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حممد بن را�سد ي�سدر قان�ن م�ؤ�س�سة دبي 
لالإعالم ويلحقها مبجل�س دبي لالإعالم

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
دبي،  لإم���ارة  ب�شفته حاكماً  �هلل،  رع��اه  �ل���وزر�ء،  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�لقانون رقم /6/ ل�شنة 2022 ب�شاأن موؤ�ش�شة دبي لالإعالم، حيث حدد 
�لقانون �أهد�ف و�خت�شا�شات �ملوؤ�ش�شة، وجهازها �لتنفيذي على �أن ُتلحق 
دبي  »موؤ�ش�شة  على  �لقانون  هذ�  �أحكام  وُتطّبق  لالإعالم.  دبي  مبجل�س 
2003، باعتبارها  �لقانون رقم /8/ ل�شنة  �ملُن�شاأة مُبوجب  لالإعالم«، 
بال�شخ�شية  �أ�ش�س جتارية، وتتمتع  �أعمالها على  موؤ�ش�شة عامة متار�س 
و�لت�شرفات  �لأعمال  ملُبا�شرة  �لالزمة  �لقانونية  و�لأهلية  �لعتبارّية، 
�لتي تكفل حتقيق �أهد�فها، وُتلحق مبجل�س دبي لالإعالم. وحّدد �لقانون 
�لإم��ارة كمركز  تعزيز مكانة  �ملُ�شاهمة يف  ذلك  �ملوؤ�ش�شة مبا يف  �أه��د�ف 
و�لرقمّية،  �لتقنّية  �لو�شائل  �أح��دث  ي�شتخدم  وُمتطور،  ر�ئ��د  �إع��الم��ي 

لتقدمي �أف�شل �ملو�د �لإعالمّية ذ�ت �جلودة �لعالية. )�لتفا�شيل �س3(

تنفيذا لقرارها ال�سابق
الإمارات تعيد �سفريها اإىل اجلمه�رية الإ�سالمية الإيرانية

•• اأبوظبي-وام: 

يف �إطار حر�س �لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت على تعزيز عالقاتها 
مع �جلمهورية �لإ�شالمية �لإير�نية، وتنفيذ�ً لقر�رها �ل�شابق يف رفع 
�لهاتفي  و�لت�شال  �شفري،  درج��ة  �إىل  �لدبلوما�شي  �لتمثيل  م�شتوى 
بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  2022 بني  يوليو   26 بتاريخ  �ل��ذي جرى 
ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل ومعايل �لدكتور ح�شني 
يف  �لإير�نية  �لإ�شالمية  �جلمهورية  خارجية  وزير  عبد�للهيان  �أمري 
هذ� �ل�شاأن، فقد �أفادت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل بعودة �شعادة 

�شيف حممد �لزعابي �شفري دولة �لإمار�ت.   )�لتفا�شيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة ي�سل اإىل مدينة العلمني.. ويبحث مع الرئي�س امل�سري العالقات الأخوية

حممد بن زايد وال�سي�سي ي�ؤكدان اأهمية تعزيز العمل 
العربي امل�سرتك ووحدة ال�سف يف م�اجهة التحديات 

•• العلمني -وام:

و�شل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لعلمني يف  �إىل مدينة   » �لدولة »حفظه �هلل  رئي�س 
زيارة �أخوية �إىل جمهورية م�شر �لعربية �ل�شقيقة. 
رئي�س جمهورية  �ل�شي�شي  �لفتاح  وكان فخامة عبد 
لدى  ���ش��م��وه  م�شتقبلي  م��ق��دم��ة  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  م�شر 
و�شوله �إىل مطار �لعلمني. ورحب فخامة �لرئي�س 
����ش��ر�ح��ة ق�شرية يف ق��اع��ة كبار  �مل�����ش��ري - خ��الل 
�لزو�ر يف �ملطار - ب�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
تعرب  �لتي  �لودية  �لأحاديث  وتبادل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لبلدين  جتمع  �لتي  �لأخ��وي��ة  �ل��ع��الق��ات  عمق  ع��ن 

و�شعبيهما �ل�شقيقني.
وب��ح��ث �جل��ان��ب��ان خ���الل �ل��ل��ق��اء م�����ش��ار�ت �لتعاون 
�آفاقه  لتو�شيع  �ل��و�ع��دة  �لعديدة  و�لفر�س  �لثنائي 
�ل�شر�تيجية  �ل�شر�كة  تعزز  �أرح��ب  م�شتويات  �إىل 
�لقت�شادية  �مل����ج����الت  يف  خ��ا���ش��ة  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
حتقيق  ن��ح��و  تطلعاتهما  ت��دع��م  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ن��م��وي��ة 
ل�شعبيهما  و�لزده����ار  و�ل��ت��ق��دم  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

�ل�شقيقني.
)�لتفا�شيل �س2(
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�شوماليون يعاينون �لأ�شر�ر خارج �لفندق   )رويرز(

رئي�س �لدولة خالل لقائه �لرئي�س �مل�شري يف مدينة �لعلمني  )و�م(

�سواريخ رو�سية ت�سرب منطقة اأودي�سا الأوكرانية

رو�سيا تن�سر �س�اريخ اأ�سرع من ال�س�ت 3 مرات يف اأوكرانيا 
التيار ال�سدري: الإطار التن�سيقي 
حك�مة ت�سكيل  ع��ن  ع��اج��ز 

•• بغداد-وكاالت:

�أ�����ش����ار حم���م���د ����ش���ال���ح �ل���ع���ر�ق���ي، 
�ل��ق��ي��ادي �مل��ق��رب م��ن زع��ي��م �لتيار 
�ل�������ش���دري، م��ق��ت��دى �ل�����ش��در، �إىل 
»�����ش����دة �خل�������الف« د�خ������ل �لإط������ار 
ت�شكيل  ع���ن  وع���ج���زه  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق��ي 
ح���ك���وم���ة. و�ع����ت����رب �ل����ع����ر�ق����ي، يف 
ب���ي���ان ن�����ش��ره، �أم�������س �لأح������د، على 
م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي �أن 
للمناظرة  �لفا�شدة«  »�لكتل  رف�س 
�لعلنية �لتي �قرحها تياره »ف�شح 

خمططاتها �أمام �ل�شعب«.
�أن �لتيار �ل�شدري ينتظر  �أكد  كما 
من هيئة �لنز�هة حما�شبة »روؤو�س 
�لكتفاء  ولي�س  �ل��ك��ب��رية«  �لف�شاد 
�لب�شيطة«،  �لف�شاد  »ملفات  بفتح 
م�شري�ً يف هذ� �ل�شياق �إىل »��شتقالة 
على  و�لت�شر  بالف�شاد  متهم  وزير 

�لفا�شدين«. 
يف �شياق �آخر، �أكد �لعر�قي »مو�فقة 
و�لكردية  �ل�شنية  �ل��ك��ربى  �ل��ك��ت��ل 
وب��ع�����س �ل�����ش��ي��ع��ي��ة م��ن��ه��ا ع��ل��ى حل 
�لربملان و�إجر�ء �نتخابات مبكرة.. 
وحما�شبة �لفا�شدين و�إجر�ء بع�س 

�لتعديالت �لد�شتورية«.
وك���ان زع��ي��م �ل��ت��ي��ار �ل�����ش��دري، قد 
ك�شف �ل�شبت �أن �لتيار قدم مقرحاً 
لالأمم �ملتحدة لعقد جل�شة حو�ر �أو 
ت��ب��ث م��ب��ا���ش��رة مع  م��ن��اظ��رة علنية 

»�لفرقاء �ل�شيا�شيني« يف �لعر�ق.
و�أك����د يف ب��ي��ان ن�����ش��ره ع��ل��ى ح�شابه 
ير  مل  �ل���ت���ي���ار  �أن  »ت����وي����ر«  ع����رب 
�إن  ق��ائ��اًل  منهم،  ملمو�شاً  جت��اوب��اً 
�جلو�ب عن طريق �لو�شيط جو�باً 

ل يغني ول ي�شمن من جوع.

ت�سارلز كوبر: املنطقة لديها اأهمية حيوية وهي وقود العامل 

ات« اأمريكي لتعزيز اأمن املالحة بال�سرق الأو�سط اأ�سط�ل »م�سريرّ
•• عوا�صم-وكاالت:

ت�شارلز  �لأم��ري��ك��ي  �خلام�س  �لأ���ش��ط��ول  ق��ائ��د  ك�شف 
كوبر، �أم�س �لأحد، عن وجود خطط لن�شر ما و�شفه 
�لعامل، عرب  �أ�شطول طائر�ت بدون طيار يف  باأحدث 
ن�شر 100 من�شة غري ماأهولة يف �ملنطقة لر�شد �أي 

ن�شاط »مزعزع« ل �شيما يف �ملمر�ت �ملائية.
و�أ�شاف كوبر، يف حو�ر مع �شحيفة »�لأيام« �لبحرينية، 
باأن ما يتم �لركيز عليه هو كيفية �لتو�شع و��شتخد�م 
�أي عمل يزعزع  بردع  ت�شمح  �لتي  �لتقنيات �جلديدة 

�لأمن �لبحري �لإقليمي.
وقال �إن »�ملنطقة �شا�شعة، عندما نتحدث عن 8000 
�جلزيرة  �شبه  وح��ول  �م��ت��د�د  على  �ل�شوي�س  م��ن  ك��م 
�لعربية، لذ� ل ميكن لأي قوة بحرية لوحدها �لقيام 
من  و��شعة  جمموعة  ذل��ك  يتطلب  ب��ل  �ملهمة،  بهذه 

�ل�شركاء ل�شمان �لأمن �لإقليمي«.
فهذه  حيوية،  �أهمية  لديها  �ملنطقة  »ه��ذه  و�أ���ش��اف: 
و�ملجازي،  �حل��ريف  باملعنى  �لعامل؛  وق��ود  �ملنطقة هي 
ودورن����ا �لأ���ش��ا���ش��ي و�مل��ه��م ه��و ���ش��م��ان ح��ري��ة �لتدفق 
و�ملمر�ت  �مل��ن��ط��ق��ة،  �أن���ح���اء  جميع  يف  ل��ل��ت��ج��ارة  �حل���ر 
�أن  �أهمية  �لثالثة، وهذ� ما يعزز من  �ل�شر�تيجية 

تعمل �لبلد�ن معاً«.
ويف �شياق مت�شل، �أ�شار كوبر �إىل �شبط ما ي�شل �إىل 
ت�شعة �آلف قطعة �شالح خالل �لعام �ملا�شي جميعها 

كانت قادمة من �إير�ن �إىل �ليمن.
�ملهربة  �لأ���ش��ل��ح��ة  م��ن  �ل��ك��م��ي��ات  ه���ذه  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�شبطت  �لتي  �ل�شالح  كميات  �أ�شعاف  ثالثة  ت�شكل 
يف 2020.كما توقع كوبر -خالل مقابلته- �ن�شمام 
�ملزيد من �لدول يف �مل�شتقبل �إىل �لتحالفات �لدولية 

يف �ملنطقة وت�شكيل بنية �أمنية بحرية دولية �أقوى.

انقاذ ع�سرات  الرهائن
مقتل 21 يف الهج�م على فندق مبقدي�س� 

•• مقدي�صو-رويرتز:

قالت �ل�شلطات �أم�س �إن �لقو�ت �ل�شومالية �أنهت هجوما على فندق يف 
�لعا�شمة مقدي�شو �شهد مقتل �أكرث من 20 �شخ�شا، ومتكنت من �إنقاذ 

ع�شر�ت �لرهائن.
وقاتلت قو�ت �لنخبة �ل�شومالية م�شلحني مرتبطني بتنظيم �لقاعدة 
على مد�ر 30 �شاعة بعد �أن �شق �ملت�شددون طريقهم �إىل د�خل فندق حياة 

يف �لعا�شمة م�شاء يوم �جلمعة م�شتعينني باإطالق �لنار وتفجري�ت.
�لآن  �أكدنا حتى  وقال علي حاجي وزير �ل�شحة للتلفزيون �حلكومي: 

مقتل 21 �شخ�شا و�إ�شابة 117 �آخرين.
دفنها  و�إمن���ا  �مل�شت�شفيات  �إىل  ُتنقل  مل  جثث  وج��ود  »يحتمل  و�أ���ش��اف 
�إىل  ُنقل  �ل��ذي  �لعدد  �إىل  ت�شتند  و�مل�شابني  �لقتلى  ح�شيلة  �لأق���ارب. 

