANT LLC - BRANCH OF ABU DHABI

اإىل/مطعم مامافري ذ.م.م 
MAMAFRI RESTAURANT L.L.C

دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال 
اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة  فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق 

حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الجريي 

CN كافيه رخ�شة رقم:3757774 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

الغاء اإعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
اجلميل  التجاري  باال�شم   CN رقم:1024176 
للمفرو�شات وااللكرتونيات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فايف  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بيالرز لتجارة املواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:4122801 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ايلورا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لت�شميم االزياء  رخ�شة رقم:4419486 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/معهد  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جولدن �شكاي للكمبيوتر 
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:4118563 

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية االإقت�شادية باأن / ال�شادة :العافية لغ�شيل ال�شيارات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 374144 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة �شلمى مزاحم �شعيد مزاحم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 حذف عاي�س مبخوت النوه مبخوت املنهايل
دائرة  مراجعة  االإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن 
واإال فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4387/2022/209 تنفيذ عمايل 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية العمالية الثامنة رقم 120

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى العمالية رقم 2464/2022 عمايل جزئي ، ب�شداد املبالغ 
املنفذ به وقدرها )330247( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف .

طالب التنفيذ : �شوجاتا ادوايوار راو
عنوانه:االمارات - امارة ال�شارقة - املنطقة املجازا - �شارع امللك في�شل - بناية يونيتيد بنك ال تي دي - 

طابق 6 - �شقة رقم 706
املطلوب اإعالنه : 1- ايكو تيك للتجاره دي دبليو �شي �س.ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : االإع���الن  مو�شوع 
وقدره )330247.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات 

التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                               يف التنفيذ رقم  46/2022/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�شوع التنفيذ : مطالبة �شند مديونيه تنفيذي مزيل ب�شيغة التنفيذيه .

طالب التنفيذ : حممد من�شور علي علي اخليارى
عنوانه:االمارات - امارة عجمان - الزهراء - عجمان - �شارع الرو�شه 3 �شارع ال�شيخ عمار - مبنى 

5a فيال
املطلوب اإعالنه : 1- �شيف �شعيد �شليمان حممد املزروعي - �شفته : منفذ �شده

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�شوع االإعالن : قد 
، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر  اأو خزينة املحكمة  التنفيذ  به وقدره )1105125( درهم اىل طالب 
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                               يف التنفيذ رقم  45/2022/227 تنفيذ حمرر كاتب عدل 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ �شند مديونيه تنفيذي بقيمه )1100000( درهم مزيل بال�شيغه التنفيذيه .
طالب التنفيذ : حممد من�شور علي علي اخليارى

مبنى   - عمار  ال�شيخ  �شارع   - الرو�شه  �شارع   - - عجمان  الزهراء   - ام��ارة عجمان   - عنوانه:االمارات 
A5 فيال

املطلوب اإعالنه : 1- �شيف �شعيد �شليمان املزروعي - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1105125( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70392

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:1450/2022/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثامنة رقم 410

مبلغ  بالدرهم  يعادله  ما  او  ي��ورو  وق��دره )133200(  بذمتها  املرت�شد  املبلغ  له  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام   : ال��دع��وى  مو�شوع 
)495401.83( درهم اماراتي قيمة الثمن اخلا�س باالر�س والفيال مع فائدة قانونية قدرها 12% �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق وحتى 
متام ال�شداد - ثانيا:الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )200( الف درهم تعوي�شا عن اال�شرار التي حلقت به من 

جراء قيامها بف�شخ العقد وعدم تنفيذ االلتزامات الواقعة على عاتقها. 
املدعي:احمد علي خلفان بن بخيت النعيمي

ب��ج��وار بلديه دب��ي -  ب��رج امل�شرف - الطابق 14 - مكتب رق��م 1407 -  ي��ا���س -  ���ش��ارع بني  ام���ارة دب��ي - دي���رة -  ع��ن��وان��ه:االم��ارات - 
shaban.hegazy@yah:الهاتف:0557909785 - رقم مكاين:3005495192 - الربيد االلكرتوين

املطلوب اإعالنه :  1- ماركيتو العقارية  -  �شفته : مدعي عليه 
مو�شوع االإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليها بان توؤدي له املبلغ املرت�شد بذمتها وقدره )133200( يورو 
او ما يعادله بالدرهم مبلغ )495401.83( درهم اماراتي قيمة الثمن اخلا�س باالر�س والفيال مع فائدة قانونية قدرها 12% �شنويا 
من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد - ثانيا:الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )200( الف درهم تعوي�شا عن 
اال�شرار التي حلقت به من جراء قيامها بف�شخ العقد وعدم تنفيذ االلتزامات الواقعة على عاتقها - وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  
املوافق  2022/8/30  ال�شاعة 09.00 �س يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 

مذكرة اعالن بالن�شر  )اإ�شتئناف(    
                       يف  اال�شتئناف رقم:76/2022/328 ا�شتئناف تنفيذ عقاري 

املنظورة يف:دائرة املواد امل�شتعجلة والتنفيذ - ا�شتئناف رقم 89
ا�شتئناف القرار ال�شادر من  امل�شتاأنف بخ�شو�س  ا�شتئناف �شارح مقدمة من  مو�شوع اال�شتئناف : �شحيفة 
)رف�س  والقا�شي منطوقه  بتاريخ:2022/6/24  بيع عقار مرهون  رقم 60/2022  الطلب  التنفيذ يف  قا�شي 

الطلب وغلق امللف(. 
امل�شتاأنف:بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع

القيوين - هاتف  ام  الوليد - مبنى بنك  �شارع خالد بن   - دب��ي   - بردبي   - دب��ي  ام��ارة   - ع��ن��وان��ه:االم��ارات 
legal@npq.com:رقم:043976655 - الربيد االلكرتوين

وميثله:عبدالعزيز عبداهلل يو�شف حممد البلو�شي 
املطلوب اإعالنه :  1- بافاجوتو راجهورام �شيتي )كفيل �شامن(  -  �شفته : م�شتاأنف �شده

م��و���ش��وع االإع�����الن :  ق��د اأ���ش��ت��اأن��ف ال��ق��رار/احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق�������م:2022/60 ب��ي��ع ع��ق��ار مرهون 
بتاريخ:2022/7/1. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  2022/10/5  ال�شاعة 05.30 م�شاءا بقاعة التقا�شي 

عن بعد ، وعليه يقت�شى ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف    
70197

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 1224/2022/208 تنفيذ مدين 
تفا�شيل االإعالن بالن�شر 

اىل املنفذ �شده/1- ح�شن خالد خالد را�شد  -   جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/تكنو بال�شتيك كو م.د.م.�س

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )101196.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �سي.كي.كي . ال�سرق الو�سط ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 302 فوزيه عبدالرزاق حممد �شالح الكاظم - ديرة - القرهود ،  ال�شكل 
القانوين :�شركة  ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 206169 رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 42891 مبوجب هذا تعلن دائرة االإقت�شاد وال�شياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2022/7/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/7  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني بيه كي اف - ت�سارترد اكاونتنت�س 
- فرع دبي ، العنوان : مكتب رقم 1801 ملك �شديقي واوالده لال�شتثمار - بردبي - املركز 
التجاري الثاين - هاتف:043888900 - فاك�س:043552070 م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : بيه كي اف - ت�سارترد اكاونتنت�س - فرع دبي 
التجاري  املركز   - - بردبي  1801 ملك �شديقي واوالده لال�شتثمار  : مكتب رقم  العنوان 

الثاين - هاتف:043888900 - فاك�س:043552070   
املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�شياحة  االإقت�شاد  تعلن  هذا  مبوجب 
ال�سرق الو�سط ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم   . �سي.كي.كي  لت�شفية  اأع��اله 
دبي بتاريخ 2022/7/7 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/7 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
يف الدعوى رقم 2022/273 جتاري كلي

دبي  حمكمة  قبل  من  مكلفا  ح�شابيا  خبريا  اخل�شر  �شلطان  علي  انا/حممد  ب�شفتي 
باجراء اخلربة يف الدعوى رقم:2022/273 جتاري كلي فاننا قد قررنا دعوة املدعي عليه 
اجل احل�شور اىل مقر مكتبنا  اعاله من  املذكورة  الدعوى  الثاين/من�شور فرياين يف 
املذكورة  بالدعوى  الثاين  عليه  ب�شفته:املدعي  قانونا  ميثله  من  او  ال�شخ�شية  ب�شفته 
بالرقم اعاله واملقامة من قبل املدعية:عامل متوا�شل لل�شياحة وال�شفر ذ.م.م وميثلها 
مديرها ال�شيد/ج�شتني جاكوب مانافاالن اتيفا جاكوب - وذلك للح�شور اىل مقر مكتبنا 
الكائن يف بناية مركز االعمال الذهبي - �شارع بور�شعيد - خلف وكالة ني�شان مكتب رقم 
604 - ت:042208803 - ف:042208804 - وذلك يوم االربعاء القادم املوافق:2022/8/31 

.PM 03:00:يف متام ال�شاعة الثالثة ع�شرا
خبري ح�سابي/حممد علي �سلطان اخل�سر
رقم القيد:22

اإعالن دعوة اجتماع خربة بالن�شر

70197 العدد 13628 بتاريخ 2022/8/24 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:545/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
املنظورة يف:الت�شوية الودية للمنازعات احلادية ع�شر رقم 760

مو�شوع املنازعة : يلتم�س  املدعي من عدالة املحكمة املوقرة احلكم له:1- احلكم باخالء املدعي عليه من فندق الكوينتا 
بردبي �س.ذ.م.م 2- الزام املدعي عليه ب�شداد القيمة االيجارية املتاخرة مبلغ )17577.73( درهم وما ي�شتجد من اجرة حتى 
الزام  تاريخ تنفيذ حكم االخالء وا�شتالم العني بحالتها واحلكم بفائدة قانونية قدرها 9% ت�شتحق من تاريخ احلكم 2- 

املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:فندق الكوينتا بردبي �س.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة ابوظبي - امليناء - ابوظبي - �شارع �شارع امليناء - مبنى �شيلفر ويف - �شقة 203 
املطلوب اإعالنه :  1- كرمي حممد ح�شن حممد  -  �شفته : متنازع �شده 

ل��ه:1- احلكم  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها يلتم�س  املدعي من عدالة املحكمة املوقرة احلكم  مو�شوع االإع��الن :  قد 
مبلغ  املتاخرة  االيجارية  القيمة  ب�شداد  عليه  املدعي  ال��زام   -2 ����س.ذ.م.م  بردبي  الكوينتا  فندق  من  عليه  املدعي  باخالء 
)17577.73( درهم وما ي�شتجد من اجرة حتى تاريخ تنفيذ حكم االخالء وا�شتالم العني بحالتها واحلكم بفائدة قانونية 
قدرها 9% ت�شتحق من تاريخ احلكم 2- الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة- وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق:2022/9/6 ال�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70533
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•• اأبوظبي-وام:

�شعادة  برئا�شة  واجل���ودو  للم�شارعة  االإم����ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال��درع��ي اأج��ن��دة امل��و���ش��م ال��ري��ا���ش��ي 2022 - 2023 
الأن�شطة امل�شارعة ، والتي تبداأ فعالياتها باإقامة دورة حكام امل�شارعة يف 10 

�شبتمرب املقبل يف �شيافة الفجرية.
�شمن  وذل��ك  ال�شاطئية،  وامل�شارعة  ال�شاالت  م�شارعة  االأجندة  وتت�شمن 

للم�شارعة  الدولة  رئي�س  كاأ�س  ببطولة  يبداأ  الذي  املو�شم اجلديد  برنامج 
يف 24 �شبتمرب املقبل يف �شيافة ال�شارقة ، وذلك لفئتي االأ�شبال والنا�شئني 
، وتعقبها يف اأول اأكتوبر بطولة كاأ�س االحتاد للم�شارعة لالأ�شبال وال�شباب 
لالأ�شبال  الوطني  اليوم  بطولة  تقام  ال��ق��ادم،  نوفمرب   19 ويف  بال�شارقة، 

والنا�شئني للم�شارعة بال�شارقة.
فيما  بال�شارقة،  امل�شارعة  براعم  مهرجان   2023 يناير   14 يوم  وي�شهد 
ينطلق يف 28 من ال�شهر نف�شه دوري فردي امل�شارعة للنا�شئني يف �شيافة 

للم�شارعة لالأ�شبال  االإم��ارات  الفجرية بطولة  وت�شت�شيف  اأي�شا،  ال�شارقة 
وال�شباب يف 18 فرباير.

فيما  بال�شارقة،  م��ار���س   11 يف  امل�شارعة  لنا�شئي  االإم����ارات  بطولة  وت��ق��ام 
للم�شارعة  الرم�شانية  ل��ل��دورة  م��وع��دا   2023 اأب��ري��ل  م��ن  االأول  حت��دد 
لفئتي النا�شئني وال�شباب بالفجرية، و�شيكون م�شك ختام مو�شم امل�شارعة 
 13 ي��وم  للم�شارعة  الغالية  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  مب�شابقة 

مايو بال�شارقة.

على  للم�شارعة  الفنية  اللجنة  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  ���ش��ع��ادة  وح��ث 
�شرورة االإعداد اجليد للمو�شم اجلديد مبا ي�شهم يف ات�شاع قاعدة امل�شاركة 
ومنح االأجهزة الفنية م�شاحة كافية الختيار مواهب اللعبة لدعم املنتخبات 

الوطنية.
وجدد الدرعي �شكره لكافة االأندية على تعاونها اجلاد بامل�شاركة، وبا�شت�شافة 
م�شابقات االحتاد حتى اكتمال من�شاآت االحتاد اجلديدة مبنطقة بني يا�س 

�شرق.