�مل�شت�شفيات«.
عن  م�شوؤوليتها  �ل��ق��اع��دة  بتنظيم  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل�����ش��ب��اب  ح��رك��ة  و�أع��ل��ن��ت 
�أكرث  منذ  �ل�شومالية  باحلكومة  لالإطاحة  �حلركة  وتقاتل  �لهجوم. 
من ع�شر �شنو�ت وت�شعى لل�شيطرة على �حلكم وفر�س تف�شريها �ملت�شدد 
�مل�شرعون  يرتاده  �شهري  فندق  هو  حياة  وفندق  �لإ�شالمية.  لل�شريعة 

وغريهم من �مل�شوؤولني �حلكوميني. و�لهجوم.
وقال نقيب بال�شرطة قدم نف�شه با�شم �أحمد فقط »كان هذ� �أ�شو�أ ح�شار 
ن�شهده على فندق«. و�أ�شاف �أن �ملهاجمني �أطلقو� �لنار وقتلو� مدنيني 
فرو� باجتاه �شور جممع �لفندق ونحو بو�بته �لتي مت تفجريها، م�شيفا 
�أنهم قتلو� ع�شرة من �أفر�د �لأمن بالأ�شلحة �لنارية و�لعبو�ت �لنا�شفة.

•• عوا�صم-وكاالت:

كاليرب  ط��ر�ز  من  �شو�ريخها  �إن  �لأح��د  �أم�س  رو�شيا  قالت 
هيمار�س  �شو�ريخ  على  يحتوي  للذخرية  م�شتودعا  دم��رت 
�أوكر�نيا  �شرق  جنوب  �أودي�����ش��ا  منطقة  يف  �ل�شنع  �أمريكية 
خمزنا  �شربت  �لرو�شية  �ل�شو�ريخ  �إن  كييف  قالت  بينما 

للحبوب.
�ملنطلقة  كاليرب  �أن �شو�ريخ  �لرو�شية  �لدفاع  وز�رة  وذك��رت 
غربية  �أنظمة  �أي�شا  ي�شم  كان  م�شتودعا  دم��رت  �لبحر  من 

م�شادة للطائر�ت.
وقال متحدث با�شم �لإد�رة �ملحلية يف �أودي�شا �إن �شاروخني 
�أهد�فا  �شربت  ثالثة  لكن  �لبحر  ف��وق  �عر��شهما  ج��رى 

زر�عية.
وقال �ملتحدث �شريهي بر�ت�شوك على تيليجر�م �إن �ل�شربة 
مل ت�شفر عن �شقوط م�شابني. و�أ�شار �إىل �أن خرب�ء متفجر�ت 

وحمققني يعملون يف موقع �ل�شربة يف خمزن �حلبوب.
�أم�س  �شويغو،  �ل��رو���ش��ي �شريغي  �ل��دف��اع  ق��ال وزي��ر  ب���دوره، 
�لتي  )�خلنجر(  كينغال  �شو�ريخ  ن�شرت  ب��الده  �إن  �لأح���د، 
�ل�شوت، بثالث مر�ت خالل عمليتها  تفوق �شرعتها �شرعة 

كينغال �إىل منطقة كالينينغر�د، وهي منطقة �شاحلية رو�شية 
�لع�شوين يف  وليتو�نيا  بولند�  تقع بني  �لبلطيق  بحر  على 

حلف �شمال �لأطل�شي و�لحتاد �لأوروبي.
 2000 �إىل  »كينغال«  مدى  ي�شل  ع�شكرية  تقارير  بح�شب 
من  مرحلة  كل  خ��الل  مب��ن��اور�ت  �لقيام  وميكنه  كيلومر، 
مر�حل طري�نه، كما ميكن حتميله حمولة حربية تقليدية 
�أي  �ل�شوت  �شرعة  �أ�شعاف  ع�شرة  �شرعته  وتبلغ  نووية.  �أو 
12 �ألفا و350 كيلومر� يف �ل�شاعة، ومن ميز�ته �أنه يتبع 
�ملخ�ش�شة  �ل�شبكات  باخر�ق  له  ي�شمح  ما  متعرجا،  م�شار� 

ل�شطياد �ل�شو�ريخ.
 ،9M723 ل�شاروخ  �ملعدلة  �لن�شخة  �ل�شاروخ  ه��ذ�  ويعد 
لتعديالت  وخ�شع  �لأح���ادي،  �ل�شلب  بالوقود  يعمل  �ل��ذي 

جعلته جاهز� ل�شتخد�مه مع حامالت �لطائر�ت.
وخ�شائ�س هذ� �ل�شاروخ جتعله قادر� على تدمري �لأهد�ف 
�ل�شفن  لتدمري  خم�ش�س  وه��و  كيلومر،  �ألفي  م��دى  على 
بينما  ط��ائ��ر�ت،  بحاملة  و�نتهاء  مدمرة  من  ب��دء�  �لكبرية 
�ل�شفن  لتدمري  كيلوغر�م   500 بوزن  �لقتايل  ر�أ�شه  يكفي 
ب�شكل كامل �أو جزئي، لكن يف �حلالتني فاإن حجم �لأ�شر�ر 

كبري للغاية.

�لع�شكرية يف �أوكر�نيا.
�ل�شو�ريخ  �أن  حكومي،  لتلفزيون  حديث  يف  �شويغو  و�أك���د 
�أه��د�ف عالية �لقيمة يف �حلالت  �إ�شابة  �أثبتت فعاليتها يف 
�مل�شتحيل  �أنه ل مثيل لها ويكاد يكون من  �لثالث، م�شيفا 

�إ�شقاطها �أثناء حتليقها.
»رو�شيا  قناة  �أذ�ع��ت��ه��ا  مقابلة  يف  �لرو�شي  �مل�����ش��وؤول  و�أو���ش��ح 
�لع�شكرية  �لعملية  خالل  مر�ت  ثالث  ن�شرناها  »لقد   :»1
�خلا�شة، ويف �ملر�ت �لثالث �أظهرت خ�شائ�س ر�ئعة«، وفقما 

نقلت »رويرز«.
وك����ان �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���ش��ي ف���الدمي���ري ب��وت��ن ق���د ك�����ش��ف عن 
2018 خالل خطاب  عام  مرة يف  لأول  »كينغال«  �شو�ريخ 
�إنها »ق��ادرة على �شرب �أي نقطة يف �لعامل تقريبا  قال فيه 

وتفادى درع �شاروخي �أمريكي«.
�أوكر�نيا  يف  م��رة  لأول  »كينغال«  نظام  رو�شيا  و��شتخدمت 
�لقو�ت  م��ن  �لآلف  ع�����ش��ر�ت  �إر���ش��ال  م��ن  �شهر  ح���و�يل  بعد 
يف  لالأ�شلحة  كبري�  م�شتودعا  و�شربت  جارتها،  �أر��شي  �إىل 

منطقة �إيفانو فر�نكيف�شك بغرب �أوكر�نيا.
وقالت وز�رة �لدفاع �لرو�شية يوم �خلمي�س �إنها نقلت متركز 
ثالث طائر�ت حربية من طر�ز ميغ 31 �إي مزودة ب�شو�ريخ 

بعد انتخابات 2022:
 هل اأ�سبحت فرن�سا دولة 
من دول اأوروبا ال�سرقية؟

•• الفجر -جان روفني –ترجمة خرية ال�صيباين

�أغلبية  ب��دون  وطنية  جمعية   2022 لعام  �لفرن�شية  �لت�شريعية  �لنتخابات  �أنتجت 
�لفائز  �لر�ديكايل، هي  و�ليمني  �لي�شار  على  �لعري�شة،  �لتحالفات  كانت  بينما  مطلقة 
�لبع�س  �نتقد  �ملجل�س،  وت�شرذم  �ل�شيا�شية  �لأط��ر�ف  هذه  �شعود  مو�جهة  �لرئي�شي.يف 
�أن  فرن�شا وو�شفها باأنها غري قابلة للحكم. وما ف�شل هوؤلء �ملعلقون يف مالحظته هو 

فرن�شا، وفًقا ملالحظاتنا، بد�أت تبدو كدولة طبق �لأ�شل من �أوروبا �ل�شرقية.
تدحرج  �لر��شخة.  �لتقليدية  لالأحز�ب  �مل�شتمر  �لر�جع  �لرئا�شية  �لنتخابات  �أك��دت 
�ل�شيا�شية  �للذ�ن هيمنا على �حلياة  و�حل��زب �جلمهوري -�حلزبان  �ل�شر�كي  �حلزب 
طيلة �جلمهورية �خلام�شة -�إىل مكانة هام�شية. �نهار �حلزب �ل�شر�كي. بعد نتيجة 
كارثية بلغت 1 فا�شل 74 باملائة للمر�شحة �ل�شر�كية للرئا�شية، و�ن�شم �إىل �شفوف 

حزب �خل�شر و�لي�شار �لر�ديكايل يف �لنتخابات �لت�شريعية.       )�لتفا�شيل �س12(

�ص 06

�ص 07

�ص 18

درا�شة لــ »تريندز« تك�شف اأ�شباب انت�شار 
حركات الكراهية والتطرف يف اأمريكا

اأخبار الإمارات

العامل يرتقب »ولدة 
م�شوهة« لالتفاق النووي

عربي ودويل

مان�ش�شرت يونايتد وليفربول.. 
قمة »ت�شحيح الأو�شاع«

الفجر الريا�شي

والدها كان امل�ستهدف بالتفجري

مقتل ابنة »دماغ ب�تني« يف انفجار �سيارة 
•• مو�صكو-وكاالت:

رو�شية �شباح  �إعالم  و�شائل  �أعلنت 
�أم�س �لأحد، مقتل �بنة �لفيل�شوف 
ووفقاً  دوغ���ني.  �ألك�شندر  �لرو�شي 
�لرو�شية  �لإع���الم���ي���ة  ل��ل��م��ن�����ش��ة 
يعود  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  ك��ان   ،»112«
كل من �لو�لد و�لإبنة، من فعالية 
�ل�شيارة،  نف�س  يف  �ل�شبت،  م�شاء 
باأن  ق����ر�ره  دوغ���ني  يتخذ  �أن  ق��ب��ل 
يتنقل ب�شكل منف�شل عن �بنته يف 
�للحظة �لأخرية، وت�شري حتقيقات 
�مل�شتهدف  ك��ان ه��و  �أن���ه  �إىل  �أول��ي��ة 
�ألك�شندر  ه��و  فمن  �ل��ت��ف��ج��ري..  يف 
�حلرب  يف  دوره  ه���و  وم����ا  دوغ����ني 

�لأوكر�نية �لرو�شية؟.
وي���ع���ت���رب دوغ�������ني �ل���ع���ق���ل �ملُ����دب����ر 
�ل�شنو�ت  �لرو�شية خالل  لل�شيا�شة 
�لرو�شي  �ل�شعب  ول��ق��ب��ه  �لأخ����رية 
ب�»دماغ بوتني«، حيث ير�شم مالمح 
�ل��ت��ع��ام��ل �ل���رو����ش���ي م���ع �لأزم������ات 
ويو�شو�س  و�ل��د�خ��ل��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
بوتني  �ل��رو���ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  �أذن  يف 
طو�ل �لوقت وميالأ ذهنه بالأفكار 
و�لروؤى �لتي يتخذ قر�ر�تها بوتني 