•• دبي-وام:

اأع���ل���ن جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي اأن 
اأكرث من 3 اآالف �شخ�س ي�شاركون 
للريا�شة"  دب��ي  "عامل  اأن�شطة  يف 
ويتوافدون  ال��ع��ط��الت،  يف  ي��وم��ًي��ا 
ل��ال���ش��ت��م��ت��اع ب��ك��ل االأن�����ش��ط��ة التي 
�شاعة   16 م��دار  على  تنظم يومياً 
من الثامنة �شباحاً وحتى منت�شف 

الليل.

ال�����ت�����وايل،  ع���ل���ى  ال�12  ول����ل����ع����ام 
الذي  للريا�شة،  دبي  يوا�شل عامل 
ينظمه مركز دبي التجاري العاملي 
وجمل�س دبي الريا�شي، ا�شتقطاب 
من  وال��������زوار  ال��ري��ا���ش��ي��ني  اآالف 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ش��ي��ات واالأع�����م�����ار، 
االأن�شطة  م��ن  ي�شتفيدون  ال��ذي��ن 
املتعددة واملتميزة ملمار�شة الريا�شة 
داخ��ل القاعات املكيفة ط��وال فرتة 

ال�شيف.

وقام �شعيد حارب اأمني عام جمل�س 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي، ون��ا���ش��ر اأم����ان اآل 
جمل�س  ع���ام  اأم���ني  م�شاعد  رح��م��ة 
جلفار،  وم���اه���ر  ال���ري���ا����ش���ي،  دب����ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإدارة  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
واملوؤمترات مبركز  املعار�س  قاعات 
عمر  وعلي  العاملي،  التجاري  دب��ي 
الفعاليات  اإدارة  م��دي��ر  البلو�شي 
الريا�شي باملجل�س، يف مالعب عامل 
دبي للريا�شة، بتفقد اأن�شطة عامل 

دبي للريا�شة، والتقوا بامل�شاركني، 
وا���ش��ت��م��ع��وا ل�����ش��رح م���ن امل���درب���ني 
اأعداد  عن  االأكادمييات  وم�شوؤويل 

امل�شاركني وفرتات التدريب.
وي�����ش��م ه����ذا احل�����دث االأك������رب من 
م��ل��ع��ًب��ا خم��ت��ل��ًف��ا متتد   42 ن���وع���ه 
مربع  مرت  األ��ف   20 م�شاحة  على 
داخل  و6  و5   4 زعبيل  ق��اع��ات  يف 
م��رك��ز دب���ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي، مبا 
الطائرة،  للري�شة  ملعًبا   18 فيها 

خم�ش�شة  ق���دم  ك���رة  م��الع��ب  و3 
للفرق امل��وؤه��ل��ة م��ن 5 الع��ب��ني و3 
م���الع���ب ل���ل���ف���رق امل���وؤل���ف���ة م����ن 7 

العبني.
للريا�شة"  دب��ي  "عامل  ي�شم  كما 
ريا�شة  ملحبي  خم�ش�شة  م�شاحات 
للتمرن  ب�شباك  امل����زودة  الكريكت 
ع��ل��ى رم���ي ال��ك��رة وال��ت�����ش��دي لها، 
ك��م��ا ي��ق��دم م��ل��ع��ب��ني ل��ل��ب��ادل تن�س 
الريا�شات  اأ���ش��رع  م��ن  تعترب  ال��ت��ي 

منًوا ويتيح لع�شاق ريا�شة امل�شرب 
اإىل  للتن�س  ملعبني  ب��ني  االخ��ت��ي��ار 

جانب 8 مالعب لكرة الطاولة.

ملعبني  ���ا  اأي�������شً امل����راف����ق  وت�����ش��م��ل 
ل��ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة وث���الث���ة مالعب 
ملختلف  ي�شمن  م��ا  ال�����ش��ل��ة،  ل��ك��رة 

فئات املجتمع اال�شتمتاع باالأن�شطة 
على  واملتنوعة  امل��م��ي��زة  الريا�شية 

اختالف اهتماماتهم.

•• اأبوظبي-وام:

حظيت بعثة منتخبنا ل�شباب املواي 
با�شتقبال  عاما"   17 "حتت  ت��اي 
ح��اف��ل ب��ال��ورود ل��دى ع��ودت��ه��ا من 
ماليزيا بعد حتقيق اإجناز تاريخي 
م�شاركة  خالل  االإم���ارات  لريا�شة 
العامل  بطولة  يف  االأوىل  الفريق 
والنا�شئني  للرباعم  ت��اي  للمواي 
وال�شباب يف ماليزيا، وح�شده 15 
م��ي��دال��ي��ة م��ل��ون��ة "3 ذه��ب��ي��ات و5 

ف�شيات و7 برونزيات" .
م�شاركة  �شهدت  البطولة  وك��ان��ت 
من  والع����ب����ة  الع�����ب   700 ن���ح���و 
قارات  خمتلف  م��ن  دول���ة   101

العامل.
وتقدم م�شتقبلي البعثة مبطار اأبو 
ظبي الدويل كل من طارق حممد 
اإدارة احتاد  املهريي ع�شو جمل�س 

والكيك  ت����اي  ل��ل��م��واي  االإم�������ارات 
بوك�شينج املدير التنفيذي لالحتاد 
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  ع�شو 
وامل����دي����ر   "IFMA" ال��������دويل 
التنفيذي لالحتاد االأ�شيوي، وعلي 
خوري ع�شو جمل�س اإدارة االحتاد 
وعدد من الريا�شيني واأولياء اأمور 
البعثة  اأع�����ش��اء  ال��الع��ب��ني وب��ق��ي��ة 
التي تراأ�شها يا�شر �شامل ال�شاعدي 

ع�شو جمل�س اإدارة االحتاد.
�شعيد  اهلل  ع���ب���د  ����ش���ع���ادة  وه����ن����اأ 
ال��ن��ي��ادي رئ��ي�����س احت����اد االإم�����ارات 
بوك�شينج  وال��ك��ي��ك  ت���اي  ل��ل��م��واي 
للمواي  ال��ع��رب��ي  االحت�����اد  رئ��ي�����س 
االآ�شيوي  االحت������اد  رئ��ي�����س  ت�����اي، 
للمواي  االإم����ارات  �شباب  منتخب 
ت���اي ع��ل��ى م�����ش��ارك��ت��ه ال��ن��اج��ح��ة يف 
العمرية  ل��ل��ف��ئ��ات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
م�شيدا  ماليزيا..  يف  ت��اي  للمواي 

امليداليات  م���ن  ال��ف��ري��ق  ب��ح�����ش��اد 
امل�شاركة  مثمناً  بالبطولة،  امللونة 
فعاليات  خ��الل  للبعثة  االإيجابية 

البطولة.
واأك�����د ال��ن��ي��ادي اأن م���ا حت��ق��ق من 
نتائج يعد اإجنازاً ي�شتحق االإ�شادة، 
الوليد،  االحت������اد  ب��ع��م��ر  م���ق���ارن���ة 
منتخب  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  وج����دد 

����ش���ب���اب االإم�����������ارات ل���ل���م���واي تاي 
خالل  واالهتمام  بالرعاية  جدير 

روؤية  خ��الل  م��ن  القادمة  املرحلة 
القيادة  لدعم  ترجمة  م�شتقبلية 

ال�شباب  الر�شيدة لالرتقاء بقطاع 
والريا�شة.

رايف  ف��از العبنا  البطولة،  وخ��الل 
رمزي بذهبية وزن حتت 81 كجم 
لفئة ما بني 16 - 17 �شنة، وفاز 
 71 حتت  وزن  بذهبية  �شالم  تيم 
كجم لفئة ما بني 16 - 17 �شنة، 
الثالثة  الذهبية  امليدالية  وكانت 
وزن  يف  ال�شواحلة  جا�شر  لالعب 
ما  لفئة  كجم   57 ل��ل��م��واي  حت��ت 

بني �شن 13 - 14 �شنة.
ك��م��ا ف����از م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال�����ش��ب��اب ب���� 5 
م���ي���دال���ي���ات ف�������ش���ي���ة؛ ك����ان����ت من 
اجلنيبي  �شالمة  الالعبة  ن�شيب 
يف وزن فوق 75 كجم لفئة 16 - 
17 �شنة ، و ب�شار ال�شواحلة لفئة 
ما بني 12 - 13 �شنة لوزن حتت 
لفئة  اأح��م��د  راك���ان  و  ك��ج��م،   50
حتت 42 كجم لعمر ما بني 10 - 
11 �شنة، والالعب عزيز احلمادي 
40 كجم ل�شن ما بني  لفئة حتت 

11 �شنة.  -  10
من  ال��ربون��زي��ة  امليداليات  وك��ان��ت 
لفئة  امل��ن�����ش��وري  من�شور  ن�شيب 
���ش��ن��ة، يف وزن   13  -  12 ب��ني  م��ا 
الفئة  نف�س  ويف  ك��ج��م،   52 حت��ت 
فاز حممد بالل يف وزن حتت 44 
الفئة  لنف�س  خليل  وع�شام  كجم، 
42 كجم، وح��ارب البلو�شي  ل��وزن 
لوزن حتت 38 كجم لفئة ما بني 
وزيد طارق نال  �شنة،   11  -  10

برونزية وزن حتت 48 كجم.
ويف مناف�شات بطولة "الواأي كرو" 
بالل  حممد  نال  البطولة،  �شمن 
امليدالية الف�شية ل�شن 10 - 11 
اجلنيبي  �شالمة  وال��الع��ب��ة  �شنة، 
ب��رون��زي��ة ���ش��ن م��ا ب��ني 16 - 17 
ال�شواحلة  ب�����ش��ار  وال���الع���ب  �شنة 
 - 16 ب��ني �شن  ب��رون��زي��ة وزن م��ا 

�شنة.  17

جمل�س اإدارة احتاد امل�سارعة واجلودو يعتمد اأجندة 
املو�سم اجلديد لأن�سطة امل�سارعة

»عامل دبي للريا�سة« ي�ستقطب اأكرث
 من 3 اآلف م�سارك يوميا

منتخبنا للمواي تاي يحقق اإجنازا تاريخيا ويد�سن م�ساركاته يف بطولة العامل بـ15 ميدالية

•• عجمان -وام: 

"بطولة  الثانية من  اأطلقت دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان الدورة 
ع��ج��م��ان ل��ل��ب��ادل تن�س" ال��ت��ي ت��ق��ام خ���الل ال��ف��رتة م��ن 24 ح��ت��ى 28 
اأغ�شط�س احلايل، يف خطوة ت�شهم برت�شيخ مكانة االإمارة ب�شفتها وجهة 

مف�شلة لل�شياحة الريا�شية.
وتقام بطولة عجمان للبادل تن�س يف جمموعة مالعب متخ�ش�شة ت�شمل 
املواطنني واملقيمني،  ب��ادل، وت�شتهدف  ل��وجن، وجو  وب��ادل  �شكوير،  ب��ادل 
�شيدات   C C وD رج��ال مفتوح، وفئة  �شتة فئات وه��ي، فئتي  وتغطي 
وفئة  واالإب���ن،  االأب  وفئة  عاما"،   40 "فوق  املخ�شرمني  وفئة  مفتوح، 
االأوىل  الثالث  للمراكز  مالية  جوائز  تخ�شي�س  �شيتم  حيث  املبتدئني، 

لكل فئة، ويتوقع م�شاركة اأكرث من 400 العب يف هذه الن�شخة.
وت�شعى دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان اإىل الرتكيز يف اأجندتها هذا 
العام على تنوع االأن�شطة الريا�شية التي جتذب ال�شياحة الريا�شية اىل 
االإمارة، لدعم ال�شباب من خالل تبني اأ�شلوب حياة �شحي ون�شط لتعزيز 
تن�س  البادل  ريا�شة  بينهم خا�شة يف  املناف�شة  روح  وخلق  احلياة،  ج��ودة 

التي القت انت�شاراً وا�شعاً لدى ال�شباب يف الدولة.
عجمان  يف  ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  ع��ام  مدير  تركي  خديجة  وق��ال��ت 
باالنتداب، اإن تنظيم بطولة عجمان للبادل تن�س تاأتي يف اإطار امل�شوؤولية 
املجتمعية ل�شياحة عجمان وحتفيز تبني اأ�شلوب حياة اأكرث ن�شاطاً و�شحة 
و�شعادة بني جميع فئات املجتمع، م�شرية اىل اأن الهدف االأول للفعاليات 
عجمان  مكانة  اإب���راز  هو  ال��دائ��رة  تنّظمها  التي  الريا�شية  والبطوالت 

املحلية واالإقليمية، حيث  ال�شياحة  �شياحية رائدة على خريطة  كوجهة 
ي�شهد املناخ الريا�شي يف اإمارة عجمان يوماً بعد يوم تطورات ملحوظة، 
�شواء على �شعيد الفعاليات اأو االأحداث الريا�شية ال�شنوية املقامة فيها. 
جاء  االإم���ارات  دول��ة  يف  الريا�شة  لهذه  املت�شارع  االإنت�شار  اأن  واأو�شحت 
بف�شل توفري الدعم للقطاعات الريا�شية وال�شبابية، اإ�شافًة اإىل البنية 
التحتية التي وّفرت املالعب املتخ�ش�شة يف خمتلف مناطق الدولة، ما 
اأّدى اإىل زيادة اأعداد البطوالت والالعبني املمار�شني لها، وتو�شيع رقعة 
املمار�شني للريا�شة االأكرث انت�شاراً بني ال�شباب، واإقامة البطوالت على 
اأثبتت قدرتها على  اأو�شع نطاق على م�شتوى الدولة موؤكدة اأن عجمان 
تنظيم خمتلف اأنواع االأن�شطة والفعاليات، انطالقاً من اخلربة الكبرية 
الرتفيهية  الفعاليات  وا�شت�شافة  تنظيم  يف  االإم����ارة  بها  تتمتع  ال��ت��ي 

والريا�شية والثقافية والتي اأ�شهمت يف زيادة الثقة باملنتج ال�شياحي الذي 
عاملية  �شهرًة  اكت�شبت  التي  تن�س،  البادل  ريا�شة  وتعد  لزوارها.  تقدمه 
امل�شرب  كرة  ريا�شات  من  فريداً  نوعاً  املا�شية،  ال�شنوات  خالل  وا�شعة 
التي ُتقام �شمن مالعب مغلقة باأبعاد تعادل ربع م�شاحة مالعب التن�س 
وتتمتع  ال��ع��امل،  يف  من��واً  الريا�شات  اأ���ش��رع  اإح��دى  اأنها  كما  التقليدية؛ 

ب�شعبية كبرية يف االإمارات.
وتقام بطولة عجمان للبادل تن�س مب�شاركة ورعاية العديد من اجلهات 
التي ت�شمل الراعي االإعالمي قناة دبي الريا�شية، وامل�شت�شفى ال�شعودي 
للدعاية  وراي��ات  الطبية،  للرعاية  دبليو  و�شركة ثري  االأمل��اين بعجمان، 
والن�شر، وجمموعة �شيدليات مكة، وهيد بادل، والفي�س للعطور، ومياه 

غلفا، و�شركة بي اإ�س تي يف لكب�شوالت الطاقة.