فيما بعد.
�لفيل�شوف  دوغ�������ني  �أل���ك�������ش���ن���در 
�جلامعي،  و�لأ����ش���ت���اذ  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
حيث  عليها  ح�شل  ك��ث��رية  �أل��ق��اب 
60 كتاباً، يطل على  �أك��رث من  له 

عقدين  نحو  منذ  و�ل��ع��امل  رو�شيا 
من �لزمن باأفكاره �لتي جعل منه 
رو�شيا  حكم  يف  �أيدولوجيا  �شريكا 

ولو من ور�ء �ل�شتار.
كتابات  �إىل  �ل���ف�������ش���ل  وُي���ن�������ش���ب 
�ألك�شندر دوغني �لقومية �ملتطرفة، 
للعامل،  ب���وت���ني  روؤي�����ة  ت�����ش��ك��ي��ل  يف 
ويرتبط ذلك �رتباطاً وثيقاً بالغزو 
تقرير  ح�شب  لأوك��ر�ن��ي��ا،  �لرو�شي 

ل�شحيفة �ندبندنت عربية.
�أع��رب عن دعمه  �أن  و�شبق للمفكر 
�أوكر�نيا،  على  �ل��رو���ش��ي  ل��ل��ع��دو�ن 
�أمريكية  ع��ق��وب��ات  عليه  وُف��ر���ش��ت 
�مل���زع���وم يف  ل��ت��ورط��ه   2015 ع���ام 
�لقرم  ج��زي��رة  ل�شبه  مو�شكو  �شم 
�لوقت  يف  وذل������ك   ،2014 ع�����ام 

�أدرجت فيه �ملجلة �لأمريكية  �لتي 
ي��ول��ي�����ش��ي دوغ�����ني �شمن  ف���وري���ن 
�أف�شل 100 مفكر عاملي يف �لعامل 
�حل��دي��ث. وب���د�أ دوغ��ني �لبالغ من 
�لطري�ن  بدر��شة  عاماً   60 �لعمر 
يف معهد مو�شكو �إل �أنه غري م�شار 
در��شة  �إىل  و�نتقل  لح��ق��اً،  حياته 
�ل��ف��ل�����ش��ف��ة، ول���ي���ح���وز ف��ي��ه��ا درج���ة 
�ل���دك���ت���ور�ه، وم���ن ث���م ي���ع���ّرج على 
�لعلوم �ل�شيا�شية لي�شاعف درجاته 
وقبل  �أخ�����رى،  ب��دك��ت��ور�ة  �لعلمية 
ن�شط  �ل�شوفياتي،  �لحت��اد  تفكيك 
دوغني �شد ما ر�أى �أنه توتاليتارية 
و����ش���ل���ط���وي���ة، وم�����ن ث����م �����ش����ارك يف 
�إىل  �أدت  �لتي  �ل�شعبية  �لنتفا�شة 

�إ�شقاط يلت�شني. 

احلرب يف اأوكرانيا:
مع »معركة القرم«، تبداأ مرحلة جديدة من ال�سراع

•• الفجر -خرية ال�صيباين

�لأخ���رية، و�لتي  �لأي���ام  �ل��ق��رم يف  �شبه ج��زي��رة  ��شتهدفت ع��دة هجمات 
�ل�شر�تيجية  فائقة  منطقة   .2014 ع��ام  بوتني  ف��الدمي��ري  �شّمها 

ورمزية للغاية.
�لقرم،  ج��زي��رة  �شبه  يف  �لأن��ي��ق،  نوفوفيدوريفكا  �شاطئ  �ل��و�ج��ه��ة،  يف 
�أعمدة ... وم�شطافون منت�شرون يف دعة!  باأ�شّرته �ملغطاة ذ�ت �لأربعة 
يف �لأفق، �شحابة من �لدخان �لأ�شود. د�ر �مل�شهد يف 9 �أغ�شط�س. مطار 
تعر�س  �ل�شاطئ،  م��ن  كيلومر�ت  ثالثة  بعد  على  �لع�شكري،  �شاأكي 
ورمبا  �لطائر�ت،  ع�شر�ت  ُدّم��رت  هناك.  �لذخرية  و�نفجرت  للق�شف، 
�ملرة،  ه��ذه  ��شتعلت جم���دد�.  �ل��ق��رم،  ج��زي��رة  �شبه  �أ���ش��ب��وع،  بعد  �أك���رث. 
�إنه  �لكرملني  وق��ال  �لرو�شي يف جانكوي.  للجي�س  م�شتودع  �نفجار، يف 

»عمل تخريبي« ظل �شرًيا ب�شكل مده�س.
ت��رك جماًل  �مل�شوؤولني ل  ر�شائل  لكن  علني،  ت��ّن  يوجد  كييف، ل  يف 

لل�شك حول �مل�شوؤولية عن هذه �ل�شربات. 
)�لتفا�شيل �س8(

حمققون يعاينون موقع �لهجوم ب�شيارة مفخخة يف مو�شكو. »رويرز«

�نفجار�ت يف قاعدة جوية رو�شية يف �لقرم
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اأخبـار الإمـارات
تنفيذا لقرارها ال�سابق... الإمارات تعيد �سفريها اإىل اجلمه�رية الإ�سالمية الإيرانية

•• اأبوظبي-وام: 

يف �إطار حر�س �لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإمار�ت على تعزيز عالقاتها 
مع �جلمهورية �لإ�شالمية �لإير�نية، وتنفيذ�ً لقر�رها �ل�شابق يف رفع 
�لهاتفي  و�لت�شال  �شفري،  درج��ة  �إىل  �لدبلوما�شي  �لتمثيل  م�شتوى 
بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  2022 بني  يوليو   26 بتاريخ  �ل��ذي جرى 
�ل���دويل وم��ع��ايل �لدكتور  �آل نهيان وزي��ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون  ز�ي��د 
�أم����ري ع��ب��د�ل��ل��ه��ي��ان وزي����ر خ��ارج��ي��ة �جل��م��ه��وري��ة �لإ�شالمية  ح�����ش��ني 
�لإير�نية يف هذ� �ل�شاأن، فقد �أفادت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
بعودة �شعادة �شيف حممد �لزعابي �شفري دولة �لإم��ار�ت �إىل عا�شمة 

�جلمهورية �لإ�شالمية �لإير�نية طهر�ن خالل �لأيام �لقادمة. و�أ�شارت 
وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �إىل �أن ذلك ياأتي بناًء على �لتن�شيق 
�جلاري مع وز�رة �خلارجية يف �جلمهورية �لإ�شالمية �لإير�نية وفق 

�لأعر�ف �لدبلوما�شية �ملعمول بها بني �لدول.
مهامه  ملمار�شة  �شيعود  �ل��زع��اب��ي  �ل�شفري  �شعادة  �أن  �ل����وز�رة  و�أك���دت 
�لإ�شالمية  �جلمهورية  ل��دى  �لإم���ار�ت  دول��ة  �شفارة  يف  �لدبلوما�شية 
�لعالقات  دف��ع  للم�شاهمة يف  وذل��ك  �لقادمة  �لأي���ام  �لإي��ر�ن��ي��ة خ��الل 
�مل�شوؤولني يف �جلمهورية  و�لتعاون مع  بالتن�شيق  �لأم��ام  �إىل  �لثنائية 
�جلارين  للبلدين  �مل�شركة  �مل�شالح  يحقق  مبا  �لإير�نية  �لإ�شالمية 

و�ملنطقة.

ال�سحة جتري 213،603 فح��سات وتك�سف عن 660 اإ�سابة 
جديدة ب� ك�رونا و689 حالة �سفاء

•• اأبوظبي-وام:

وزي��ادة نطاق  لتو�شيع  �ملجتمع  �ل�شحة ووقاية  وز�رة    متا�شيا مع خطة 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
وعزلهم  لهم  و�ملخالطني   "19  - "كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 213،603 فحو�شات جديدة خالل �ل�شاعات 
�ل� 24 �ملا�شية على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث 
و�لفح�س  �لتق�شي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف  �لطبي.   و�شاهم  �لفح�س  تقنيات 
�لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لفحو�شات  نطاق  وتو�شيع  �لدولة  يف 

660 حالة �إ�شابة جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد من جن�شيات  عن 
خمتلفة، وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية �لالزمة، 

وبذلك يبلغ جمموع �حلالت �مل�شجلة 1،009،776 حالة.
  كما �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�شجيل �أي حالة وفاة يف 
�لدولة  �لوفيات يف  �ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد  �شاعة  �لأرب��ع و�لع�شرين 
2،341 حالة.   كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 689 حالة جديدة مل�شابني 
�أعر��س  �لتام من  19" وتعافيها   - "كوفيد  �مل�شتجد  بفريو�س كورونا 
�مل�شت�شفى،  دخولها  منذ  �لالزمة  �ل�شحية  �لرعاية  تلقيها  بعد  �ملر�س 

وبذلك يكون جمموع حالت �ل�شفاء 988،147 حالة. 

رئي�س الدولة ي�سل اإىل مدينة العلمني..ويبحث مع الرئي�س امل�سري العالقات الأخوية

حممد بن زايد وال�سي�سي ي�ؤكدان اأهمية تعزيز العمل العربي امل�سرتك ووحدة ال�سف يف م�اجهة التحديات 
•• العلمني -وام:

و�شل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة " حفظه 
�لعربية  م�شر  جمهورية  �إىل  �أخ��وي��ة  زي���ارة  يف  �لعلمني  مدينة  �إىل   " �هلل 
�ل�شقيقة. وكان فخامة عبد �لفتاح �ل�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر �لعربية 
يف مقدمة م�شتقبلي �شموه لدى و�شوله �إىل مطار �لعلمني. ورحب فخامة 

�لرئي�س �مل�شري - خالل ��شر�حة ق�شرية يف قاعة كبار �لزو�ر يف �ملطار - 
�لودية  �لأحاديث  وتبادل  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ب�شاحب 
و�شعبيهما  �لبلدين  جتمع  �ل��ت��ي  �لأخ��وي��ة  �ل��ع��الق��ات  عمق  ع��ن  تعرب  �ل��ت��ي 

�ل�شقيقني.
�لعديدة  و�لفر�س  �لثنائي  �لتعاون  م�شار�ت  �للقاء  خالل  �جلانبان  وبحث 
�لو�عدة لتو�شيع �آفاقه �إىل م�شتويات �أرحب تعزز �ل�شر�كة �لإ�شر�تيجية بني 

تطلعاتهما  تدعم  �لتي  و�لتنموية  �لقت�شادية  �ملجالت  يف  خا�شة  �لبلدين 
نحو حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة و�لتقدم و�لزدهار ل�شعبيهما �ل�شقيقني.