اإطالق الن�سخة الثانية من بطولة عجمان للبادل تن�س
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•• اأبوظبي-وام: 

"اأبوظبي  اإىل  التجارية  عالمته  تغيري  للكريكت  اأبوظبي  ن��ادي  اأع��ل��ن 
عمليات  م��ن  ج��دي��دة  حقبة  ب��داي��ة  م��ع  وذل���ك  هب"،  �شبورت�س  كريكت 

التو�شع والتطوير يف الريا�شة باإمارة اأبوظبي.
وتتما�شى عملية تغيري العالمة التجارية مع تطوير جديد وا�شع النطاق 

للمن�شاأة الريا�شية ذات امل�شتوى العاملي.
جديدة  ريا�شية  اأندية  هب" 5  �شبورت�س  كريكت  "اأبوظبي  وي�شت�شيف 
االأوملبية،  االأل���ع���اب  ع��ل��ى  وت��رك��ز  ال��ري��ا���ش��ي،  اأب��وظ��ب��ي  اأن�����ش��اأه��ا جمل�س 
 pay as you" باالإ�شافة للم�شبح املجتمعي الوحيد يف املدينة من فئة
لل�شباحة  العامل  لبطولة  رئي�شي  اإرث  وهو   - مرتا   50 بحجم   "go

"فينا" مل�شافة 25 مرتا، والتي اأقيمت يف "االحتاد اآرينا" بجزيرة يا�س 
العام املا�شي.

لكرة  القوى" و"اأبوظبي  الألعاب  "اأبوظبي  اأندية  واأعمال  مقار  وتنتقل 
و"اأبوظبي  االأثقال"  لرفع  و"اأبوظبي  للمبارزة"  و"اأبوظبي  امل�شرب" 
للرماية" اإىل "اأبوظبي كريكت �شبورت�س هب" وتن�شم جميعها لربامج 

التوعية املجتمعية والديناميكية للمركز.
وقال �شعادة عارف حمد العواين االأمني العام ملجل�س اأبوظبي الريا�شي: 
التطورات  التي تعك�س  الهوية والعالمة اجلديدة  االإع��الن عن  ي�شعدنا 
الكبرية والتزامنا بال�شراكة مع "اأبوظبي كريكت �شبورت�س هب" يف اإطار 
بني  البدنية  اللياقة  وحت�شني  الريا�شة  وتبني  لت�شجيع  امل�شتمر  �شعينا 
جمتمع العا�شمة والعمل على توفري فر�س تدريب مبختلف االأن�شطة 

والريا�شات، مبا ي�شاهم يف ا�شتيعاب العدد املتزايد من ممار�شي الريا�شة 
واحلر�س  املحليني  الهواة  للريا�شيني  الكبري  النمو  بجانب  املجتمع  يف 

الكبري لدعم خطط اكت�شاف مواهبهم نحو االحرتاف امل�شتقبلي.
واأو�شح اأن تلك النقلة النوعية تاأتي ملواكبة م�شتجدات املرحلة احلالية 
وامل�شتقبلية والقدرة الكبرية على ا�شت�شافة الفعاليات الريا�شية العاملية 

يف اأبوظبي وتر�شيخ مكانتها املرموقة.
ال�شباحة  حو�س  ببناء  حالياً  هب"  �شبورت�س  كريكت  "اأبوظبي  ويقوم 
8 ح��ارات وال��ذي يجمع بني التدريب على  االأومل��ب��ي اجلديد املكون من 
م�شافة 25 مرتا وحو�س ال�شباحة، الذي مت ا�شتخدامه يف بطولة العامل 

لل�شباحة "25 مرتا" باأبوظبي.
كما ي�شتكمل املركز م�شارا قيا�شيا عامليا الألعاب القوى بطول 400 مرت، 

�شيكون متاًحا جلميع ا�شتخدامات امل�شمار وامليدان لكل من الريا�شيني 
املحليني والفرق الدولية.

اإىل  ال��ري��ا���ش��ي  امل��رك��ز  زي���ادة م�شاحة  اجل��دي��دة على  ال��ت��ط��ورات  وتعمل 
وعدد   30 اإىل  ال�شريكة  االأندية  عدد  ورفع  مربع،  مرت   251،000
الرئي�س  باوت�شر  مات  وق��ال   .35 اإىل  ا�شت�شافتها  يتم  التي  الريا�شات 
اأبوظبي  يجعل  ه��ذا  كل  هب":  �شبورت�س  كريكت  ل�"اأبوظبي  التنفيذي 
كريكت اأكرث املرافق تطلعا وتركيزا على املجتمع يف املنطقة مع مرافق 
ريا�شية متعددة ال مثيل لها على االإطالق. واأ�شاف : تعتمد التطورات 
اعتمادنا  واأوراق  العاملي  امل�شتوى  ذات  واملحلية  الدولية  من�شاآتنا  على 
التي جعلت من�شاآتنا، موطنا ال�شتاد زايد للكريكت ال�شهري، مكاًنا عاملًيا 

للكريكت معرتًفا به ويحظى باالإعجاب والتقدير على الفور.

»اأبوظبي للكريكت« يغري عالمته التجارية ويبداأ عملية تطوير وا�سعة با�ست�سافة 5 اأندية

•• اإ�سطنبول-وام:

الفائزين  ع��ن  اخلمي�س  "يويفا" غ��دا  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االأوروب�����ي  االحت���اد  يعلن 
بجوائزه للمو�شم الريا�شي املا�شي 2021 - 2022 ، وذلك على هام�س حفل 
الكروي اجلديد، والذي يقام مبدينة  للمو�شم  اليويفا  اإج��راء قرعة بطوالت 

ا�شطنبول الرتكية.
العاملي يف  امل�شتوى  بالغ على  اهتمام  العام على  اليويفا هذا  وت�شتحوذ جوائز 
اأوروبا  اأبطال  املا�شي لبطولة دوري  املو�شم  التي �شهدها  القوية  املناف�شة  ظل 
"للرجال" وكذلك الن�شخة املثرية من بطولة كاأ�س اأمم اأوروبا لل�شيدات "يورو 

اإجنلرتا. يف  موؤخرا  اختتمت  2022" التي 
وب�شفتهما االأكرث اأهمية يف املو�شم املا�شي، ينتظر اأن حت�شم البطولتان ب�شكل 

كبري املناف�شة على جوائز اليويفا.
جوائزه  على  للمر�شحني  النهائية  القوائم  ع��ن  م��وؤخ��را  اأع��ل��ن  اليويفا  وك��ان 
ن�شائية" متهيدا  كرة  م��درب  واأف�شل  م��درب  واأف�شل  والعبة  العب  "اأف�شل 
اجلديدة  ن�شخته  يف  ال�شنوي  حفله  خ��الل  ج��ائ��زة  بكل  الفائز  ع��ن  ل��الإع��الن 

املقررة غدا اخلمي�س با�شطنبول.
وكالعادة، ت�شتحوذ جائزة اأف�شل العب على معظم االهتمام ، ويتناف�س عليها 
العبني  م��ع  االإجن��ل��ي��زي  �شيتي  مان�ش�شرت  جن��م  ب��روي��ن  دي  كيفن  البلجيكي 
الفرن�شي  اأوروب��ا؛ وهما  اأبطال  الفائز بلقب دوري  من ريال مدريد االإ�شباين 
كرمي بنزميا مهاجم الفريق وهداف هذه الن�شخة من دوري االأبطال وزميله 

البلجيكي تيبو كورتوا حار�س مرمى الفريق.
وقدم كل من الالعبني الثالثة يف البطولة ما ي�شتحق عليه التتويج باجلائزة 
اأقوى للفوز يف ظل تتويجه مع الريال بلقب  ، واإن حظي بنزميا برت�شيحات 

دوري االأبطال و�شجل اأهدافه املميز يف البطولة خالل مو�شم ا�شتثنائي.

ال�14  للمرة  االأبطال  دوري  بلقب  االأب��رز يف فوز فريقه  ال��دور  بنزميا  ولعب 
يف تاريخه ليكون اخلام�س له مع الفريق منذ انتقاله اإىل �شفوف الريال يف 

ليون الفرن�شي. من  قادما   2009
وت�شدر بنزميا قائمة هدايف امل�شابقة بر�شيد 15 هدفا كان من بينها ثالثية 
"هاتريك" يف �شباك باري�س �شان جريمان الفرن�شي واأخرى يف �شباك ت�شيل�شي 

االإجنليزي باالأدوار الفا�شلة للبطولة.
وو�شل حار�س املرمى كورتوا للقائمة النهائية على ح�شاب العبني مميزين يف 
خمتلف اخلطوط من ريال مدريد وباقي فرق القارة بف�شل االأداء املميزالذي 

قدمه يف دوري االأبطال.
االأبطال بعدما  نهائي دوري  واأحرز البلجيكي كورتوا جائزة "رجل املباراة" يف 
�شالح  حممد  وخ��ا���ش��ة  ليفربول  لالعبي  الت�شديدات  م��ن  للعديد  ت�شدى 
فوز  ب��ارزا يف  دورا  ويلعب  للهزمية  التعر�س  الريال من  لينقذ  و�شاديو ماين 

الفريق باللقب.
و�شط  خ��ط  ق��ائ��د  ب��روي��ن  دي  كيفن  االآخ����ر  البلجيكي  يحظى   ، امل��ق��اب��ل  ويف 
مان�ش�شرت �شيتي برت�شيحات قوية يف ظل املو�شم املميز الذي قدمه مع الفريق 
ليفاندوف�شكي  وروب��رت  وم��اين  يتفوق على العبني مثل �شالح  وال��ذي جعله 
جلائزة  املر�شحني  قائمة  فيي  تالية  م��راك��ز  احتلوا  ال��ذي��ن  مودريت�س  ول��وك��ا 

اأف�شل العب يف اأوروبا.
وبلغ كورتوا القائمة النهائية للمو�شم الثالث على التوايل ليخو�س مناف�شة 

قوية مع بنزميا وكورتوا على اجلائزة.
واأحرز دي بروين جائزة اأف�شل العب يف الدوري االإجنليزي يف املو�شم املا�شي 
بعدما قاد فريقه للفوز بلقب البطولة للمو�شم الثاين على التوايل والرابع يف 
7 موا�شم له يف �شفوف الفريق حيث ال يقت�شر  اأول  5 موا�شم من بني  اآخر 
التقييم يف جوائز اليويفا على البطوالت القارية واإمنا ميتد الأداء الالعبني يف 

البطوالت املحلية وكذلك يف االأداء مع منتخبات بالدهم.
من  ال��درج��ة  نف�س  على  مناف�شة  م��درب  اأف�شل  ج��ائ��زة  على  املناف�شة  وت�شهد 
االإثارة يف جائزة اأف�شل العب حيث يت�شارع 3 مدربني ترك كل منهم ب�شمة 
لريال  الفني  املدير  اأن�شيلوتي  كارلو  االإي��ط��ايل  وه��م  املا�شي  املو�شم  يف  ب��ارزة 
مدريد واالإ�شباين جو�شيب جوارديوال املدير الفني ملان�ش�شرت �شيتي واالأملاين 

يورجن كلوب املدير الفني لليفربول.
اأكرث  اجتاز  بعدما  االأب��ط��ال  دوري  بلقبي  للفوز  مدريد  ري��ال  اأن�شيلوتي  وق��اد 
املواجهة مع مان�ش�شرت �شيتي  االإق�شائية وخا�شة  االأدوار  من عقبة �شعبة يف 
بالدوري  ال��ف��ري��ق  م��ع  ف��از  كما  النهائي  يف  ليفربول  وم��ع  النهائي  ن�شف  يف 

االإ�شباين.
وكلوب  ج��واردي��وال  م��ن  اجل��ائ��زة  على  قوية  مناف�شة  ي��واج��ه  اأن�شيلوتي  ولكن 
اأ�شحاب ال�شطوة يف الدوري االإجنليزي، واللذين قدما مع فريقيهما فا�شال 
االأقوى  تعترب  ال��ت��ي  املحلية  ال����دوري  بطولة  لقب  على  ال�����ش��راع  م��ن  م��ث��ريا 

واالأهم.
كما بلغ جوارديوال ن�شف النهائي يف دوري االأبطال وعانده احلظ يف الدقائق 

االأخرية من مباراته اأمام ريال مدريد.
وو�شل كلوب بفريقه اإىل نهائي دوري االأبطال وكان االأف�شل يف معظم فرتات 

املباراة ولكن ريال مدريد انتزع الفوز.
اأر�شنال  هجوم  قائدة  ميد  بيث  االإجنليزية  تتناف�س  ال�شيدات،  م�شتوى  وعلى 
االإجنليزي مع االأملانية لينا اأوب��ردورف العبة خط و�شط فولف�شبورج االأملاين 

واالإ�شبانية األيك�شيا بوتيا�س العبة بر�شلونة االإ�شباين.
وقدمت ميد مو�شما متميزا مع اأر�شنال؛ �شجلت خالله 14 هدفا و�شنعت 19 
هدفا لزميالتها، ولكن م�شريتها مع املنتخب االإجنليزي يف املو�شم املا�شي كانت 

العامل االأكرب الذي و�شلها بها للقائمة النهائية للمر�شحات على اجلائزة.

وقبل م�شاركتها يف يورو 2022 ، �شجلت ميد 14 هدفا للفريق ليكون اأعلى 
ر�شيد من االأهداف الأي العبة يف مو�شم واحد مع منتخب اإجنلرتا، ثم لعبت 
ميد دورا بارزا يف منح املنتخب االإجنليزي لقبه االأول يف البطوالت االأوروبية 
ن�شخة  لهدافة  قيا�شيا  رقما  بهذا  لتعادل  اأه���داف   6 �شجلت  حيث  لل�شيدات 
واحدة من البطولة ، و�شاهم هذا يف فوزها بلقب اأف�شل العبة يف هذه الن�شخة 

اإىل جانب لقب الهدافة.
الدوري  بلقبي  فولف�شبورج  فوز  يف  بارزا  ولعبت اأوبردورف "20 عاما" دورا 
والكاأ�س باأملانيا يف املو�شم املا�شي كما قادت الفريق لن�شف نهائي دوري االأبطال 
، كما كانت الالعبة من اأهم عوامل تاأهل املنتخب االأملاين لنهائي يورو 2022 

لتفوز بلقب اأف�شل العبة �شابة يف البطولة.
وتعود بوتيا�س للقائمة النهائية يف الن�شخة اجلديدة من جوائز اليويفا بعدما 
اأحرزت جائزة اأف�شل العبة يف الن�شخة املا�شية. وقدمت بوتيا�س مو�شما يفوق 
جلميع  وقادته  لرب�شلونة  هدفا   34 �شجلت  حيث  ال�شابقة  موا�شمها  من  اأي 
تخ�شر  اأن  قبل  االأبطال  دوري  نهائي  اإىل  به  وو�شلت  املتاحة  املحلية  االألقاب 

اأمام ليون 3-1 .
واأف�شل العبة  11 هدفا  بر�شيد  الهدافة  لقبي  اأح��رزت  االأب��ط��ال،  دوري  ويف 
خو�س  من  حرمتها   2022 ي��ورو  انطالق  ع�شية  االإ�شابة  ولكن  املو�شم.  يف 

البطولة القارية.
وعلى لقب اأف�شل مدرب كرة ن�شائية تتناف�س 3 �شيدات تركت كل منهن ب�شمة 
رائعة يف املو�شم املا�شي؛ وهن �شونيا بومبا�شتور التي قادت ليون ال�شتعادة لقب 
دوري االأبطال ومارتينا فو�ش�س تيكلنربج التي قادت املنتخب االأملاين لنهائي 
يورو 2022 لكنها خ�شرت يف مواجهة املنتخب االإجنليزي التي تقوده �شارينا 
فيجمان املر�شحة الثالثة لهذه اجلائزة بعدما قادت فريقها للفوز بلقبه القاري 

االأول من خالل م�شرية مميزة يف البطولة.

دوري الأبطال ويورو 2022 لل�سيدات يح�سمان جوائز »الأف�سل« يف اأوروبا

حتدي »�سبين�س دبي 92« للدراجات الهوائية 
يفتح باب الت�سجيل لن�سخته اجلديدة

اأريكيا�س وروب�سون يتقا�سمان �سدارة »الأ�ساتذة« يف مهرجان اأبوظبي لل�سطرجن
•• دبي-وام:

باب  فتح  الهوائية،  92" ل��ل��دراج��ات  دب��ي  "�شبين�س  حت��دي  منظمو  اأع��ل��ن 
يقام  ال��ذي  ال�شباق،  من  ال�13  الن�شخة  يف  للم�شاركة  الر�شمي  الت�شجيل 

بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�شي.
وتنطلق الن�شخة ال�13 من ال�شباق، الذي يحظى ب�شعبية و�شهرة بالغة يف 
ال�شابقة يف  الن�شخة  �شهدتها  القيا�شية  باالأرقام  املنطقة، بعد مو�شم حافل 

عام 2022.
 " اإىل اجلوالت اخلم�س  االن�شمام  الر�شمي حاليا فر�شة  الت�شجيل  ويوفر 

.2023 " ملو�شم   DUBAI BIG 5
ويقام ال�شباق يف 19 فرباير 2023 على م�شار ميتد 92 كيلومرتا، فيما 

 DUBAI " م��ن  االأوىل  التح�شريية  اجل��ول��ة  ان��ط��الق  املنظمون  اأك���د 
�شبتمرب.  25 " يف   BIG 5

وكان �شباق 2022 اأدرج �شمن الروزنامة الر�شمية ل�شباقات �شل�شة "جران 
الهوائية، ويعود  للدراجات  ال��دويل  املعتمدة لدى االحت��اد  فوندو" العاملية 
العاملية موفًرا  اأجندة هذه البطولة  اإىل  2023 جمدًدا  احلدث يف مو�شم 
التي  ال�شل�شلة  لهذه  العاملية  النهائيات  خلو�س  التاأهل  فر�شة  للم�شاركني 

ت�شت�شيفها مدينة جال�شكو اال�شكتلندية يف اأغ�شط�س 2023.
و�شهد حتطيم  2000 م�شارك،  اأكرث من  ال�شابق  العام  وا�شتقطب حتدي 
املنظمون  ويتطلع  ال�شباق.  تاأ�شي�س  منذ  القيا�شية  االأرق���ام  من  جمموعة 
اإىل م��و���ش��م ���ش��ام��ل وم��ت��م��ي��ز م��ن ال�شباقات  وامل��ت�����ش��اب��ق��ون ع��ل��ى ح��د ���ش��واء 

التح�شريية و�شوال اإىل ال�شباق الرئي�شي.

•• اأبوظبي- وام:

تقا�شم الهندي اأرجون اأريكيا�س �شدارة الرتتيب العام لبطولة "االأ�شاتذة" 
ال�28 من مهرجان  الن�شخة  روب�شون، �شمن مناف�شات  راي  االأمريكي  مع 

اأبوظبي الدويل لل�شطرجن.
وا�شتعاد اريكيا�س ال�شدارة بعدما رفع ر�شيده اإىل 5 نقاط بنهاية اجلولة 
ال�شاد�شة، مت�شاوياً مع روب�شون بنف�س الر�شيد، وتلتهم جمموعة كبرية من 

الالعبني بر�شيد اأربع نقاط ون�شف لكل منهم.
وي�شارك يف مناف�شات الن�شخة ال�28 من مهرجان اأبوظبي الدويل لل�شطرجن 
ما يزيد على 1100 العب من 55 دولة، يتناف�شون يف 11 بطولة متنوعة، 

يبلغ اإجمايل جوائزها 300 األف درهم.
و�شهدت فعاليات اليوم ال�شاد�س اأي�شا اإقامة اجلولة ال�شاد�شة من البطولة 
املفتوحة التي ت�شدر مناف�شاتها الهندي روهيت بر�شيد 6 نقاط ويليه يف 
راجي  والفل�شطيني  �شلطان،  اإبراهيم  فريد  اأحمد  االإماراتي  الثاين  املركز 

�شايل بر�شيد 5.5 نقطة لكل منهما.
والتي  االأول"  ال��دف��اع  خ��ط  اأب��ط��ال  "بطولة  الثامنة  الفعالية  اأقيمت  كما 
تنظم للمرة الثانية يف مهرجان اأبوظبي الدويل لل�شطرجن، والتي يقت�شر 
امل�شاركة فيها على العاملني يف القطاع ال�شحي واجلي�س وال�شرطة، تثميناً 

جلهودهم اال�شتثنائية يف حماية جمتمع دولة االإمارات خالل اجلائحة.
�شدراين،  عمار  الالعب  بلقبها  وف��از  22 العبا،  البطولة  ه��ذه  و���ش��ارك يف 

وجاء يف املركز الثاين دانييل فريناندز، وجاء علي را�شد يف املركز الثالث.
كما �شهد املهرجان اإقامة بطولة "املخ�شرمني" "فوق 55 عاما" مب�شاركة 
14 العبا وح�شل املار ماجرياموف العب اأذربيجان على املركز االول وحل 

اليوناين ا�شرتاتيو�س جريفا�س ثانيا وتاله امل�شري فوؤاد الطاهر.
ع��ائ��ل��ة �شطرجنية يف هذه   29 ���ش��ارك��ت  ال��ع��ائ��ل��ي،  ال�����ش��ط��رجن  ب��ط��ول��ة  ويف 
الفعالية، ونالت لقبها عائلة �شياء الرحمن من بنجالدي�س، وح�شلت عائلة 
ابو�شيجو من الفلبني على املركز الثاين، وحلت عائلة كا�شتانيدا من بريو 

يف املركز الثالث.

•• ح�سن �سيد اأحمد – العني 

يخترب العني جاهزيته للمو�شم اجلديد مبباراتني  اإعداديتني يخو�شهما 
اأمام  املقبلني  واجلمعة  اخلمي�س  يومي  للمحرتفني  اأدن��وك  دوري  بطل 
بعد  العني   انخرط  وق��د   ، توالياً  البحريني  وال��رف��اع  خورفكان  فريقي 
، يف  �شهراً  ا�شتغرق  ال��ذي  والنم�شا  اأملانيا  الدولة من مع�شكر  اإىل  عودته 
تدريبات يومية باإ�شتاد خليفة بن زايد تهدف للتعود على حرارة الطق�س 
ينطلق  ال���ذي   2023-2022 اجل��دي��د  للمو�شم  ال��ب��داي��ة  �شربة  قبل 

ر�شمياً يف الرابع من �شبتمرب املقبل.
وح�شر مع العني العبيه اجلدد االأوكراين اندري يارلينكهو واالأرجنتيني 
على  للتعود  احتياجاً  االأك��رث  وهم   ، مبارك  املهدي  املغربي  و  بال�شيو�س 

الطق�س من غريهم.
ورغم اأن نتائج العني يف مع�شكر النم�شا الذي انطلق يف 31 يوليو وا�شتمر 
مرحلة  يف  النتائج  اأن  اإال   ، املطلوبة  بالقوة  تكن  مل  اأغ�شط�س   20 حتى 
التح�شري لي�شت باالأهمية الكبرية ، حيث خا�س العني 7 مباريات ودية 

اإعدادية ،  فاز يف ثالث مباريات ،  وخ�شر يف مثلها وتعادل وحيد.
االأمل��اين هما   هانكوفني  الرابعة  الدرجة  ف��رق  ف��از على فريقني �شمن 
2-1 ، ود�شن مع�شكر النم�شا بتعادل �شلبي  بهدف نظيف ، وعلى غواتر 
اأمام اأبها ال�شعودي ، قبل اأن يخ�شر اأمام الفيحاء ال�شعودي 0-2 ، واأمام  
الكويت الكويتي 1-3 ، ويف ختام مع�شكر النم�شا لعب العني مباراتني يف 
وحقق   ، نف�س اليوم �شباحاً وم�شاء ، وخ�شر اأمام  رييد النم�شاوي  3-2 

الفوز بهدفني مقابل هدف على راكا براتي�شالفا ال�شلوفاكي.

وجاءت ح�شيلة االأهداف التي اأحرزها رماة العني 8 اأهداف يف 7 مباريات 
، وا�شتقبلت �شباكه 10 اأهداف.

العمل  الإكمال  يتطلع  العني  اأن  علي  عبداهلل  العني  فريق  م�شرف  واأك��د 
الذي بداأه يف املو�شم ال�شابق ، مو�شم ثنائية الدوري وكاأ�س الرابطة املا�شي 
مع اداركهم ب�شعوبة املهمة يف املو�شم اجلديد ، موؤكداً اأنهم يعولون على 

جماهري العني ووقفتها وموؤازرتها امل�شتمرة.
واأع���رب علي ع��ن ر�شاهم م��ن م���ردود الفريق يف امل��ب��اري��ات االإع��دادي��ة  ، 
مو�شحاً اأن النتائج اأقل اأهمية اإذا ما و�شعنا يف احل�شبان املكا�شب العديدة 
اأن املدرب �شريجي ريبريوف  اإىل  يف اجلوانب الفنية و البدنية ، م�شرياً 
منح الفر�شة جلميع الالعبني بالت�شاوي املدرب حر�س على منح الفر�س 

بالت�شاوي.