�لهتمام  حمل  و�مللفات  �لق�شايا  من  عدد  ب�شاأن  �لنظر  وجهات  تبادل  كما 
و�ل��دول��ي��ة.. �لإقليمية  �ل�شاحتني  على  �لأح���د�ث  ت��ط��ور�ت  و�آخ���ر  �مل�شرك 

و�لطرق  و�لتفاهم  �حل���و�ر  �إىل  �للجوء  ���ش��رورة  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  م��وؤك��دي��ن 
تكفل  �لتي  �ل�شلمية  بالو�شائل  و�لأزم���ات  �لنز�عات  لت�شوية  �لدبلوما�شية 

�أهمية تعزيز  �إىل  �حلفاظ على �لأمن و�ل�شلم �لدوليني. كما تطرق �للقاء 
�لتي  �لتحديات  �لعربي يف مو�جهة  �ل�شف  �مل�شرك ووح��دة  �لعربي  �لعمل 

ت�شهدها �ملنطقة �لعربية .
د�ئمة  حلول  �إىل  �لتو�شل  �إىل  �لر�مية  �جل��ه��ود  جميع  دعمهما  موؤكدين   
فيها  و�ل�شتقر�ر  �لأم���ن  دع��ائ��م  �إر���ش��اء  يف  ت�شهم  �ملنطقة  دول  ل��الأزم��ات يف 

وحتقيق �لزدهار و�ل�شالم ل�شعوبها.
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اأخبـار الإمـارات

زايد العليا  و الرعاية الأ�سرية  تتعاونان لتقدمي خدمات اإدارة احلالت الجتماعية
•• اأبوظبي-وام:

وقعت موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب 
�ل��ه��م��م م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع هيئة 
�لرعاية �لأ�شرّية يف �أبوظبي ب�شاأن 
فيما  و�لتن�شيق  �مل�شرك  �لتعاون 
خدمات  ت��ق��دمي  جم��ال  يف  بينهما 
�إد�رة �حلالت �لجتماعية مبختلف 
�أ�شكالها وخدمات �لوقاية و�لعالج 
و�ل��ت��اأه��ي��ل و�ل���ت���دري���ب وجم����الت 
تبادل �لبيانات عن �أ�شحاب �لهمم 
�أهمية  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���د�ً  و�أ�����ش����ره����م، 
ع��الق��ات �ل�����ش��ر�ك��ة و�ل��ت��ع��اون بني 
�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �ملعنية بتقدمي 
�ملبا�شرة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �خل���دم���ات 
�لتنمية  حتقيق  يف  للم�شتفيدين 

�لجتماعية �مل�شتد�مة.
د�ئرة  مبقر  �لتفاهم  مذكرة  وق��ع 

و���ش��ول��ه��ا و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا م��ن قبل 
�لأه���د�ف  يحقق  مب��ا  �مل�شتفيدين 
ت��ع��زي��ز ج����ودة حياة  �مل�����ش��رك��ة يف 
�لأ�شرة و�لرتقاء مب�شتوى �ملعي�شة 
�ملجتمع.  �أف���ر�د  لكافة  و�لرفاهية 
�ملذكرة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه��ا  و�أو����ش���ح���ت 
ت����ق����دمي خ���دم���ات  ����ش���ت�������ش���اه���م يف 
من  للمتعاملني  �شاملة  �جتماعية 
يف  �ملفاهيم  �أح���دث  تطبيق  خ��الل 
�حلالت  و�إد�رة  �خل��دم��ات  تكامل 
�لهيئة  �لتز�م  موؤكدًة  �لجتماعية 
و�لتح�شني  �لتطوير  على  بالعمل 
�مل�����ش��ت��م��ر ل��ل��خ��دم��ات �مل��ق��دم��ة مبا 
�لكفاءة  درج������ات  �أق�������ش���ى  ي��ح��ق��ق 
�لحتياجات  وي��ل��ب��ي  و�ل��ف��اع��ل��ي��ة 
لالأ�شرة  �مل���ت���غ���رية  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
و�ملجتمع، مثمنة دور موؤ�ش�شة ز�يد 
وجهودها  �لهمم  لأ�شحاب  �لعليا 

�لبيانات  وت��ب��ادل  �لهمم،  �أ�شحاب 
�ملختلفة  و�ل��ت��ق��اري��ر  و�مل��ع��ل��وم��ات 
�لو�شائل  وف��ق  �لخت�شا�س  ل��ذوي 
خا�شة  قنو�ت  و��شتحد�ث  �ملتاحة، 
لأ�شحاب �لهمم لتقدمي �لبالغات 
ع����ن و�شع  ف�������ش���اًل  و�ل���������ش����ك����اوى، 
�خلطط �مل�شركة لأ�شحاب �لهمم 
�لجتماعية  �جل���و�ن���ب  ك��اف��ة  م��ن 
وغريها  و�ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة 
�ملوؤ�ش�شة  �خت�شا�س  يف  يدخل  مما 
�هلل  عبد  �شعادة  رح��ب  و  و�لهيئة. 
ملوؤ�ش�شة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �حل��م��ي��د�ن 
�لهمم  لأ�����ش����ح����اب  �ل���ع���ل���ي���ا  ز�ي������د 
�لتفاهم  م���ذك���رة  ع��ل��ى  ب��ال��ت��وق��ي��ع 
�لهام  �حل���ي���وي  ب����ال����دور  م�����ش��ي��د�ً 
�لرعاية  ه��ي��ئ��ة  ب����ه  ت���ق���وم  �ل������ذي 
�أ�شرة متما�شكة  �لأ�شرّية نحو بناء 
مت�شامح  مل��ج��ت��م��ع  ن�������و�ة  ت�����ش��ك��ل 

ت��ن��م��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع يف �ب��وظ��ب��ي عن 
لأ�شحاب  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لهمم �شعادة عبد �هلل عبد �لعايل 
�حلميد�ن �لأمني �لعام للموؤ�ش�شة، 
وعن هيئة �لرعاية �لأ�شرّية �شعادة 
�ل���دك���ت���ورة ب�����ش��رى ع���ب���د�هلل �ملال، 

مدير عام �لهيئة.
�إىل  �ل���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ت���ه���دف  و 
ت����ط����وي����ر وحت���������ش����ني �خل�����دم�����ات 
للفئات  �ل��ط��رف��ان  ي��ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 
وتكاملها  �مل�شتهدفة  �لجتماعية 
�ملجتمع  على  �إيجاباً  ينعك�س  ومبا 
ت��ن�����س �ملذكرة  ب�����ش��ك��ل ع����ام، ح��ي��ث 
على �لتعاون بني �ملوؤ�ش�شة و�لهيئة 
�إعد�د وتنفيذ �لرب�مج  يف خدمات 
و�لتاأهيلية،  و�لعالجية  �لوقائية 
�لتدريبية  �ل����رب�م����ج  وخ����دم����ات 
مع  �لتعامل  جمال  يف  �ملتخ�ش�شة 

بتقدمي  ف��ئ��ات��ه  ل�����ش��ت��ى  وح���ا����ش���ن 
ومركزية  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  خ���دم���ات 
باأعلى  �لأ�����ش����ر  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي 
ودوره����ا  �أب��وظ��ب��ي،  ملجتمع  ج����ودة 
�ملقدمة  ب��اخل��دم��ات  �لرت���ق���اء  يف 
و�إد�رة �حل��الت، مبا  للم�شتفيدين 
يف ذلك �لأ�شر و�لأطفال و�ل�شباب، 
لتمكينهم يف �ملجتمع. ومن جانبها 
قالت �شعادة �لدكتورة ب�شرى �ملال، 
مدير عام هيئة �لرعاية �لأ�شرية، 
�إط����ار حر�س  ت��اأت��ي يف  �مل��ذك��رة  �أن 
�لهيئة على تن�شيق �جلهود وتعزيز 
�لعمل �مل�شرك مع �جلهات �ملعنية 
ب��ت��ط��وي��ر �ل��ق��ط��اع �لج��ت��م��اع��ي يف 
موؤ�ش�شة  مقدمتها  ويف  �أب��وظ��ب��ي 
ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم بهدف 
منظومة  وك��ف��اءة  فاعلية  حت�شني 
وت�شهيل  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �خل���دم���ات 

�حلالة  �إد�رة  وف��ق  وذل��ك  و�أ�شرهم 
للخدمات،  �مل���ت���ك���ام���ل  و�لإط����������ار 
ومدى توفري �لبيانات و�ملعلومات 
�ملتوفرة و�لالزمة عنهم مبا يدعم 
و�لجتماعي  �لنف�شي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
لهم وتقدمي �خلدمات وفق �ملعايري 
�لتحديات  در�����ش���ة  م���ع  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�لالزمة  و�لت�شريعات  و�ملقرحات 
ل��ت��ح�����ش��ني وت����ط����وي����ر �خل����دم����ات 
�مل��ق��دم��ة ل��ه��م ولأ���ش��ره��م، و�إج����ر�ء 
�مل�شركة  و�ل���در�����ش���ات  �ل��ب��ح��وث 
�ملتعلقة  �مل�����ش��ائ��ل  ت��ت��ن��اول  و�ل���ت���ي 

باأ�شحاب �لهمم.
ز�يد  موؤ�ش�شة  تقوم  جانبها  وم��ن 
�ل��ه��م��م بتقدمي  �ل��ع��ل��ي��ا لأ���ش��ح��اب 
�ل�����دع�����م و�خل�������دم�������ات �ل�����الزم�����ة 
�لرعاية  لهيئة  �ل����و�ردة  ل��ل��ح��الت 
من  �لهمم  �أ�شحاب  م��ن  �لأ���ش��ري��ة 
قبل �ملخت�شني باملوؤ�ش�شة بناًء على 
خطة �إد�رة �حلالة و�لتن�شيق �مل�شبق 
بني مديري �حلالت يف �جلهتني، 
للحالت  �ل���الزم  �لتقييم  و�إج����ر�ء 
�مل��ح��ول��ة م��ن �ل��ه��ي��ئ��ة م��ث��ل تقييم 
و�لنطق،  و�ل��ن��ظ��ر  �ل�شمع  ح��و����س 
و�جل�شدية،  �ل��ذه��ن��ي��ة  و�ل���ق���در�ت 
�لوظيفية  �مل�������ه�������ار�ت  وت���ق���ي���ي���م 
�ل�شلوك  و��شطر�بات  و�لأكادميية 

�أ�شحاب  رعاية  �مللمو�شة يف جمال 
�أف�����ش��ل �خلدمات  �ل��ه��م��م وت��وف��ري 
�إع���ادة  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ملتكاملة 
ت��اأه��ي��ل��ه��م وت��ف��ع��ي��ل م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 

خمتلف جمالت �حلياة.
تقدم  �لتفاهم  م��ذك��رة  مب��وج��ب  و 
�شبل  كافة  �لأ�شرية  �لرعاية  هيئة 
�مل��م��ك��ن��ة لأ���ش��ح��اب �لهمم  �ل��دع��م 

و�لتوحد، وت�شخي�س فئات �لإعاقة 
تقدمي  �إىل  �إ����ش���اف���ة  ودرج����ت����ه����ا، 
�ل�شت�شار�ت �لنف�شية و�لجتماعية 
لأ�شحاب �لهمم و�أ�شرهم يف جمال 
�مل�شكالت  م���ن  و�ل���ع���الج  �ل��وق��اي��ة 
و�لتكيفية  و�ل�����ش��ل��وك��ي��ة  �لنف�شية 

و��شطر�بات �لنمو.
�لعليا  ز�ي�������د  م���وؤ����ش�������ش���ة  وت����ق����وم 
لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ك��ذل��ك بتقدمي 
يف  �ملتخ�ش�شة  �لتدريبية  �لرب�مج 
جمال �لتعامل مع �أ�شحاب �لهمم، 
�لبيانات  ب��ك��اف��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وت���زوي���د 
�أ���ش��ح��اب �لهمم  و�مل��ع��ل��وم��ات ع���ن 
�ل�شت�شار�ت  وت��ق��دمي  و�أ����ش���ره���م، 
�ل��ف��ن��ي��ة و�مل��ه��ن��ي��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
جمال حتديد �ملو��شفات و�ملعايري 
�لهمم  لأ�شحاب  �ملنا�شبة  �لبيئية 
و�ملن�شاآت  �مل��ب��اين  جميع  يف  وذل���ك 
�إ�����ش����اف����ة �إىل  ل��ل��ه��ي��ئ��ة،  �ل���ت���اب���ع���ة 
ت��ق��دمي خ���دم���ات �مل��وؤ���ش�����ش��ة لدعم 
ب���ذوي  �خل���ا����ش���ة  �حل������الت  �إد�رة 
بالبحوث  �لهيئة  وتزويد   ، �لهمم 
باأ�شحاب  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�ل����در������ش����ات 
�لهمم وحتديد �لتحديات و�قر�ح 
لتح�شني  �ل����الزم����ة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
وت��ط��وي��ر �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة لهم 

ولأ�شرهم.