تدريبات يومية لبطل دورينا  للتعود على الطق�س 

العني ُيجري مباراتني جتريبيتني اأمام خورفكان والرفاع اخلمي�س واجلمعة
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"�شياطينه  ا�شتقبل مان�ش�شرت يونايتد وافده اجلديد الربازيلي كازميريو باإيقاظ 
ليفربول  و�شيفه  غرميه  ح�شاب  على  املو�شم  هذا  االأول  فوزه  احلمر" وحتقيق 
2-1، �شمن ختام مناف�شات املرحلة الثالثة من الدوري االإنكليزي يف كرة القدم 

االثنني.
�شان�شو  ج��اي��دون  مهاجميه  اإىل  املهّم  الفوز  بهذا  يونايتد  مان�ش�شرت  ويدين 
هدف  �شالح  حمّمد  امل�شري  اأح��رز  فيما   ،)53( را�شفورد  وماركو�س   )16(
اإريك تان هاغ  امل��دّرب الهولندي  ليفربول الوحيد )82(، يف مباراة قرر فيها 

عدم اإ�شراك الربتغايل كري�شتيانو رونالدو اإال يف الدقائق االأربع االأخرية.
ياأتي هذا الفوز بعدما دّون الهولندي ا�شمه يف ال�شجالت كاأ�شواأ بداية ملدرب يف 
تاريخ النادي على مر 100 عام، بعد اخل�شارة القا�شية اأمام برنتفورد برباعية 

نظيفة، كان �شبقها هزمية اأوىل يف "اأولد ترافورد" اأمام برايتون 2-1.
التعاقد مع العب الو�شط  كما جاءت املباراة مع اإعالن مان�ش�شرت يونايتد ر�شمياً 
لعام  التمديد  خيار  مع   ،2026 حزيران/يونيو  حتى  كازميريو  الربازيلي 
الذي  االإ�شباين  ريال مدريد  عاماً( من   30( كازميريو  وانتقل  اإ�شايف. 
لعب يف �شفوفه منذ مو�شم 2012-2013 حيث �شارك يف اأكرث من 
اأوروب��ا خم�س مرات. وقال  اأبطال  واأح��رز معه دوري  مباراة،   300
املدير الريا�شي ليونايتد جون مورتو يف بيان اإن "كازميريو +فائز 
�شجّله  العامل.  يف  الو�شط  العبي  اأف�شل  من  وواح��د  مت�شل�شل+ 
بف�شل  للفريق  �شيكون �شفقة جيدة  يتحدث عنه  اال�شتثنائي 

خربته ومعرفته و�شخ�شيته".
من جهته، رّد الالعب الربازيلي بالقول اإن "فر�شة بدء حتٍد 
املمتاز  االإنكليزي  ال��دوري  يونايتد ويف  جديد يف مان�ش�شرت 
كل  لتقدمي  م�شتعد  واأن���ا  ل�شرف  اإن���ه   )...( للغاية  م��ث��رية 
�شافرة  وقبل  �شيء مل�شاعدة الفريق على حتقيق اأهدافه". 
جلماهريه  كازميريو  يونايتد  مان�ش�شرت  ق��ّدم  البداية، 
قمي�س  الربازيلي  حمل  حيث  ترافورد"،  "اأولد  يف 
النادي من دون رقم مدّون عليه، وحّيا امل�شجعني 

قبل العودة اإىل املدرجات.
وخ���ارج امل��ل��ع��ب، جت��ّم��ع امل��ئ��ات م��ن م�شّجعي 
ملعب  حميط  يف  احلمر"  "ال�شياطني 
ان���ط���الق  ق���ب���ي���ل  ترافورد"  "اأولد 
عائلة  ب���رح���ي���ل  م��ط��ال��ب��ني  امل�����ب�����اراة، 
النادي  مالكة  االأمريكية،  غاليزر 
املحتجون  ورف���ع  االإن��ك��ل��ي��زي. 
كتب  الف�����ت�����ات 
ع�������ل�������ي�������ه�������ا 
ز  ير غال "
 ، " جاً ر خا
ا  حبو اأ "
ي����ون����اي����ت����د 
واب���غ�������ش���وا 
ع������������ائ������������ل������������ة 
 ، " ر يز غال
�شد  و"متحدون 

عائلة غاليزر"، اإىل جانب هتافات قا�شية جتاه مالك النادي، مطالبني ببيع 
النادي.

 ،2005 ال��ع��ام  يف  ال��ن��ادي  على  ا�شتحوذت  التي  العائلة  اجلماهري  وتتهم 
بالوقوف وراء الرتاجع الريا�شي للنادي املهيمن �شابقاً يف اإنكلرتا. لكن 

للتوقعات  ومعاك�شاً  امل��رة  هذه  مغايراً  كان  االأخ�شر  امل�شتطيل  يف  ال��رّد 
فخطف  ق��ادم��ة.  ليونايتد  ت��وال��ي��اً  الثالثة  اخل�����ش��ارة  ت��رى  كانت  التي 
يونايتد النقاط الثالث االأوىل وغادر ذيل الرتتيب اإىل املركز الرابع 
ع�شر، بفارق نقطة عن ليفربول الذي بات يحتل املركز ال�شاد�س ع�شر.

وترك تن هاغ رونالدو وقائد الفريق هاري ماغواير وظهريه االأي�شر 
لوك �شو، على دكة البدالء، ليبداأ املباراة بهجوم �شاغط منذ الدقيقة 

االأوىل. واحت�شب احلكم ركلة حرة مبا�شرة نفذها الدمناركي كري�شتيان 
اإريك�شن يف حائط ال�شّد يف الدقيقة ال�شابعة، قبل اأن يهدر ال�شويدي 

اأنتوين اإيالنغا فر�شة التقدم يف الدقيقة العا�شرة عندما �شدد 
كرة يف القائم االأي�شر اإثر انفراده باحلار�س الربازيلي األي�شون 

بعد متريرة من الربتغايل برونو فرناندي�س.
على  ���ش��الح  راوغ  عنما   ،15 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ل��ي��ف��رب��ول  ورّد 
اإىل الربازيلي  امل��رم��ى  اأم����ام  ك���رة  ال����رواق االأمي����ن وم���رر 

روبرتو فريمينو، لكن الدفاع قطعها يف الوقت املنا�شب.
و�شرعان ما افتتح اأ�شحاب االأر�س الت�شجيل، عندما تبادل 

اإيالنغا الكرة مع اإريك�شن، قبل اأن ميرر داخل منطق اجلزاء 
اإىل �شان�شو، الذي راوغ بحرفية جيم�س ميلرن، قبل اأن ي�شدد 

اأداء  وب��داأ   .)16( ال�شباك  ويهّز  األي�شون  احل��ار���س  ميني  اإىل 
االأول،  ال�شوط  الثاين من  الن�شف  قلياًل يف  يتح�شن  ليفربول 
�شدد  ال��ذي  هندر�شون  ج��وردان  القائد  اإىل  الكرة  �شالح  فمرر 
بعيداً عن املرمى )29(، وكاد ليفربول يدرك التعادل يف الدقيقة 
عندما ارتدت كرة ميلرن من فرناندي�س، لت�شطدم بج�شد   ،40
املدافع االأرجنتيني لي�شاندرو مارتيني�س من خط املرمى، قبل 

اأن ي�شتتها االأخري بعيداً.
مان�ش�شرت  ت�شكيلة  اإىل  م��ار���ش��ي��ال  اأن���ت���وين  ال��ف��رن�����ش��ي  ودخ���ل 
اإي��الن��غ��ا ب��ني ال�����ش��وط��ني، ف��اأع��اد حتريك  يونايتد ع��و���ش��اً ع��ن 

الهجوم ملان�ش�شرت.
وبلعبة ك�شر فيها "ال�شياطني احلمر" خط الت�شلل، اأحرز 
را�شفورد  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ث��اين  ال��ه��دف  يونايتد  مان�ش�شرت 

اإىل  ال��ك��رة  وي�شع  لينفرد  مار�شيال،  بينية  ا�شتقبل  ال��ذي 
ميني األي�شون يف الدقيقة 54.

فاران  رفايل  الفرن�شي  يونايتد  مدافع  ا�شتقبل   ،56 الدقيقة  ويف 
باجتاه  ال����وراء  اإىل  ليعيدها  ل��ي��ف��رب��ول،  ج���زاء  منطقة  داخ���ل  ال��ك��رة 
را�شفورد الذي �شددها زاحفة بذكاء نحو القائم البعيد، لكن األي�شون 

اأنقذها باأعجوبة.
تابع  عندما   ،81 الدقيقة  يف  النتيجة  تقلي�س  من  �شالح  ومتكن 
واأنقذها  كارفاليو  فابيو  الربتغايل  البديل  �شددها  كرة  ال�شباك  يف 

احل��ار���س االإ���ش��ب��اين داف��ي��د دي خ��ي��ا. ويف ال��دق��ائ��ق االأخ����رية، دخل 
رونالدو بدياًل من دون اأن يحدث اأي فارق، لتنتهي املباراة بفوز 

اأول ليونايتد.

بعد ثالثة اأ�شهر من مناف�شته على رباعية تاريخية، يجد ليفربول نف�شه 
يبحث عن فوزه االأول يف الدوري االإنكليزي لكرة القدم بعد ثالث مراحل، 
ما يق�س م�شجع مدربه االأملاين يورغن كلوب الذي حاول يف االأيام االأخرية 

التقليل من اأهمية هذه البداية البطيئة.
 )2-1( يونايتد  مان�ش�شرت  اجلريح  الغرمي  اأم��ام  االثنني  اخل�شارة  لكن 
تظهر حجم امل�شكلة التي يعاين منها ليفربول، ال�شيما اأنه يجد نف�شه االآن 
ا�شتهل م�شواره مع مدربه  "ال�شياطني احلمر" الذي  اأم��ام فريق  متخلفاً 
الدوري،  االأوليني يف  اإريك تن هاغ بخ�شارته مباراتيه  الهولندي  اجلديد 

اآخرهما بنتيجة مذلة �شفر4- على يد برنتفورد.
جعلت  الزمن،  من  عقد  منذ  للفريق  االأ���ش��واأ  هي  التي  البطيئة  والبداية 
بعد  نقاط   5 بفارق  اللقب  حامل  �شيتي  مان�ش�شرت  عن  متخلفاً  ليفربول 

ثالث مراحل فقط، فيما بات الفارق بينه وبني اأر�شنال املت�شدر 7 نقاط.
وعلق كلوب على وجود فريقه يف املركز ال�شاد�س ع�شر بعد ثالث مراحل، 
قائاًل "من الوا�شح اأنه لي�س اأجمل �شيء ميكن اأن تنظر اليه )الرتتيب(".
وم���ا يقلق االأمل����اين اأك���رث م��ن اأي ���ش��يء اآخ���ر ه��و اأن���ه ال ي��وج��د ح��ل �شريع 

للم�شكالت التي ت�شببت يف مثل هذه البداية البطيئة.
وب�شبب اأزمة االإ�شابات التي �شربت الفريق يف بداية املو�شم، كان االإ�شباين 
تياغو األكانتارا، الغيني نابي كيتا، الفرن�شي اإبراهيما كوناتيه، الكامريوين 
جويل ماتيب والربتغايل ديوغو جوتا من بني الالعبني الذين ُحِرموا من 

االنتقال مع "احلمر" اىل "اأولد ترافورد" ملواجهة الغرمي يونايتد.
كما افتقد فريق كلوب الوافد اجلديد االأوروغوياين داروين نونيي�س لتنفيذ 
عقوبة االإيقاف لثالث مباريات ب�شبب البطاقة احلمراء التي تلقاها بعد 
�شرب مدافع كري�شتال باال�س الدمناركي يواكيم اندر�شن االإثنني املا�شي 

يف املرحلة الثانية )1-1(.
جنيه  مليون   64 مقابل  ال��ربت��غ��ايل  بنفيكا  م��ن  نونيي�س  و���ش��ول  وميثل 

ا�شرتليني اأكرب �شفقة اأجراها ليفربول هذا ال�شيف.
واهمال كلوب لفكرة تعزيز خياراته يف و�شط امللعب ي�شكل م�شدراً متزايداً 

لالإحباط بني م�شجعي "احلمر".
ابن  االعتماد على  اىل  نف�شه م�شطراً  كلوب  وكيتا، وجد  تياغو  دون  ومن 
ال�36 عاماً جيم�س ميلرن واليافع هاريف اإليوت )19 عاماً( مل�شاندة القائد 

جوردان هندر�شون يف و�شط امللعب خالل لقاء االإثنني.
"الرائع" احل�شول على خيار  �شيكون من  باأنه  املباراة  كلوب قبل  اع��رتف 

اآخر يف خط الو�شط.

لكن هذا لي�س املركز الوحيد الذي يجب اأن يثري قلق كلوب، بل هناك م�شكلة 
التمركز الدفاعي لرتنت األك�شندر-اأرنولد الذي بات اخل�شوم يركزون عليه 

ب�شكل متزايد ملحاولة اال�شتفادة من تقدمه بعيداً عن مركزه.
اأوروبا  اأب��ط��ال  دوري  بلقب  االإ���ش��ب��اين  م��دري��د  ري��ال  تتويج  وكما ح�شل يف 
للمو�شم اجلديد  االفتتاحية  املباراة  اىل  و�شواًل  كلوب،  رجال  على ح�شاب 
من الدوري �شد فولهام )2-2(، كان الهجوم على ميني ليفربول م�شدر 

هدف يونايتد االأول.
القليلة  االأ�شابيع  البعد يف  كل  بعيداً  ديك  فان  الهولندي فريجل  بدا  كما 
املا�شية عن �شيته كاأف�شل مدافع يف العامل، لدرجة اأنه تلقى تاأنيباً وا�شحاً 
اأجل  من  امل�شاحة  �شان�شو  جايدون  ملنحه  ميلرن  من  االثنني  مباراة  خالل 

ت�شجيل الهدف االفتتاحي ليونايتد.
بايرن  ل�شالح  مانيه  ���ش��ادي��و  ال�شنغايل  خ�����ش��ارة  ك��ان��ت  امل��ق��دم��ة،  خ��ط  ويف 
الربازيلي  اأن  جلياً  ب��دا  فيما  لليفربول،  قا�شية  �شربة  االأمل���اين  ميونيخ 
روبرتو فريمينو بات نقطة قوة مهدورة بعد جعله بدياًل للوافد اجلديد 

نونيي�س.
�شعفه،  نقاط  واإح��دى  ليفربول  عند  �شائعاً  اأم��راً  تبدو  البطيئة  والبداية 
اآخر �شبع مباريات له يف الدوري  اإذ ا�شتقبلت �شباكه الهدف االفتتاحي يف 

املمتاز امتداداً من نهاية املو�شم املا�شي.
كل  "مننح  بالقول  امل�شاألة  هذه  على  روبرت�شون  اأن��دي  اال�شكتلندي  وعلق 
على  نفر�س  اأن  يف  اال�شتمرار  ميكننا  وال  ب��ه��دف،  التقدم  اأف�شلية  فريق 

اأنف�شنا م�شقة العودة للتعوي�س".
اأردن��اه��ا. نحن  التي  البداية  لي�شت  ت�شع ممكنة  اأ�شل  "نقطتان من  وتابع 
من  واجلماعي.  الفردي  ال�شعيدين  على  اأدائنا  م�شتوى  رفع  اىل  بحاجة 
ال�شهل التحدث عن ذلك يف غرف املالب�س، لكن يجب اأن نخرج "اإىل امللعب 
"وننفذه. ال ميكننا اال�شتمرار يف ا�شتقبال االأهداف. لقد بداأوا ب�شكل اأف�شل 

منا اليوم. يحتاج االأمر اىل التغيري".
خا�شها  م��ب��اراة   31 اآخ��ر  يف  االأوىل  املحلية  الهزمية  تلقي  اأن  امل��وؤك��د  م��ن 

الفريق منذ كانون االأول-دي�شمرب املا�شي، ال تدعو اىل الذعر.
لكن مان�ش�شرت �شيتي وليفربول رفعا �شقف املناف�شة على اللقب على مدى 
االأع��وام اخلم�شة املا�شية، مع جتاوزهما حاجز الت�شعني نقطة التي تكون 

عادة كافية للفوز باللقب.
وللمحافظة على هذا التقليد، يجب على رجال كلوب عدم اإهدار املزيد من 

الوقت لال�شتيقاظ من �شباتهم يف بداية املو�شم.

زميله  مع  ب�شجار  دخ��ل  بعدما  ليفربول  ع�شاق  ميلرن  جيم�س  اجلناح  �شدم 
�شان�شو  جايدون  افتتاح  عقب  داي��ك،  ف��ان  فريجيل  الهولندي  الدفاع  قطب 
�شمن   ،1-2 ال�"ريدز"  على  يونايتد  مان�ش�شرت  فريقه  ف��وز  يف  الت�شجيل 

املرحلة الثالثة من الدوري االإنكليزي لكرة القدم .
بدا وا�شحاً توجيه ميلرن "36 عاماً" كلمات نابية للمدافع الدويل الهولندي 
اأر�شاً  انزالقه  بعد  به،  تالعب  ال��ذي  �شان�شو  على  للدفاع  التقدم  منه  طالباً 
بحركة رائعة داخل منطقة اجلزاء و�شدد كرة اأر�شية زاحفة خدعت احلار�س 
الربازيلي األي�شون بيكر وو�شعت "ال�شياطني احلمر" يف املقدمة يف الدقيقة 

.16
اأمام  ي��اردات  ال�شتة  اكتفى فان دايك باالحتفاظ مبوقعه عند حافة منطقة 
وو�شع  �شان�شو،  اأم��ام  توفرت  التي  امل�شاحة  االندفاع الغ��الق  ب��داًل من  بيكر، 

يديه خلف ظهره لتاليف مل�شة يد واحت�شاب ركلة جزاء.
واع��ت��رب ميلرن ان���ه ك���ان ي��ت��وج��ب ع��ل��ى زم��ي��ل��ه ال��ه��ول��ن��دي حم��اول��ة ت�شييق 
داي��ك مبا يكفي العاقة  اإنكلرتا، يف حني مل يقرتب فان  اأم��ام جناح  الزاوية 
ت�شديدته، فظهر وهو ي�شرخ عليه قائاًل "انظر اإيّل"، طالباً منه القيام بعمله 

الدفاعي.
مل يتوقف "�شراع" ميلرن-فان دايك عند هذا احلّد، اذ امتد اخلالف بينهما 
طوال املباراة وظهرا يتبادالن ال�شراخ مراراً، يف مباراة لهث خاللها ليفربول 

لتعوي�س تاأخره بهدفني من دون اأن ينجح.
طرح حملل قناة �شكاي �شبورت�س العب و�شط يونايتد ال�شابق االإيرلندي روي 
اأن "االمر لي�س  كني عالمات ا�شتفهام حول ما ح�شل بني الالعبني معترباً 
عادياً" اذ قال بني ال�شوطني "اإذا قمت بتحليل فان دايك هنا ... لقد كان �شيئاً 
هذا املو�شم. يجب اأن يخرج! يجب اأن يحرك قدميه. فقط انظر اإليه هنا!".

)املدرب  م��ن  ب��داًل  كنت  ل��و  بالقلق  "�شاأ�شعر  ال�شابق  يونايتد  قائد  وا���ش��اف 
االملاين يورغن( كلوب مع ما راأيته الليلة".

دايك  فان  فولهام،  مباراة  اإىل  بالعودة  ج��داً.  عاديني  )كانوا(  "دفاعياً  وتابع 
حّتى خالل اأم�شية مباراة باال�س، اعتقد اأنه كان باإمكانه تقدمي اأداء اأف�شل".

جيم�س  مع  جداله  ب�شاأن  املتعلقة  النقطة  اأو�شحنا  "الليلة،  م�شدداً  وختم 
اأكرث من ذلك بقليل.  اأنه  اأن يحدث ولكن يبدو  اأن ذلك ميكن  اأعلم  ميلرن، 

اأكرث من جمرد خالف عادي مع العب".
املن�شم  دايك  االنتقادات فان  املو�شم احل��ايل، طالت  انطالق  وبالفعل، ومنذ 
التعادل  بعد  ا�شرتليني  جنيه  مليون   75 مقابل   2018 عام  ليفربول  اإىل 
االوىل  املباراة  بركلة جزاء يف  لت�شببه  بداية  باال�س،  اأمام فولهام وكري�شتال 

التقدم  االخ���ري  مينح  اأن  قبل  زاه���ا،  ويلفريد  ال��ع��اج��ي  مراقبته  ل��ع��دم  وث��م 
اأنفيلد. ملعب  على  الثانية  "للن�شور" يف 

ال�شابق  ليفربول  اأيقونة  �شبورت�س" احل��ايل  "�شكاي  معلق  كلمات  ت�شد  ومل 
ال�شوط  تتابع جمريات  ق��ال مع  اذ  ك��ني،  ك��اراغ��ر عن زميله  امل��داف��ع جاميي 

الثاين "هناك �شيء يجري بني جيم�س ميلرن وفريجيل فان دايك".
واأ�شاف "يتابعان ال�شراخ على بع�شهما البع�س لقرابة 10 اأو 15 ثانية".

امللعب، وهو  اأر���س  االإحباط على  الكثري من  اأن هناك  الوا�شح  "من  واأردف 
ذلك  يوا�شل  زال  وم��ا  االأول  الهدف  بعد  منه  مغتاظ  ميلرن  ذل��ك.  حمق يف 

حتى االآن".
وو�شف كاراغر دفاع فريقه ال�شابق ب� "املخجل" بعدما ف�شل يف حتقيق فوزه 

االأّول هذا املو�شم بعد تعادلني.
ما  ب�شاأن  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  الفعل  ردود  تفاوتت  املقابل،  يف 
ح�شل، فكتب اأحدهم "اأح�شنت يا ميلرن حيث بداأ فريجيل فان دايك املو�شم 

بفظاعة!!!".
واأ�شاف اآخر "لكي اكون �شريحاً طريقة الدفاع من فريجيل فان دايك �شيئة 

للغاية، كان يجب اأن يرمي نف�شه ل�شد تلك الكرة".
ومل ي�شلم ميلرن اأي�شاً من االنتقادات القا�شية اذ كتب اأحد املعجبني الغا�شبني 
دايك" و "اأر�شل جايدون  فان  وفريجيل  ميلرن  من  �شادم  دفاع  "...اأ�شلوب 

�شان�شو جيم�س ميلرن اإىل ليدز )فريق بداياته( بهذه احلركة. بارد جداً".

كني:  خالف ميلرن وفان دايك لي�س عاديًا البداية البطيئة تق�س م�سجع ليفربول وكلوب 

يف ليلة ا�ستقبال كازميريو   

يونايتد يوقظ �سياطينه بالفوز على ليفربول 

القدم  لكرة  امل�شري  ال��دوري  لقب  اإح��راز  اأنيابه و�شمن  الزمالك عن  ك�شر 
مو�شماً ثانياً على التوايل، للمرة االأوىل منذ 2004، بقيادة مدربه العائد 

الربتغايل املحّنك جيزوالدو فرييرا.
وهذه املرة الرابعة يف تاريخ الزمالك يحرز اللقب مرتني توالياً بعد 1964-
1965، 1992-1993 و2003-2004، فاأ�شاف لقب الدوري الرابع 
ع�شر اىل احرازه لقب الن�شخة االأخرية من الكاأ�س على ح�شاب غرميه االأهلي 
يزال يحّلق  ال  القاهري  غرميه  ان  و�شحيح  املا�شي.  متوز-يوليو  يف   1-2
نف�شه  فر�س  هجوم  اأق��وى  �شاحب  لكن  لقباً،   42 مع  القمة  على  مبفرده 
على ال�شاحة امل�شرية للمو�شم الثاين، م�شتفيداً االإثنني من خ�شارة مطارده 

برياميدز اأمام فيوت�شر بهدف.
حقق الزمالك 24 فوزاً من اأ�شل 31 مباراة وتعود خ�شارته الرابعة االأخرية 

هذا املو�شم اإىل 17 اأيار-مايو املا�شي اأمام طالئع اجلي�س.
والالفت ان االأهلي، حامل الرقم القيا�شي يف عدد مرات اإحراز لقب دوري 
اأبطال اإفريقيا )10( والدوري امل�شري، يرتنح يف املركز الثالث بفارق اأربع 

نقاط عن برياميدز الذي لعب مباراة اأكرث.

ومّثل تتويج الزمالك مفاجاأة، بعد حرمانه من قبل االحتاد الدويل )فيفا( 
2021-2022"، رحيل  "طيلة مو�شم  انتقال  اأي العب لفرتتي  من �شم 
والعب  حممد  م�شطفى  ال��ه��داف  غ��رار  على  املا�شي  املو�شم  جنومه  بع�س 
املو�شم  نهاية  قبل  اآخ��ري��ن  انتقال  ث��م  �شا�شي،  ف��رج��اين  التون�شي  الو�شط 
اأب���و ج��ب��ل... كذلك  اجل���اري مثل م�شطفى فتحي وط���ارق ح��ام��د وحم��م��د 
املا�شية  الن�شخة  بطل  رحيل  عقب  الفني  اجل��ه��از  �شربت  التي  التغيريات 

الفرن�شي باتري�س كارتريون، بعد تردي النتائج حملياً وقارياً معه.
قال رئي�س الزمالك اجلديل مرت�شى من�شور "ما حدث هو معجزة من عند 
اهلل خ�شو�شا مع تواجد العديد من الالعبني ال�شباب ورحيل اأهم العبني يف 

الفريق ب�شبب اللجان املوؤقتة".
فيما غّرد املوقع الر�شمي للنادي "الدوري االأ�شعب وامل�شوار االأقوى، ال يليق 
اإال بالزمالك. درع الدوري ياأبى اخلروج من 100 عقبة ليحتفل داخل بيته 

من جديد". من�شور الذي �شدر حكم ب�شجنه ملدة �شهر قبل اأ�شبوعني ب�شبب 
عن  ك�شف  بعد،  تنفيذه  يتم  مل  اخلطيب  حممود  االأه��ل��ي  يف  نظريه  اه��ان��ة 
تنظيم "احتفالية كربى" الثالثاء عندما يواجه فريقه االحتاد ال�شكندري 
على ا�شتاد القاهرة الدويل. وا�شاف ان عودة املخ�شرم فرييرا "76 عاماً" يف 
اآذار-مار�س املا�شي بدال من كارتريون، كانت اأ�شا�شية يف ترتيب اأوراق فريقه 
و�شعوده اإىل القمة، ليكّرر نف�س االجناز الذي حققه مع القلعة البي�شاء يف 
جنح بلّم �شمل الفريق، فقال  الذي  فرييرا  على  اال�شادات  2015.وانهالت 
"ما ميّيز فرييرا  �شحاتة  ال�شابق ح�شن  الزمالك  التاريخي والع��ب  امل��درب 
وجعله ناجحا عدم اعتماده على العب واحد يف الزمالك وكان يحافظ دوما 
يجامل  ومل  الع��ب  اأي  يجامل  مل  "فرييرا  اأ���ش��اف  الالعبني".  جميع  على 
مرت�شى من�شور اأو اأمري مرت�شى "امل�شرف على قطاع الكرة" كان يعمل من 

دماغه فقط وهذا هو اأ�شا�س النجاح".

هدايف  ترتيب  مت�شدر  "زيزو"،  ال�شّيد  اأحمد  ال��دويل  الو�شط  الع��ب  وك��ان 
هذا  الزمالك  العبي  اأب��رز  حا�شمة،  متريرة   12 "19" و�شاحب  ال���دوري 
العبا  "الون�س"،  حمدي  حممود  امل��داف��ع  اأي�شاً  �شفوفه  يف  وت��األ��ق  املو�شم، 
املهاجم  "�شيكاباال"،  ال���رازق  عبد  حممود  واملخ�شرم  عا�شور  اإم��ام  الو�شط 
اإىل  التون�شي �شيف الدين جزيري واملغربي اأ�شرف بن �شرقي املنتقل اأخرياً 
ال�شابق  ال��دويل وم��درب الزمالك  ب��دوره، قال املهاجم  اجلزيرة االإم��ارات��ي. 
تتويج  تاريخي يف  دور  عاماً" له   36" "�شيكاباال  اإن  "ميدو"،  اأحمد ح�شام 
التتويج بالبطولة ويف  ب��ال��دوري، وف��ريي��را م���درب ذك��ي جن��ح يف  ال��زم��ال��ك 

التعامل مع الالعبني داخل وخارج امللعب".
عاماً" العب   24" ال���وردي  زكريا  املغربي  مع  التعاقد  عن  من�شور  واأع��ل��ن 
الرجاء البي�شاوي املغربي "مت التعاقد مع زكريا الوردي العب الرجاء الذي 
كان هناك عليه �شراع يف الدوري املغربي، وهو �شعف م�شتوى طارق حامد"، 
م�شريا اىل حامد "33 عاماً" العب الو�شط الدفاعي املنتقل يف متوز-يوليو 
 2014 ب��ني  الزمالك  األ���وان  حمل  اأن  بعد  ال�شعودي،  االحت���اد  اإىل  املا�شي 

و2022.