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، رعاه 
دبي،  لإم����ارة  ح��اك��م��اً  ب�شفته  �هلل، 
 2022 ل�شنة   /6/ رق��م  �لقانون 
ب�شاأن موؤ�ش�شة دبي لالإعالم، حيث 
حدد �لقانون �أهد�ف و�خت�شا�شات 
على  �لتنفيذي  وجهازها  �ملوؤ�ش�شة، 

�أن ُتلحق مبجل�س دبي لالإعالم.
وُت��ط��ّب��ق �أح��ك��ام ه��ذ� �ل��ق��ان��ون على 
�ملُن�شاأة  لالإعالم"،  دبي  "موؤ�ش�شة 
ل�شنة   /8/ رق��م  �لقانون  مُبوجب 
عامة  موؤ�ش�شة  باعتبارها   ،2003
متار�س �أعمالها على �أ�ش�س جتارية، 
�لعتبارّية،  بال�شخ�شية  وتتمتع 
و�لأه����ل����ي����ة �ل���ق���ان���ون���ي���ة �ل���الزم���ة 
�لتي  و�لت�شرفات  �لأعمال  ملُبا�شرة 
وُتلحق  �أه���د�ف���ه���ا،  حت��ق��ي��ق  ت��ك��ف��ل 

مبجل�س دبي لالإعالم.
�ملوؤ�ش�شة  �أه����د�ف  �ل��ق��ان��ون  وح����ّدد 
تعزيز  �ملُ�����ش��اه��م��ة يف  ذل���ك  مب���ا يف 
�إعالمي  ك��م��رك��ز  �لإم�������ارة  م��ك��ان��ة 
ر�ئ����د وُم��ت��ط��ور، ي�����ش��ت��خ��دم �أح���دث 
و�لرقمّية،  �ل��ت��ق��ن��ّي��ة  �ل���و����ش���ائ���ل 
�لإعالمّية  �مل����و�د  �أف�����ش��ل  ل��ت��ق��دمي 
ذ�ت �جل���ودة �ل��ع��ال��ي��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل 
تناف�شية  �إعالمية  خدمات  تقدمي 
ز م���ن م��ك��ان��ة دبي  وم��ت��ن��وع��ة، ت���ع���زِّ
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ودول���ة 
يف �ل�����ّش��اأن �لإع���الم���ي، وُت�����ش��ه��م يف 
���ش��ن��اع��ة �ملُ�����ش��ت��ق��ب��ل، وف���ق �خلطط 
يعتِمدها  �ل���ت���ي  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ّي��ة 
جم���ل�������س دب������ي ل�����الإع�����الم يف ه���ذ� 

�ل�شاأن.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در  كما 
نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�مل��ر���ش��وم رقم  �ل������وزر�ء، رع���اه �هلل، 
بتعيني   2022 ل�����ش��ن��ة   /11/
جمعه  بن  مكتوم  بن  ح�شر  �ل�شيخ 
دبي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����ش��اً  م��ك��ت��وم،  �آل 
�لقانون  ين�شر  �أن  على  ل��الإع��الم، 
�لر�شمية،  �جل��ري��دة  يف  و�مل��ر���ش��وم 
ن�شرهما.  ت��اري��خ  م��ن  بهما  ويعمل 
حممد  �ل�������ش���ي���د  ت���ع���ي���ني  مت  ك���م���ا 
تنفيذياً  رئ���ي�������ش���اً  �مل�����ال  ���ش��ل��ي��م��ان 

ملوؤ�ش�شة دبي لالإعالم.

توجيهات م�ستمرة.
�ل�شيخ  �شمو  ق��ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
�أح���م���د ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
م����ك����ت����وم، رئ����ي���������س جم���ل�������س دب����ي 
لالإعالم: "يعك�س �لقانون �جلديد 
�هتمام  ل����الإع����الم  دب����ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 
دبي،  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�ل��ق��ط��اع �حليوي،  ب��ه��ذ�  رع���اه �هلل، 
وتوجيهات �شموه �مل�شتمرة بالعمل 
على تطوير موؤ�ش�شاته لتتنا�شب مع 
روؤية �شموه ومكانة دبي �لر�ئدة يف 
�لقانون  يلبي  ح��ي��ث  �مل���ج���ال،  ه���ذ� 
ملختلف  �ل��الزم��ة  �لتطوير  خطط 
ب��غ��ي��ة حتقيق  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  م��ك��ون��ات 
�ل��ت��ط��وي��ر �مل��ن�����ش��ود ل��ه��ا ك��ج��زء من 
على  وتاأكيد�ً  �حليوي  �لقطاع  هذ� 
دبي من تطور  ت�شهده  ملا  مو�كبته 

م�شتمر كمدينة عاملية".
و�أ�شاف �شموه: " ما�شون يف تنفيذ 
للنهو�س  متكاملة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
موؤ�ش�شة  ق����ط����اع����ات  مب���خ���ت���ل���ف 
وت���وح���ي���د �جلهود  ل����الإع����الم  دب����ي 
�لإم���ارة  م�شتوى  على  �لإع��الم��ي��ة 
م�شتويات  �إىل  بها  �لو�شول  بهدف 
نوعية  ن��ق��ل��ة  و�إح�������د�ث  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�لوطني  �لإع����الم����ي  �مل��ح��ت��وى  يف 
ر�شالة  تو�شيل  على  ق���ادر�ً  ليكون 
دب��ي ودول���ة �لإم����ار�ت ل��ل��ع��امل، من 
خالل كو�در وكفاء�ت وطنية قادرة 
عملية  يف  بفاعلية  �لإ���ش��ه��ام  ع��ل��ى 

�لتطوير �ملن�شودة".

روؤية موحدة.
�ل�����ش��ي��خ ح�شر  م����ن ج���ان���ب���ه ث���م���ن 
�آل مكتوم،  ج��م��ع��ه  ب��ن  م��ك��ت��وم  ب��ن 
رئ��ي�����س م��وؤ���ش�����ش��ة دب����ي ل���الإع���الم، 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ح���ر����س 
نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، على 
مبا  �لإع��الم��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات  تطوير 
�لقيام بدورها على  ي�شاعدها على 
بالقدر�ت  ورفدها  �لأكمل،  �لوجه 
على  �ل��ق��ادرة  �لوطنية  و�ل��ك��ف��اء�ت 
�إحد�ث نقلة نوعية لقطاع �لإعالم 

على م�شتوى �لإمارة.

و�خلطط  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  �إع��������د�د   :
لتطوير  �ل��الزم��ة  �ل�شر�تيجية 
�ملوؤ�ش�شة و�لأن�ِشطة �لإعالمّية، مبا 
و�لإذ�عي  �لتِّلفزيوين  �لعمل  فيها 
�لأعمال  م��ن  وغ��ريه��ا  حفي  و�ل�شّ
بكاّفة  �لإع����الم����ّي����ة  ���ط���ة  و�لأن�������شِ
ومفاهيمها  وو���ش��ائ��ل��ه��ا  جم��الت��ه��ا 
و����ش��ت��خ��د�م��ات��ه��ا، وع��ر���ش��ه��ا على 
لعتماِدها،  ل��الإع��الم  دب��ي  جمل�س 
وو���ش��ع ك��اّف��ة �لإج�����ر�ء�ت �لالزمة 

لتنفيذها بعد �عتماِدها.
موؤ�ش�شة  �خت�شا�شات  تت�شمن  كما 
تنفيذ  ت����ع����زي����ز  ل������الإع������الم  دب�������ي 
��ي��ا���ش��ات و�ل���رب�م���ج و�ملُ���ب���ادر�ت  �ل�����شِّ
قطاعاتها  ب���ت���ن���ِم���ي���ة  �ملُ����رت����ِب����ط����ة 
�ملُختلفة، مبا يتنا�شب مع �خلطط 
للتنِمية  �ل�شاِملة  �ل�شر�تيجّية 
�لبنية  وت���ط���وي���ر  دب�����ي،  �إم�������ارة  يف 
للُموؤ�ّش�شة،  �ل���ّد�ِع���م���ة  �ل��ت��ح��ت��ّي��ة 
بالتن�شيق مع جمل�س دبي لالإعالم 
�مل��ع��ن��ّي��ة يف دب����ي، كذلك  و�جل���ه���ات 
�إقامة �ملعار�س و�لفعالّيات �ملُتعلِّقة 
ب��ق��ط��اع �لإع�������الم ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
وتنظيم  ل����الإع����الم،  دب����ي  جم��ل�����س 
ي����ار�ت  �ملُ����وؤمت����ر�ت و�ل��ب��ع��ث��ات و�ل����زِّ
�لتدريبّية  و�ل����ور�����س  و�ل����رب�م����ج 

د�خلّياً وخارجّياً.
وي���ك���ون ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة ك��م��ا ج����اء يف 
مُم���ار����ش���ة جميع  �ل���ق���ان���ون،  ن�����س 
�لإعالمّية،  و�لأن�����ِش��ط��ة  �لأع���م���ال 
وع��ل��ى وج���ه �خُل�����ش��و���س يف جمال 
حافة،  و�ل�شّ و�لتِّلفزيون  �لإذ�ع����ة 
�لتقنّية  �لو�شائل  كافة  با�شتخد�م 
�لإنتاج  ذل����ك  يف  مب���ا  و�ل���رق���م���ّي���ة، 
و�لت�شويق  و�ل���ّط���ب���اع���ة  و�ل���ّن�������ش���ر 
و�لإعالن و�لتوزيع، كذلك ُمز�ولة 
و�ل�شتثمار  �ل��ت��ج��ارّي��ة  �لأع���م���ال 
�ملُختِلفة  �لإع��الم��ّي��ة  �مل��ج��الت  يف 
و�ل�ّشر�كة  و�ل���ت���ع���اون  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
�ملعنّية  �حُل���ك���وم���ّي���ة  �جل���ه���ات  م���ع 
مع  يتو�فق  مبا  �خلا�س،  و�لقطاع 
�إم��ارة دبي،  �ل�ّشارية يف  �لت�شريعات 
وتاأجري  وحيازة  متلُّك  �إىل  �إ�شافة 
وغري  �ملنقولة  �لأم���و�ل  و��شتئجار 
و�ملُِعّد�ت  و�لأجِهزة  و�ملو�د  �ملنقولة 
لتحقيق  �ل�����الزم�����ة  و�لأن�����ِظ�����م�����ة 
بكاّفة  ب��ه��ا  ف  و�ل��ت�����ش��رُّ �أه���د�ف���ه���ا، 

فات �لقانونّية. �أوجه �لت�شرُّ
ك��م��ا خ����ّول �ل��ق��ان��ون مل��وؤ���ش�����ش��ة دبي 

خارطة طريق.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت ���ش��ع��ادة منى 
غامن �ملّري، نائب �لرئي�س و�لع�شو 
"�إن  دبي لالإعالم:  �ملنتدب ملجل�س 
�لأول  �ل��ي��وم  وم��ن��ذ  يعمل  �ملجل�س 
ت��وج��ي��ه��ات �شمو  وف����ق  ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ه 
ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�شيخ 
�آل مكتوم، رئي�س �ملجل�س، للتعرف 
لعملية  �ملختلفة  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى 
�لتطوير ملختلف قطاعات �لإعالم 
�ملرئي و�مل�شموع و�ملطبوع و�لرقمي 
و�ملن�شوية  دب���ي،  لإع����الم  �ل��ت��اب��ع��ة 
حتت مظلة جمل�س دبي لالإعالم، 
دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  تلك  ل�شيما 
ل��الإع��الم، وم��ن ث��م و�شع �خلطط 
�شمن  ب��اأد�ئ��ه��ا  ل��الرت��ق��اء  �ملنا�شبة 
منظومة عمل متكاملة وموحدة".
�لقانون  �أن  �ملّري  �شعادة  و�أو�شحت 
لالإعالم  دب����ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �جل���دي���د 
ي��ت�����ش��م��ن �ل���ع���دي���د م���ن �لأه������د�ف 
ت�شكل خ��ارط��ة ط��ري��ق لعمل  �ل��ت��ي 
يف  وي�شب  خا�س،  ب�شكل  �ملوؤ�ش�شة 
عموماً،  �لإع�����الم  ق��ط��اع  م�شلحة 
�لأهد�ف  تلك  تكامل  �إىل  م�شرية 
و����ش���الح���ي���ات جمل�س  م���ه���ام  م����ع 
تتمحور  و�ل����ت����ي  ل�����الإع�����الم  دب�����ي 
�لإعالمية  �لر�شالة  توحيد  ح��ول 
�لإع��الم��ي��ة يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ملختلف 
ق�شة  نقل  يف  للم�شاهمة  �لإم����ارة 
�لتميز،  و�إبر�زها على خارطة  دبي 

�إقليمياً ودولياً.