الزمالك يك�سر عن اأنيابه جمددًا بقيادة املحّنك فرييرا 



احتفل بنجاح �سقيقه بالثانوية العامة فقتل �سخ�سًا اآخر
النار احتفاال  اأطلق  القب�س على �شاب  االأردن  اأمنية يف  األقت قوة 
بنجاح �شقيقه يف امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" فت�شبب 

بوفاة �شاب اأثناء وجوده يف �شارع عام.
اأطلقها  بر�شا�شة  متاأثراً  تويف  �شهل حممود خطاب  ال�شاب  وكان 

اجلاين، بداعي الفرح تزامناً مع نتائج الثانوية العامة.
وب���نّي ال��ن��اط��ق االإع���الم���ي ب��ا���ش��م م��دي��ري��ة االأم����ن ال��ع��ام، اأن فرق 
يف  عملها  وا�شلت  خطاب،  ال�شاب  مقتل  ملتابعة  امل�شكلة  التحقيق 
القاتل،  لتحديد  قادتها  التي  واالأدل��ة  املعلومات  وجمع  التحقيق 

واإلقاء القب�س عليه و�شبط ال�شالح امل�شتخدم.
اأغ�شط�س   18 بتاريخ  اأن��ه  االإع��الم��ي  الناطق  اأك��د  التفا�شيل،  ويف 
اإ�شعاف  العامة، مت  الثانوية  نتائج  اإع��الن  وبالتزامن مع  اجل��اري 
وجوده  اأثناء  ن��اري  بعيار  اإ�شابته  اإث��ر  للم�شت�شفى  ع�شريني  �شاب 

بال�شارع العام وما لبث اأن فارق احلياة، متاأثراً باإ�شابته.
املعنية  االإدارات  خمتلف  من  حتقيق  فرق  ت�شكيل  مت  اأن��ه  واأ�شاف 
تلقي  الق�شية منذ حلظة  التحقيق يف  ملتابعة  ال�شرطة  ومديرية 
البالغ وعملوا على جمع املعلومات من املنطقة التي اأ�شيب فيها 

املواطن واملناطق املجاورة.
ب�شعوبة  الكثريين  واع��ت��ق��اد  االأدل����ة،  قلة  "رغم  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار 
عملها  وا�شلت  التحقيق  ف��رق  اأن  اإال  اجل��رمي��ة،  ملرتكب  الو�شول 
اأثبتت ومبا  التي  الالزمة،  واالأدل��ة  املعلومات  كافة  بثقة وجمعت 
ال يدع جمااًل لل�شك هوية القاتل، واألقت القب�س عليه ومت �شبط 

ال�شالح الناري امل�شتخدم".

الربازيل تعر�س قلب الرجل الذي 
اأعلن ا�ستقاللها قبل 200 عام

دوم  الربتغايل  العاهل  قلب  ال��ربت��غ��ال،  م��ن  ال��ربازي��ل  اإىل  و�شل 
قبل  الربتغال  عن  ال��ربازي��ل  ا�شتقالل  اأعلن  ال��ذي  االأول،  بيدرو 
"اإمرباطورا" للربازيل. و�شيعر�س القلب  200 عام، والذي ُعني 

يف اإطار احتفاالت ذكرى اال�شتقالل.
ومت ح��ف��ظ ال��ق��ل��ب ب��ال��ف��ورم��ال��ده��اي��د يف ق�����ارورة مب��دي��ن��ة بورتو 
 35 عن  الربتغال  يف   1834 ع��ام  يف  بيدرو  وف��اة  منذ  الربتغالية 

عاما.
ملدة  ل��ل��ربازي��ل  القلب  اإع���ارة  على  الربتغالية  احلكومة  وواف��ق��ت 
ثالثة اأ�شابيع خالل احتفاالت الذكرى املئوية الثانية لال�شتقالل. 
ونقل �شالح اجلو الربازيلي القلب اإىل برازيليا وكان يف ا�شتقباله 

االثنني وزير الدفاع الربازيلي.
و�شيت�شلم الرئي�س الربازيلي جاير بول�شونارو القلب الثالثاء يف 
املدفعية  الرئا�شي و�شط مرا�شم ع�شكرية وحتية بطلقات  الق�شر 
قبل عر�شه للجمهور يف وزارة اخلارجية خالل عيد اال�شتقالل يف 

ال�شابع من �شبتمرب.
الوطنيون  ي��ع��ت��ربه  ال�����ذي  ال����ربازي����ل،  ا���ش��ت��ق��الل  اإع�����الن  وج�����اء 
بيدرو،  وال��د  الإرادة  حتديا  لبالدهم،  امليالد  ميثابة  الربازيليون 

امللك جواو ال�شاد�س.
ونقلت البحرية الربيطانية اأ�شرة العاهل الربتغايل اإىل الربازيل 
نابليون  ق���وات  ت��غ��زو  اأن  ق��ب��ل  ل�شالمتها  �شمانا   1807 ع���ام  يف 
الربتغال. ولدى عودة امللك جواو اإىل ل�شبونة يف عام 1821 ترك 

ابنه بيدرو اأمريا و�شيا على الربازيل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اجلي�س الوحيد يف العامل املكون من ن�ساء فقط
كانت مملكة داهومي يف غرب اأفريقيا تنفرد مبيزة فريدة عن ممالك ودول العامل، فهي الوحيدة التي �شمت جي�شاً 

مكوناً من الن�شاء فقط.
وا�شتهرت داهومي يف ال�شابق باأعمالها الفنية املنحوتة، ف�شاًل عن كونها مركزاً رئي�شياً لتجارة الرقيق يف املحيط 
الع�شرين فيما  القرن  القليلة االأوىل من  ال�شنوات  1600 حتى  االأطل�شي، وكانت موجودة منذ قرون من حوايل 

يعرف حالياً با�شم بنني.
وكانت االإمرباطورية ذات العقلية الع�شكرية تاأ�شر ال�شكان، اإما من خالل الغارات اأو احلروب، وتبيع العبيد �شنوياً 
اإىل  اأدى جزئياً  ل�شعبها  املنتظم  التجريف  لكن هذا  والكحول.  واملن�شوجات  البنادق  �شلع مثل  لالأوروبيني مقابل 

نتيجة غري مق�شودة: ت�شكيل اجلي�س الوحيد امل�شجل يف العامل املكون من االإناث فقط.
باالإناث املحاربات يف االأ�شاطري اليونانية -  اأم��ازون داهومي - كما كن يعرفن يف الغرب تيمناً  وت�شكلت حماربات 
بدافع ال�شرورة يف عهد امللك غيزو، الذي حكم من 1818 اإىل 1858، و اأدى نق�س الذكور يف جميع اأنحاء اململكة 
اأو العبودية اإىل ظهور جي�س فريد. و ا�شتخدم امللك الن�شاء من قبيلة الفون  اإما من خالل خ�شارتهم يف احلرب 

املحلية لبناء قوته الع�شكرية واأ�شبح ي�شار اإليهن با�شم "مينو"، اأي "اأمهاتنا" بلغة الفون.
و كانت عمليات التجنيد اإما طوعية، وبع�شهن ال يتجاوزن الثامنة من العمر، اأو يتم اأخذهن من االأ�شرى. ومبجرد 

اأن ي�شبحن من اأع�شاء اجلي�س، مينعن من اإجناب االأطفال اأو الزواج من اأي �شخ�س غري امللك.
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تتزوج من الرجل نف�سه كل 5 �سنوات خوفًا من فقدان ذكرياتها
قررت امراأة بريطانية جتديد عهود الزواج وعقد قرانها على زوجها مرة 
كل 5 �شنوات بعد اإ�شابتها مبر�س خطري يهدد حياتها. كيلي وارنيل "43 
بعد خ�شوعها  الذكريات  اأك��رب عدد ممكن من  عاماً" م�شممة على �شنع 
وقام  امل��خ،  يف  ورم  على  �شاعات  ت�شع  ا�شتغرقت  باملخاطر  حمفوفة  لعملية 
خاللها اجلراحون بقطع جمجمتها الإزالة الورم. واحتفلت كيلي وزوجها 
جون ببقائها على قيد احلياة بحفل مذهل يف ال�س فيغا�س. وتقول كيلي 
فكرة  بداأت  عملياً.  لي�س  هذا  لكن  ا�شتطعت،  اإذا  يوم  كل  جون  "�شاأتزوج 
التجديد على اأنها ممتعة، ولكن منذ ت�شخي�س الورم كر�شت حياتي ل�شنع 
اأكرب عدد ممكن من الذكريات، يل ولعائلتي". واأ�شافت " لقد كان الورم 
اأفقد الب�شر. ومل تكن  اأن  اأنه بدون جراحة، ميكن  حميداً، ولكن قيل يل 
احتماالت النجاة من مثل هذه العملية الدقيقة كبرية. وكان هناك اأي�شاً 
وق�شرية  الطويلة  ذاكرتي  اأفقد  اأو  دائ��م  ب�شكل  م�شلولة  اأك��ون  اأن  احتمال 
املدى ففكرت :ماذا لو كنت غري قادرة على تذكر اأيام زفايف؟". وقد تكون 
الذكريات مهمة ب�شكل خا�س الأنه قبل 18 �شهراً مت اإخبار الزوجني باأن ورم 
كيلي قد عاد، لكنها تواجه امل�شتقبل يف اإطار ذهني اإيجابي، وقالت "يف الوقت 
احلايل، هذا اأ�شغر من اأن ي�شبب يل م�شكلة. هناك فر�شة اأن يبقى على هذا 
النحو، ولكن يف حالة منوه، �شاأواجه اجلراحة يف امل�شتقبل بقوة واإيجابية. 
لدي الكثري من الذكريات التي ما زلت اأ�شنعها مع جون وعائلتي. لدينا 

هذا احلب العميق واأ�شعر اأنني حمظوظة ب�شكل ال ي�شدق".

طفل يعاين من التقزم ي�سبح جنمًا 
كوادن  االأ���ش��رتايل  الطفل  تلقى  اإن�شتغرام،  على  موؤثر  فيديو  مقطع  بعد 
بايلز، الذي يعاين من التقزم والذي اأثرت معركته مع التنمر يف العامل، 

عر�شاً للظهور يف اأحدث جزء من �شل�شلة اأفالم “ماد ماك�س”.
11 عاماً يف دور  العمر  البالغ من  قام املخرج جورج ميلر باختيار الطفل 
ال�شا�شة  اإىل  ك��وادن  انتقال  وياأتي  “فيوريو�شا”،  القادمة  فيلمه  �شغري يف 
اإن�شتغرام. وك�شف ميلر يف مقابلة  الكبرية بعدما حقق جناحاً كبرياً على 
مع موقع “غود ويك اإند” عن كيفية اختياره للطفل كوادن، بعد اأن ن�شرت 
والدته “اراكا بويلز” مقطع فيديو موؤمل البنها على في�شبوك يف فرباير 
“�شباط” 2020. يف الفيديو، ظهر كوادن، الذي ولد بنوع من التقزم، وهو 
يبكي ب�شكل ال ميكن ال�شيطرة عليه ويطلب �شكيناً لقتل نف�شه بعد تعر�شه 
للتنمر يف املدر�شة. وجذب الفيديو الذي انت�شر انت�شاراً كبرياً على مواقع 
هوليوود  جن��م  مثل  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  امل�شاهري  انتباه  التوا�شل، 
كوادن  للطفل  دعمهم  عن  ع��ربوا  والذين  ميلر،  ج��ورج  واملخرج  جاكمان، 
ميلر  ج��ورج  دعا  الفيديو،  انت�شار  وبعد  النمر.  �شد  معركتهم  يف  وعائلته 
كوادن للظهور يف فيلم “3 اآالف عام من اال�شتياق”، حيث قام بعمل جيد 

الفنان جوت�س يهنئ دميي 
لوفاتو  بعيد ميالدها

االأم���ريك���ي جوت�س،  ال��ف��ن��ان  ع��ي��د 
ح��ب��ي��ب��ت��ه ال��ف��ن��ان��ة ال��ع��امل��ي��ة  دميي 
ميالدها،  ع��ي��د  مبنا�شبة  لوفاتو  
ون�شر جمموعة �شور وفيديوهات 
على  اخلا�شة  �شفحته  على  لهما 
االجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  م���وق���ع 
يا  ���ش��ع��ي��د  م���ي���الد  "عيد  وك���ت���ب: 
30 عاًما  بلغت  االآن  اأنت  حبيبتي. 
واأن���ا اأك���رث ال��ن��ا���س ح��ًظ��ا يف العامل 
اأ�شبح  ت�شحك  جعلك  يل.  الأن���ك 
ابت�شامتك  الأن  اجل���دي���د  ه��و���ش��ي 
فخور  اأن��ا  ح��رف��ًي��ا.  اكتئابي  تعالج 
جًدا بك لي�س فقط للنجاة من كل 
اخلروج  ا  اأي�شً ولكن  به  م��ررت  ما 
اإىل القمة وما اأنت عليه االآن. وهذا 
اأنا   ... كل ما يف االأم��ر يا حبيبتي 
واأخ��ربك نكات  هنا فقط الأدعمك 
الغبية عند احلاجة. اأنت اأكرث من 
مو�شيقاك، اأكرث من �شوتك، اأكرث 
من وجه جميل. اأنت كل �شيء. اأنا 
اأحبك، الفيديو االأخري هو اأف�شل 
مقطع جديد على االإنرتنت. حقا 
اأن  ميكن  كيف  ال��ف��رح  م��ع  انفجار 

تكوين حقيقية.

ر�سد �سورة مذهلة 
لأكرب كوكب 

االثنني  االأول  اأم�س  العلماء  ن�شر 
النظام  ك��وك��ب يف  الأك����رب  ل��ق��ط��ات 
ال�شم�شي، حيث اأظهر اأحدث واأكرب 
كوكب  العامل  يف  ف�شائي  تل�شكوب 
كما  م�شبوق،  غري  ب�شكل  امل�شرتي 

ال�شفق القطبي.
وال��ت��ق��ط ت��ل�����ش��ك��وب ج��ي��م�����س ويب 
يوليو،  يف  ال���������ش����ور  ال���ف�������ش���ائ���ي 
م�شبوقة  غ���ري  م�����ش��اه��د  وال��ت��ق��ط 
ال�شمالية  امل�شرتي  كوكب  الأ�شواء 
ال�شباب  ودوام��������ة  واجل���ن���وب���ي���ة، 

القطبي.
احلمراء  امل�����ش��رتي  ب��ق��ع��ة  وت�����ربز 
ال��ع��ظ��ي��م��ة، وه����ي ع��ا���ش��ف��ة كبرية 
ب�شكل  االأر����س،  البتالع  يكفي  مبا 
ع��دد ال يح�شى  اإىل جانب  م�شرق 

من العوا�شف االأ�شغر.
الوا�شع  املجال  ذات  ال�شور  اإح��دى 
تظهر  حيث  خ��ا���س،  ب�شكل  مثرية 
الكوكب،  ح��ول  الباهتة  احل��ل��ق��ات 
�شغريين  قمرين  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

على خلفية متالألئة من املجرات.
وقال اإميكي دي باتر، عامل الفلك 
من جامعة كاليفورنيا يف بريكلي، 
يف  الر�شد  قيادة  يف  �شاعد  وال��ذي 
امل�شرتي  كوكب  ن�شهد  "مل  بيان: 
اأم��ر ال  اإن��ه  ال�شكل من قبل.  بهذا 
يكون  اأن  ح��ًق��ا  نتوقع  مل  ي�����ش��دق. 
االأمر جيًدا بهذا ال�شكل، واأن يكون 

�شريحا على هذا النحو".
ت��ل��وي��ن ����ش���ور االأ����ش���ع���ة حتت  ومت 
باللون  م�شطنع  ب�شكل  احل��م��راء 
واالأخ�������ش���ر  واالأب����ي���������س  االأزرق 
واالأ�شفر والربتقايل، وفًقا لفريق 
الفرن�شي،  االأم����ريك����ي-  ال��ب��ح��ث 

الإبراز امل�شاهد.

فيتي واب يعرتف بالجتار باملخدرات 
اأمام  واب  فيتي  االأم��ريك��ي  ال���راب  مغني  اأق���ر 
ال��ق�����ش��اء ال����ف����درايل ب��امل�����ش��ارك��ة يف االجت����ار 
باملخدرات، واأبقي موقوفاً بانتظار احلكم عليه 

بال�شجن.
"وا�شمه  ع���ام���اً   31 ال��ب��ال��غ  امل��غ��ن��ي  وُي���الح���ق 
منذ   "2 ماك�شويل  جونيور  ويليام  احلقيقي 
الق�شاء  اأم����ام  االأول-اأك���ت���وب���ر  ت�شرين  ن��ه��اي��ة 
ب��ال��ق��رب م���ن ن���ي���وي���ورك ب��ت��ه��م��ة امل�����ش��ارك��ة يف 

االجتار على نطاق وا�شع باملخدرات.
واعرتف املغني الذي اكت�شب �شهرة عاملية منذ 
اأغنيته "تراب كوين" عام 2015 اأمام حمكمة 
�شنرتال اإي�شليب الفدرالية يف لونغ اآيلند باأنه 
مذنب بامل�شاركة يف توزيع الكوكايني وحيازته.
"ت�شارك يف  ك���ربى  ه��ي��ئ��ة حم��ل��ف��ني  ووج���ه���ت 
التحقيق ويف القرار االتهامي" هذه التهم اإىل 
املغني الذي اأقّر بذنبه لتجنب املحاكمة، وفقاً 
اجلزائية  املحاكمات  اأ���ش��ول  ق��ان��ون  يتيحه  مل��ا 

االأمريكي.

تكت�سف خيانته اأثناء بث اإذاعي حي
اك��ت�����ش��ف��ت ام�����راأة ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة، خ��ي��ان��ة ح��ب��ي��ب��ه��ا، بف�شل 
برنامج اإذاعي يبث على الهواء مبا�شرة، بعد اأن ا�شتبهت 
باأنه يلتقي بامراأة اأخرى. ات�شلت املراأة التي مل يتم ذكر 
ا�شمها، بالثنائي النيوزيلندي �شرين وجايدن على حمطة 
وبالفعل  امل�شاعدة،  على  للح�شول  االإذاعية  ايدج”  “ذا 
ات�شلت �شرين بالرجل حتت ا�شم م�شتعار وعر�شت عليه 

اإقامة حفل ل�شديقته االأخرى.
اإذا ك��ان هو  ال��رج��ل عما  ���ش��األ��ت �شرين  امل��ح��ادث��ة،  خ��الل 
واملراأة يتواعدان، اأم اأنهما جمرد اأ�شدقاء، فاأجابها باأنهما 
كانت  االأوىل  حبيبته  ب��اأن  الرجل  يعرف  ومل  يتواعدان. 

ت�شتمتع للمحادثة.
خالل املكاملة الهاتفية، ا�شتخدمت �شرين ا�شم "فرجينيا" 
وادعت اأنها �شديقة املراأة االأخرى، وقالت له اإنها �شتنظم 
بع�س  يف  امل�����ش��اع��دة  م��ن  للقليل  وحت��ت��اج  مفاجئة  حفلة 

االأ�شياء، مثل دعوة بع�س �شديقاتها من العمل.
وبعد اأن اعرتف الرجل باأنه يواعد املراأة االأخرى ك�شفت 
�شرين عن �شخ�شيتها وعّنفته على خيانته حلبيبته، مما 
املراأة  باتت  اخل��ط،  اإقفال  وبعد  باالرتباك.  ي�شعر  جعله 

على يقني من اأن حبيبها يخونها مع امراأة اأخرى.

قتلت جارتها ثم عادت لتلعب كاندي كرا�س
اإىل  عمدت  متهمة  �شراح  ا�شكتلندا  يف  ال�شلطات  اأطلقت 
كرا�س  ك��ان��دي  لعبة  لتلعب  ت��ع��ود  اأن  قبل  ج��ارت��ه��ا  قتل 
عاماً" قد   47" وي��ر  �شاندرا  وكانت  ب��ارد.  ب��دم  ال�شهرية 
عاماً"   82" ل��وج��ي  م���اري  جارتها  قتل  بجرمية  اأدي��ن��ت 
الوقت  ذل��ك  ويف  ع��ام��اً،   21 مل��دة  بال�شجن  عليها  وح��ك��م 
كانت من بني اأطول عقوبات لل�شجن مدى احلياة المراأة 
 7 اأم�شت  التي  وي��ر  اال�شكتلندي.  القانوين  التاريخ  يف 
�شنوات من عقوبتها غادرت االأ�شبوع املا�شي اإىل دار رعاية 
بعد قبول طلبها باالإفراج عنها الأ�شباب اإن�شانية من قبل 
وزير العدل كيث براون، لكن اأ�شدقاء اجلدة ماري قالوا 

اإنهم لي�س لديهم اأي فكرة عن خروج وير من ال�شجن.
عاماً" والتي   70" �شميث  جوين  ال�شحية  ج��ارة  وقالت 
عرثت على جثة ماري: "مل ُتظهر اأي تعاطف مع ماري، 
فلماذا يجب التعاطف معها؟ ما كان يجب اأن ُي�شمح لها 

باخلروج. كان يجب اأن متوت يف ال�شجن".
واأثناء املحاكمة يف اإدنربة، ا�شتمعت املحكمة كيف �شربت 
ب���داًل م��ن �شداد  31 م���رة يف ه��ج��وم همجي  وي���ر م���اري 
4000 جنيه اإ�شرتليني "4700 دوالر" كانت قد �شرقتها 

من احل�شاب امل�شريف للعجوز املتقاعدة.

حل لغز جرمية قتل عمرها 34 عاما
الواليات  يف  حملية  �شحيفة  اإىل  وجهت  ر�شالة  �شاهمت 
املتحدة يف حل لغز جرمية قتل ارتكبت قبل 34 عاما. ويف 
التفا�شيل التي اأوردتها �شبكة "�شكاي نيوز" الربيطانية، 
فقد ُقتلت اآنا كني يف اأكتوبر عام 1988، عندما كان عمرها 
26 عاما يف ظروف غام�شة، حيث وجدت جثتها بجانب 
ال�شلطات  �شرعت  وع��ن��دم��ا  بن�شلفانيا.  والي���ة  يف  ط��ري��ق 
االأم��ريك��ي��ة يف ال��ت��ح��ق��ي��ق، ج��م��ع��ت ع��ي��ن��ات م��ن احلم�س 
النووي "دي اإن اآيه" من مالب�س ال�شيدة املقتولة، والحظ 
اإىل رجل،  تعود  بقايا من هذا احلم�س  وج��ود  املحققون 

لكن مل يعرثوا على نتائج تتطابق مع اأي �شخ�س.

درا�سة: الكالب تبكي من الفرح
ب���ان���ت���ظ���ام عالمات  ي��خ��ت��رب ك����ل ����ش���اح���ب ك���ل���ب 
االبتهاج لدى حيوانه عند العودة اإليه بعد غياب، 
من حتريك الذيل ال�شريع اإىل القفز يف الهواء 
مروراً باللعق... لكّن درا�شة حديثة خل�شت اإىل 
�شملها  مّل  عند  الدموع  اأي�شاً  ت��ذرف  الكالب  اأن 

مع اأ�شحابها.
وقال الباحث يف جامعة اأزابو اليابانية تاكيفومي 
كيكو�شوي امل�شارك يف اإعداد الدرا�شة التي ن�شرت 
يف  بايولوجي"،  "كارنت  جملة  االثنني  نتائجها 
بيان "مل ن�شمع قط عن حيوانات تذرف الدموع 
يف مواقف بهيجة، مثل مل ال�شمل مع مالكها". 
ق��د تكون  ال��درا���ش��ة  ه���ذه  ن��ت��ائ��ج  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

عاملية". "�شابقة 
تذرفها  ال��ت��ي  ال��دم��وع  ال��ب��اح��ث��ون كمية  وق��ا���س 
با�شم  ُي��ع��رف  �شائع  اختبار  با�شتخدام  ال��ك��الب، 
حتت  ي��و���ش��ع  ���ش��ري��ط  م��ن  )ي��ت��ك��ون  "�شريمر" 
الباحثون على  اجلفن(. كنقطة مقارنة، اعتمد 
م�شتوى اأ�شا�شي يتم ت�شجيله عندما يكون الكلب 

يف بيئته املعتادة، بح�شور �شاحبه.

االنف�شال،  م��ن  ���ش��اع��ات  �شبع  اإىل  خم�س  وب��ع��د 
"ب�شكل ملحوظ" يف غ�شون  الدموع  زاد مقدار 

خم�س دقائق من مل �شمل الكلب مع �شاحبه.
اأع��ل��ى عندما مت مل  اأي�����ش��اً  وك���ان حجم ال��دم��وع 

�شمل الكلب ب�شاحبه، بداًل من �شخ�س اآخر.
يرتبط  ال��دم��وع  اإن��ت��اج  ف��اإن  الباحثني،  وبح�شب 
بوجود االأوك�شيتو�شني، امل�شمى "هرمون احلب". 
العملي  ال��دور  فهم  اإىل  اأي�شاً  الباحثون  و�شعى 
ل���دى الكالب.  ال���دم���وع  ي���وؤدي���ه ذرف  ق��د  ال����ذي 
لهذا، ُطلب من املالكني ترتيب �شور لكلبهم مع 
ال�شور  التي تثريها هذه  الرغبة  درج��ة  حتديد 

لدى اأ�شحاب الكالب للعناية بحيواناتهم.
وبح�شب الدرا�شة، فاإن ال�شور التي ُتظهر دموعاً 
مرتبة  يف  ح��ل��ت  ل��ل��ح��ي��وان  اأع��ط��ي��ت  ا�شطناعية 

اأعلى "ب�شكل ملحوظ" �شمن هذا الت�شنيف.
اأن  امل��م��ك��ن  "من  ت��اك��ي��ف��وم��ي ك��ي��ك��و���ش��وي  وق����ال 
تفاعلها  اأثناء  مبللة  عيوناً  ُتظهر  التي  الكالب 
بها  االعتناء  اإىل  االأخ��ري  ه��ذا  تدفع  مالكها  مع 

اأكرث".

ميالين لين�سكي مع جائزتها خالل حفل توزيع جوائز HCA TV ال�سنوي الثاين يف بيفريل هيلز ، كاليفورنيا. )ا ف ب(

كارول �سماحة: ن�سهد حاليا �سيطرة الأغاين الهابطة
احلايل،  الوقت  يف  الفن  توجهات  من  �شماحة  ك��ارول  اللبنانية  الفنانة  ح��ذرت 
م�شرية اإىل اأنه "يذهب حاليا يف اجتاه غري جيد"، معتربة اأننا "نعي�س يف زمن 

ت�شيطر عليه االأغاين الهابطة".
واأ�شافت كارول �شماحة: "دائما كان هناك الفن اجليد والفن االأقل منه، ودائما 
الكال�شيكية  االأل��وان  من  الكثرية،  باختالفاتها  موجودة  الغنائية  االأل��وان  كانت 
وال�شعبية، التي ُيطلق عليها يف م�شر "اأغاين املهرجانات"، لكننا نعي�س يف زمن 

ت�شيطر عليه االأغاين الهابطة".
"لقد فقدنا التوزان الذي راأيناه �شابقا بني االأغاين اجليدة واالأغاين  وتابعت: 
القيمة،  ذات  االأغ��اين  من  بكثري  اأك��رث  حاليا  انت�شارها  اأ�شبح  التي  الهابطة، 
وهذا اأمر يحزنني ويخيفني، حيث اأ�شبح باإمكان اأي كان اليوم على مواقع 

التوا�شل االجتماعي اأن يدعي اأنه مغّن".