اأهداف ومهام.
وت�شمل �أهد�ف �ملوؤ�ش�شة كما �أوردها 
دبي  �إم�����ارة  روح  جت�شيد  �ل��ق��ان��ون 
�ل��ع��امل، من  �أم���ام  ورتها  و�إب����ر�ز �شُ
بامل�شوؤولّية  �حل�����س  ت��ن��ِم��ي��ة  خ���الل 
دولة  ب���ُر�ث  و�لتعريف  �لوطنّية 
�لإم�����ار�ت وح��ف��ظ��ه، و�إب����ر�ز مكانة 
و�ِشياحي  �ق��ت�����ش��ادي  ك��م��رك��ز  دب���ي 
�لوعي  ون�شر  تنمية  كذلك  عاملي، 
�ل���ث���ق���ايف �لإع�����الم�����ي، م����ن خالل 
�لعاِملة  �ملُ��و�ِط��ن��ة  �لب�شرّية  �مل���و�رد 
�����ش��ة يف جم���ال �لإع����الم،  و�ملُ��ت��خ�����شِّ
و�لو�شائل  �مل���������و�رد  ب���ا����ش���ت���خ���د�م 

�لإعالمية �ملختلفة.
ل �لقانون للموؤ�ش�شة جمموعة  وخوَّ
من �ملهام و�ل�شالحيات من �أهمها 

تاأ�شي�س  ����ش���الح���ي���ة  ل������الإع������الم 
�أو  مبفردها  و�ل�شركات  �ملوؤ�ش�شات 
بامل�شاركة مع �لغري، و�ل�شتثمار �أو 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  يف  �مل�شاهمة 
�ل���ت���ي ت�����ز�ول �أن�����ش��ط��ة مم��اث��ل��ة �أو 
دبي  �إم��ارة  د�خ��ل  بن�شاطها  �شبيهة 
حتقيق  يف  ُت�شِهم  و�لتي  وخارجها، 
للت�شريعات  وفقاً  وذل��ك  �أه��د�ف��ه��ا، 

�ل�ّشارية يف �لإمارة.
ل�شنة   /6/ رق���م  �ل��ق��ان��ون  ون�����س 
2022 على �أن يكون ملوؤ�ش�شة دبي 
لالإعالم جهاز تنفيذي يتكون من 
رئي�س تنفيذي، وعدد من �ملُوّظفني 
�لإد�ري��ني و�ملاليني و�لفّنيني، على 
�أن يكون تعيني �لرئي�س �لتنفيذي 
للموؤ�ش�شة بقر�ر من رئي�س جمل�س 
دبي لالإعالم، يف حني حدد �لقانون 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �خت�شا�شات 
�لإ�شر�ف  يتوىل  و�ل��ذي  للموؤ�ش�شة 
�ملُوؤ�ّش�شة، مبا  و�أن�ِشطة  �أعمال  على 
ي�شمن حتقيقها لأهد�ِفها، ويكون 
م�شوؤوًل عن رفع تقارير دورية عن 
�أد�ء �ملوؤ�ش�شة ملجل�س دبي لالإعالم، 

للتوجيه مبا ير�ه منا�شباً ب�شاأنها.
�حلكومية  �جلهات  �لقانون  و�أل��زم 
يف �إم����ارة دب���ي ب��ال��ت��ع��اون �ل��ت��ام مع 
ل���الإع���الم وتقدمي  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لّدعم �ل��الزم لها متى ُطِلب منها 
ذلك، لتمكينها من حتقيق �أهد�فها 
و�لقيام بالخت�شا�شات �ملُنوطة بها 
و�لقر�ر�ت  �ل��ق��ان��ون  ه��ذ�  مُب��وج��ب 
و�لت�شريعات  مُبقت�شاه  ��ادرة  �ل�����شّ

�ل�ّشارية يف �إمارة دبي.
�������ش���ة دبي  و�أج��������از �ل���ق���ان���ون ملُ���وؤ����شّ
لالإعالم وفقاً للت�شريعات �ل�ّشارية 
جمل�س  ومُب����و�ف����ق����ة  �لإم����������ارة  يف 
�أي  �إىل  ت��ع��ه��د  �أن  ل���الإع���الم،  دب���ي 
باأي  �لقيام  ة  خا�شّ �أو  ع��اّم��ة  جهة 
م���ن �لخ��ت�����ش��ا���ش��ات �مل���ُن���وط���ة بها 
�لقانون،  ه����ذ�  �أح���ك���ام  مُب��ق��ت�����ش��ى 
�تفاقّية ُتربم معها  وذلك مُبوجب 
ت��ت��ح��ّدد مُبوجبها  �ل�����ش��اأن،  ه���ذ�  يف 
ُحقوق و�لتز�مات �ملُوؤ�ّش�شة و�جلهة 
�ملُ���ت���ع���اق���د م���ع���ه���ا، و�ل�����ش����ر�ط����ات 
�لو�جب  و�ملُ��و����ش��ف��ات  و�ملُ��ت��ط��ّل��ب��ات 
�لقيام  ع���ن���د  ُم����ر�ع����ات����ه����ا  ع��ل��ي��ه��ا 
�إليها  ُتعهد  �ل��ت��ي  بالخت�شا�شات 
رقم  �لقانون  ويحّل  �ملُوؤ�ّش�شة.  من 
�لقانون  2022 حمل  ل�شنة   /6/

 2003 ل�شنة   /8/ رق��م  للقانون 
�ل�ّشارية  و�لت�شريعات  �إليه،  �ملُ�شار 
يف �إم����ارة دب���ي �إىل �مل���دى �ل���ذي ل 
تتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقانون، 
�للو�ئح  ���دور  ����شُ ح���ني  �إىل  وذل����ك 
و�لقر�ر�ت و�لتعليمات و�لت�شريعات 

�لتي حِتل حمّلها.
لالإعالم"  دبي  "موؤ�ش�شة  �أن  ُيذكر 
من  ع���دد  مظلتها  حت���ت  ت��ن�����ش��وي 
�ملطبوعة  �لإع����الم����ي����ة  �ل���ق���ن���و�ت 

�خلا�س   2003 ل�شنة   /8/ رق��م 
لالإعالم،  دب���ي  ُم��وؤ���ّش�����ش��ة  ب��اإن�����ش��اء 
ل�شنة  رق���م /40/  �ل��ق��ر�ر  وُي��ل��غ��ى 
ت�شكيل  ب�����ش��اأن   2021  2021
دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتوجيهية  �للجنة 
ل���الإع���الم، ك��م��ا ُي��ل��غ��ى �أي ن�����س يف 
�لذي  �مل���دى  �إىل  �آخ���ر  ت�شريع  �أي 
يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقانون.

وي�شتمر �لعمل باللو�ئح و�لقر�ر�ت 
تنفيذ�ً  ����ادرة  �ل���������شّ و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 

و�لإذ�عية و�لتلفزيونية من �أبرزها: 
و�شحيفة  "�لبيان"  ���ش��ح��ي��ف��ة 
دبي،  وتلفزيون  �ليوم"،  "�لإمار�ت 
�لف�شائية  �لتلفزيونية  و�لقنو�ت 
و"دبي  دبي"،  و"نور  دبي"،  "�شما 
�لريا�شية" و"دبي ون" /�لناطقة 
و"دبي  �لإجن����ل����ي����زي����ة/،  ب���ال���ل���غ���ة 
�شباقات  يف  �ملتخ�ش�شة  ري�شينغ" 
دبي"  "�إذ�عة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �خل��ي��ل، 

و�إذ�عة "نور دبي".

املجال هذا  يف  الرائدة  دبي  مكانة  مع  لتتنا�سب  م�ؤ�س�ساته  بتط�ير  امل�ستمرة  �سم�ه  وت�جيهات  الإعالم  بقطاع  را�سد  بن  حممد  اهتمام  يعك�س  القان�ن  حممد:  بن  • اأحمد 
تناف�سية مل�ست�يات  بها  و�س�ًل  الإعالمية  اجله�د  وت�حيد  لالإعالم  دبي  م�ؤ�س�سة  قطاعات  مبختلف  للنه��س  متكاملة  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  يف  • ما�س�ن 

الفارق �سناعة  على  القادرة  املتميزة  الإعالمية  والك�ادر  التحتية  البنية  متتلك  دبي  مكت�م:  بن  • ح�سر 
الإمارة م�ست�ى  على  الإعالمية  امل�ؤ�س�سات  خمتلف  وتط�ير  الر�سالة  ت�حيد  يف  لالإعالم  دبي  جمل�س  مهام  مع  تتما�سى  امل�ؤ�س�سة  عمل  مالمح  تر�سم  طريق  خارطة  ي:   املررّ • منى 

حممد بن را�سد ي�سدر قان�ن م�ؤ�س�سة دبي لالإعالم ويلحقها مبجل�س دبي لالإعالم
ح�سر بن مكتوم رئي�سًا للموؤ�س�سة وحممد املال رئي�سًا تنفيذيًا لها

Date 22/ 8/ 2022  Issue No : 13626
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 4,000 AED have been paid, and 
the remaining 5,000 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 announcementpay the executed amount of (AED 30000) to 
the execution applicant or the treasury of the court. 
Accordingly, the court will exercise the executive actions against you in case of not 
complying with the abovementioned resolution within 15 days upon the publication 
date of this notification. 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 22/ 8/ 2022  Issue No : 13626
Dubai Courts of First Instance          

Notification by Publication
In lawsuit No. 38/2022/827-partial commercial banking

In fifth case management department No.404
Lawsuit subject: obligating the defendants to pay an amount of (1.750.000 dirhams) 
charges, expenses, attorney fees and the legal interest at the rate of 9% from the date the 
amount was transferred to the plaintiff's bank account in 20/04/2017 until full payment.
Plaintiff: Sunstrike International Limited FZE,Address: UAE- Abu Dhabi - Al Tawar 
first - Dubai - LIU bldg. - flat B12,B11- airport No2 Dubai Airport Free Zone.
Represented by: Alia Khalifa Salem Khalifa Al Suwaidi
The defendant: voice Tel FZE
Notification subject: has filed the above lawsuit and its subject, obligating the 
defendants to pay an amount of (1.750.000 dirhams) charges, expenses, attorney fees 
and the legal interest at the rate of 9% from the date the amount was transferred to the 
plaintiff's bank account in 20/04/2017 until full payment. and a session was set for it on 
Wednesday 24-08-2022 at 09:00 am in the remote ligation hall BUILDING-DESC so 
you must attend or your legal attorney and you must submit what you have of notes and 
documents for the court before session three days at least.the treasury of the court. 
Accordingly, the court will exercise the executive actions against you in case of not 
complying with the abovementioned resolution within 15 days upon the publication 
date of this notification. 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392 Date 22/ 8/ 2022  Issue No : 13626
Dubai Courts of First Instance          

Notification by Publication
In dispute.No461/2022/998- definite value dispute

4th Amicable Settlement of Disputes No.753
Dispute subject: first: obligating the defendants to pay jointly an amount of (333.332 
dirhams) and the legal interest 5% from claim date until full payment. Second: 
obligating the defendants to pay charges, expenses and attorney's fees.
Plaintiff: Robinson Franco, Address: UAE- Dubai- Bar Dubai- Dubai-Al Saadah St-
Rejal tower Bldg. -- flat 711.
The defendant: Bernardo Muller as Director and Partner of VCG Electronic Risk 
Testing and Audit Services LLC.
Notification subject: a lawsuit has been instituted against you, and the subject first: 
obligating the defendants to pay jointly an amount of (333.332 dirhams) and the legal 
interest 5% from claim date until full payment.
Second: obligating the defendants to pay charges, expenses and attorney's fees. and a 
session was set on Tuesday 23-08-2022 at 09:00 a.m. in the remote litigation hall, and 
it requires your presence or your legal representative, you must submit your notes or 
documents to the court at least three days before the sessionthe treasury of the court. 
Accordingly, the court will exercise the executive actions against you in case of not 
complying with the abovementioned resolution within 15 days upon the publication 
date of this notification. 

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70392
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اأخبـار الإمـارات
اقت�سادية  ات�سال  مركز  تلقاها  مكاملة   14،958

راأ�س اخليمة خالل الن�سف الأول من 2022
•• راأ�س اخليمة- وام:

�أ�شار �لتقرير �لن�شف �شنوي لد�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بر�أ�س �خليمة �إىل تلقي مركز �لت�شال 14،958 مكاملة 
من جمتمع �لعمال خالل �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري، ومبعدل ��شتجابة �أقل من 10 ثو�ن، من د�خل دولة 
ب��الإف��ادة على  رد  �ملركز  ب��اأن  �لد�ئرة  �ل�شحي مدير مركز �لت�شال يف  �أحمد  و�أف��ادت خديجة  �لإم���ار�ت وخارجها. 
�إجمايل 16،001 ��شتف�شار من �ملتعاملني و�ل�شركاء و�أفر�د �ملجتمع عرب 4 قنو�ت معتمدة لدى �ملركز من �ملكاملات 

�لهاتفية و�لربيد �لإلكروين وخدمة �لرد �لفوري عرب �ملوقع �لإلكروين للد�ئرة وخدمة �لو�ت�شاب.
وقد تنوعت تلك �ل�شتف�شار�ت حول �لرخ�س �لتجارية متمثلة بخطو�ت �ملطلوبة لإ�شد�رها، وكيفية جتديدها، �أو 

طلبات �لتعديل، �أو �لإلغاء، �أو طلبات �شهاد�ت ملن يهمه �لأمر �أو متابعة �أمر خمالفة �أو غر�مة مالية وغريها.

قدم للمعلمني اجلدد �سورة متكاملة وم�سرفة للمجتمع الإماراتي يف ما�سيه وحا�سره

الأر�سيف واملكتبة ال�طنية ينظم ملتقى املعلمني اجلدد ا�ستعدادًا للعام الدرا�سي اجلديد
•• اأبوظبي-الفجر:

��شتقبل �لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية عدد�ً كبري�ً من �ملعلمني 
�لذي  �لأجانب  للمعلمني  �لتا�شع  �ل�شنوي  �مللتقى  �جلدد يف 
ينظمه ��شتعد�د�ً للعام �لدر��شي �جلديد 2022-2023م، 
بهدف �إثر�ء معارفهم مبعلومات من تاريخ �لإمار�ت �ملجيد 
وتر�ثها �لعريق، وتعزيز خرب�تهم بقيم �ملجتمع �لإمار�تي، 
بني  �لإن�شاين  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم  من  به  يت�شم  ومب��ا 
خمتلف �جلن�شيات �لتي ت�شت�شيفها دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة. 
�شهد �مللتقى �لذي نظمه �لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية بالتعاون 
قدمتها  وطنية  حما�شرة  �لوطنية  �لإم����ار�ت  م��د�ر���س  م��ع 
�لدكتورة عائ�شة باخلري م�شت�شارة �لبحوث ��شتعر�شت فيها 
حمطات مهمة يف تاريخ �لإم��ار�ت، وتعريفاً خمت�شر�ً باأبرز 
�ل�شخ�شيات �لقيادية �ملوؤثرة يف �ملجتمع �لإمار�تي، وذلك يف 
و�لقيم  و�لتقاليد  �لعاد�ت  و�أب��رز  �ل�شنع  عن  حديثها  �شياق 
فاإن  وبذلك  بها،  ويفخر  يتو�رثها  �لتي  �ل�شائدة  و�لأع��ر�ف 
�ملعلمني �جلدد يعربون من بو�بة �لثقافة �لإمار�تية و�لتي 
تعد مدخاًل مهماً لهم قبل �أن ي�شلو� �إىل ف�شول �لتدري�س 

و�لإ�شهام يف تن�شئة �لأجيال و�إعد�د قادة �مل�شتقبل.

دوره يف  �أث��ب��ت  ق��د  �ملعلمني  �أن ملتقى  �إىل  �لإ���ش��ارة  وجت��در 
تعزيز معارف �ملعلمني بتاريخ �لإمار�ت وموروثها، وجدو�ه 
و�أولياء  و�لطلبة  �جل���دد  �ملعلمني  ب��ني  �مل�شافة  تقلي�س  يف 
�لتي  �لثقافية  و�خل���دم���ات  �لتعليم  م��ي��د�ن  وب���ني  �لأم�����ور، 
يف  وللباحثني  للطلبة  �لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�شيف  يقدمها 
نف�شه  �لوقت  �لإم���ار�ت ومنطقة �خلليج، ويف  وت��ر�ث  تاريخ 
يف  �لوطنية  و�ملكتبة  لالأر�شيف  �حلقيقية  �ل�شر�كة  ي��وؤك��د 

�لتن�شئة �لوطنية لالأجيال.
يف  �ل��ب��ح��وث  م�شت�شارة  قدمتها  �ل��ت��ي  �مل��ح��ا���ش��رة  وت��ط��رق��ت 
دولة  يف  �لتعليم  ت��ط��ور  �إىل  �ل��وط��ن��ي��ة  و�مل��ك��ت��ب��ة  �لأر���ش��ي��ف 
�لتعليم  �إىل  "�لكتاتيب"  م��ن  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت 
�إىل  و����ش���وًل  �ل��ن��ظ��ام��ي،  ���ش��ب��ه  بالتعليم  م�����رور�ً  �ل��ن��ظ��ام��ي، 
و�ل��ت��ي حت��ف��ز �لإب����د�ع  �مل��ت��ط��ورة ج���د�ً  �لأو����ش���اط �لتعليمية 
متتعها  �إىل  �إ����ش���اف���ًة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  و�ل����ذك����اء  و�لب���ت���ك���ار 
ما  �لع�شر  متطلبات  م��ع  و�ن�شجامها  �لعاملية  بالتناف�شية 
�لتخ�ش�شات  مبختلف  �ملتطورة  �جلامعات  �نت�شار  �إىل  �أدى 
�لتقليدية و�حلديثة، ويدعم ذلك �شوق �لعمل باخلريجني 
�مل��م��ي��زي��ن. و���ش��ل��ط��ت �مل��ح��ا���ش��رة �ل�����ش��وء ع��ل��ى و�ق����ع �مل����ر�أة 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  دعم  تالقيه من  وما  �لإمار�تية 
مبارك – حفظها �هلل- رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة 

�ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة، �لرئي�س �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�ملر�أة  �أم��ام  �لطريق  �شموها  مهدت  وق��د  �لأ�شرية-  �لتنمية 
�لإمار�تية لتحقق �إجناز�ت ومكا�شب جعلتها ت�شل �إىل �أعلى 
و�لدولية،  و�لإقليمية  �ملحلية  �مل�شتويات  على  تقدماً  �ملر�كز 

وذلك بدعم ل حمدود من قيادتنا �لر�شيدة.
�ملُ�َشِرَعات  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ب��اخل��ري  عائ�شة  �ل��دك��ت��ورة  و�أك����دت 
�مل�شتقبلية ذ�ت �لأثر �لكبري يف ��شتد�مة �لتنمية يف �ملجتمع 
�لجتماعية،  و�لعد�لة  �لأخالقية،  �لقيم  مثل:  �لإم��ار�ت��ي، 
ووجود �لقدوة �حل�شنة ممثلة بقيم �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
و�لنهج  �ل��وط��ن��ي��ة،  وم��ب��ادئ��ه  ث���ر�ه-  �هلل  – طيب  نهيان  �آل 
�ل��ر���ش��ي��دة. وتطرقت  �ل��ق��ي��ادة  عليه  ت�شري  �ل���ذي  �لإن�����ش��اين 
�مل��ح��ا���ش��رة �إىل �ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي �ل��ه��ائ��ل �ل���ذي جعل دولة 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة م��ن �أو�ئ�����ل �ل����دول �ل��ت��ي بد�أت 
تقدمي �خلدمات �إلكرونية منذ عام 2013 ثم حتول �إد�رة 
�إىل  ومنها  �لإلكرونية  �إىل  �لتقليدية  �لإد�رة  من  �لأعمال 
باإيعاز  �أ�شبحت يف متناول �جلميع، وذلك كله  �لتي  �لذكية 
من قيادتها �لر�شيدة، وهذ� ما �شهل ��شتمر�رية �لأعمال يف 
و�ملكتبة  �لأر�شيف  وك��ان  كوفيد19  جائحة  �نت�شار  مرحلة 
�لوطنية مثاًل منوذجياً على ذلك؛ حيث ��شتطاعت كو�دره 
مو��شلة �لعمل وتقدمي �خلدمات عن ُبعد؛ �إذ كانت م�شتعدة 

و�شمان  �لأعمال  لإد�رة  و�لتاأهب   �لتاأهيل  على  بناء  لذلك 
��شتمر�ريتها يف �لظروف �لقاهرة ل�شيما �لكو�رث و�لأزمات، 

ويدل ذلك على ح�شن �لتخطيط و�لإد�رة.
وق���دم���ت �مل��ح��ا���ش��رة ����ش���ور�ً ر�ئ���ع���ة م���ن م��ا���ش��ي �لإم������ار�ت 
وحا�شرها، فاأ�شارت �إىل �أهمية �ل�شيافة لدى �أبناء �لإمار�ت، 
وتقدير  �ل�شغري،  على  و�لعطف  �لكبري  و�ح��ر�م  و�لفزعة، 

�لعمل �لتطوعي، و�آد�ب �لكالم يف �ملجال�س، و�حر�م �لنعمة، 
و�حلفاظ على �لبيئة. وغريها.

ُعقد  ق��د  ب��اأن��ه  �حلالية  ن�شخته  يف  �ملعلمني  ملتقى  ومي��ت��از 
�لوطنية  و�ملكتبة  �لأر�شيف  مبقر  )ليو�(  قاعة  يف  ح�شورياً 
�لوقائية  و�لتد�بري  �لح��ر�زي��ة  ل��الإج��ر�ء�ت  تطبيق  و�شط 

�ملطلوبة؛ �إذ �إنه كان �فر��شياً يف �لدورة �ل�شابقة. 

دبي اخلريية تنظم يف الي�م العاملي للعمل الإن�ساين حفل »مل�سة وفاء«
•• دبي - وام:

دبي  جمعية  �لأول،  �أم�����س  �أق��ام��ت 
�خلريية حفل "مل�شة وفاء" لتكرمي 
جهود �أمني يو�شف �خلاجة �لأمني 
بن  حممد  ملوؤ�ش�شة  �لأ���ش��ب��ق  �ل��ع��ام 
�آل مكتوم لالأعمال �خلريية  ر��شد 
تخليد�ً  �هلل-  -رح��م��ه  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لإن�شاين  �لعمل  جم��ال  يف  ل���دوره 
و�خلريي وذلك تز�منا مع �لحتفاء 
�لإن�شاين.  للعمل  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
ح�شره  �ل��������ذى  �حل����ف����ل  وخ��������الل 
�خلريية  دبي  جمعية  �إد�رة  �أع�شاء 
و�أ�شرة �ملغفور له، وعدد من قياد�ت 
و�جلمعيات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ومم��ث��ل��ي 
�خل��ريي��ة و�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �لعمل 
��شتعر��س  مت  ب��ال��دول��ة  �خل����ريي 
�خلاجة  �أم������ني  ح����ق  يف  �����ش����ه����اد�ت 
رحمه �هلل. وقال حممد نقي مدير 
�لعام  �لنفع  ذ�ت  �جلمعيات  �إد�رة 

"�خلاجة"   ، �ملجتمع  تنمية  ب��وز�رة 
�لإن�شاين  للعمل  �لعاملي  �ل��ي��وم  �ن 
ن�����ش��ت��ذك��ر فيها  م��ن��ا���ش��ب��ة ع��ظ��ي��م��ة 

�أفعال �ملرحوم �أمني يو�شف �خلاجة 
��شتعر�س  فيما  �خلريية  وج��ه��وده 
�إد�رة  مدير  م�شبح  حممد  من  كل 

دبي  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�خل��ريي��ة و�لإع��الم��ي �أح��م��د حميا 
�خل���اج���ة يف  ودور  ج���ه���ود  �ل����ز�ه����د 

ف��ي��ه��ا ب�����ش��دق �مل�����ش��اع��ر ع���ن قيمة 
وق����ام����ة �ل������ر�ح������ل. و�����ش����ّل����م ع����ادل 
�ل�شويدي �ملدير �لتنفيذي جلمعية 

�ملوؤ�ش�شات �خلريية بد�ئرة �ل�شوؤون 
بدبي  �خل��ريي  و�لعمل  �لإ�شالمية 
وي��و���ش��ف ع��ب��د�هلل �مل���دح���اين نائب 

بينما  و�لإن�����ش��اين  �خل���ريي  �لعمل 
قدم �ل�شاعر حممد �شعيد �مل�شيخي 
ق�����ش��ي��دة رث����اء؛ ن��ظ��م �أب��ي��ات��ه��ا عرب 

دب��ي �خل��ريي��ة، �أ���ش��رة �ل��ر�ح��ل درعاً 
ت��ك��رمي��اً جل��ه��وده وت�شلم  ت��ذك��اري��اً 

�لدرع �شعيد �أمني �خلاجة .

�سرطة دبي حتذر من ع�اقب ارتياد مراكز التدليك غري املرخ�سة

ور�����ش����د م����ر�ك����ز �ل���ت���دل���ي���ك غري 
موزعي  على  و�لقب�س  �ملرخ�شة، 
وعلى  �ل�����ش��و�رع  يف  �مل�شاج  بطاقات 
ت�����ش��وه �ملظهر  ب�����ش��ورة  �مل���رك���ب���ات، 

وب���ال���ت���ع���اون م���ع �ل�����ش��رك��اء خالل 
تكثيف  ب��ه��دف  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت 
ج��ه��ود �ل��ت��وع��ي��ة و�ل�����ش��ب��ط، للحد 
للقانون،  �ملخالفة  �ملمار�شات  م��ن 

�حل�شاري لالإمارة، ومت�س �لآد�ب 
ع��ل��ى �شور  �ل���ع���ام���ة، لح���ت���و�ئ���ه���ا 
خُملة، ف�شاًل عن ترويجها ملر�كز 

تدليك غري مرخ�شة.

نتائج احلمالت
ع��ب��د �هلل خادم  �ل��ع��م��ي��د  و�أو����ش���ح 
�ملا�شي  �لعام  خ��الل  �حلمالت  �أن 
�لعام  م��ن  �لأول  �لن�شف  ولغاية 
�جلاري، �أ�شفرت عن �شبط 879 
�شخ�شاً تورطو� يف هذه �ملمار�شات، 
منهم 309 �أ�شخا�س ثبت قيامهم 
�مل�شاج،  ب��ط��اق��ات  وت���وزي���ع  ب��اإن��ت��اج 
و588 �شخ�شاً لإخاللهم بالآد�ب 
5 ماليني  �لعامة، كما مت �شبط 
منها  م�شاج،  بطاقة  �أل��ف  و900 
بطاقة  �أل���ف  و300  م��الي��ني   3
م�شاج يف �لعام 2021، ومليوَنني 
و200 �ألف بطاقة م�شاج يف �لعام 
�جلاري، وقطع 919 رقم �ت�شاٍل 
م�شجٍل على تلك �لبطاقات، منها 
�ملا�شي،  �ل���ع���ام  يف  رق���م���اً   587

و332 رقماً خالل هذ� �لعام.

الأ�سلوب الجرامي
وح��ذر �لعميد عبد �هلل خ��ادم من 

�أو�شاع خملة ثم �بتز�زه للح�شول 
على �أمو�ل منه.

توعية الكرتونية 
�حلملة  �أن  �ملع�شم  �لعميد  وب��ني 
�لعام  ه��ذ�  ُنفذت  �لتي  �لتوعوية 
عرب �لربيد �للكروين، ��شتفاد 
وو�شلت  ���ش��رك��ات،   8007 منها 
عاماًل،  و816  �أل���ف���اً   53 �إىل 
ووزعت 600 مل�شٍق توعوي على 
�إىل جانب  �ل��ع��ق��اري��ة،  �ل�����ش��رك��ات 
�إر�شال ر�شائل ن�شية توعوية، وما 
و�شوًل  م�شتمرة  �حل��م��ل��ة  ز�ل���ت 

�إىل جميع مناطق دبي.

مركز الت�سال 901
تعزيز  �أن  �ملع�شم  �لعميد  و�أك���د 
م�شوؤولية  �لإم��������ارة  يف  �لأم�������ان 
م�����ش��رك��ة ب��ني �ل�����ش��رط��ة و�أف����ر�د 
�ملجتمع، د�عياً �جلمهور لالإبالغ 
خمالفة،  مم����ار�����ش����ات  �أي  ع�����ن 

�لتعامل مع مر�كز �لتدليك غري 
بطاقات  على  �مل�شجلة  �ملرخ�شة 
�مل�شاج، ملخالفتها �لقانون، موؤكد�ً 
يعّر�س  م��ع��ه��ا  ي��ت��ع��ام��ل  م���ن  �أن 
�لقانونية،  ل��ل��م�����ش��اءل��ة  ن��ف�����ش��ه 
ف�شاًل عن �حتمال تعري�س نف�شه 
خل��ط��ر �ل�����ش��رق��ة �أو �لب���ت���ز�ز من 
م�شري�ً  �ملر�كز،  تلك  يف  �لعاملني 
�أن �لأ�شلوب �لإجر�مي لتلك  �إىل 
�جلرمية يتمثل يف �إن�شاء ح�شابات 
تطبيقات  من�شات  ع��ل��ى  وه��م��ي��ة 
�لج��ت��م��اع��ي، وعر�س  �ل��ت��و����ش��ل 
���ش��ور ف��ت��ي��ات بغية �لإغ�����ر�ء، مع 
�ملالمح،  لإخ��ف��اء  كمامات  �رت���د�ء 
وب��ع��د ت��و����ش��ل �مل��ج��ن��ي ع��ل��ي��ه مع 
�ملبينة يف  �حل�شابات �للكرونية 
�ملوقع، يتم ��شتدر�جه عن طريق 
"�لو�ت�س �ب"، وعند و�شوله �إىل 
�لعنو�ن، يتفاجاأ بوجود جمموعة 
يقومون  �ل��ذي��ن  �لأ�شخا�س  م��ن 
يف  وت�شويره  �ل�شقة  �إىل  ب�شحبه 

•• دبي-الفجر

حذرت �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
من عو�قب �رتياد مر�كز �لتدليك 
ومن  �مل��رخ�����ش��ة،  غ���ري  "�مل�شاج" 
�لتدليك  ل��ب��ط��اق��ات  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
يف  ع�شو�ئية  بطريقة  ت���وزع  �ل��ت��ي 
�ل�شيار�ت،  على  ُت��رك  �أو  �ل�شو�رع 
للم�شاءلة  �ل�شخ�س  يعر�س  مم��ا 
هدفاً  ي��ج��ع��ل��ه  ك���م���ا  �ل���ق���ان���ون���ي���ة، 

جلر�ئم مثل �ل�شرقة و�لبتز�ز.
وقال �لعميد عبد �هلل خادم �شرور 
�مل��ع�����ش��م، م��دي��ر م��رك��ز ���ش��رط��ة بر 
دبي، رئي�س جمل�س مديري مر�كز 
�أطلقت  دب��ي  �شرطة  �إن  �ل�شرطة، 
بتوجيهات  �حل��م��الت  م��ن  �لعديد 
م�����ن م����ع����ايل �ل����ف����ري����ق ع���ب���د �هلل 
خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة 
خليل  خبري  �ل��ل��و�ء  ومتابعة  دب��ي، 
�إبر�هيم �ملن�شوري، م�شاعد �لقائد 
�جلنائي،  �ل��ب��ح��ث  ل�����ش��وؤون  �ل���ع���ام 

مر�كز  �أو  م�����ش��ب��وه،  ���ش��ل��وك  �أو 
وموزعي  ت������دليك غري مرخ�شة 
�لت�شال  ع���رب  �ل��ب��ط��������������اق��ا������������ت، 
�أو عرب   ،901 �لت�����ش��ال  مب��رك��ز 
على  �أو  �ل�شرطة"  "عني  خ��دم��ة 
�ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل���ذك���ي ل�����ش��رط��ة دبي 
على �لهو�تف �ملتحركة، لفتاً �إىل 
�أن هناك مر�كز مرخ�شة، ميكن 
معرفتها من خالل �لتو��شل مع 
�ل�شاأن،  ه���ذ�  يف  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل��ه��ات 
م��وؤك��د�ً �أن��ه ل ع��ذر �أو م��ربر لأي 
م���ع مركز  �ل��ت��ع��ام��ل  ���ش��خ�����س يف 

غري مرخ�س.

منتدى اأب�ظبي لل�سلم يعقد ملتقاه التا�سع ن�فمرب القادم 
•• اأبوظبي-وام:

يعقد منتدى �أبوظبي لل�شلم ملتقاه �لتا�شع يف �لعا�شمة 
�أبوظبي يف نوفمرب �لقادم. �أعلن ذلك يف �للقاء �لت�شاوري 
�لذي عقده جمل�س �أمناء �ملنتدى ، موؤخر� يف �لعا�شمة 
بن  عبد�هلل  �لعالمة  معايل  برئا�شة  �ل��رب��اط،  �ملغربية 
بيه رئي�س �ملنتدى وبح�شور �أمني عام �ملنتدى و �أع�شاء 
�ملجل�س من خمتلف دول �أفريقيا و�آ�شيا و�أوروبا و�أمريكا 

�ل�شمالية.
مثنيا  �لج��ت��م��اع  يف  بامل�شاركني  بيه  ب��ن  م��ع��ايل  ورح���ب 
ن�شر  ك��ل يف جم��ال��ه يف  بها  �ل��ت��ي يقومون  على �جل��ه��ود 

�أن  �إىل  معاليه  و�أ�شار  �لعامل.  يف  و�لت�شامح  �ل�شلم  قيم 
حول  و�لتباحث  للتفكري  ياأتي  �لمناء  جمل�س  �جتماع 
مو�شوع وحماور ملتقى منتدى �أبوظبي لل�شلم يف دورته 
�لتا�شعة. م�شيفا �إىل �أن عنو�ن �مللتقى �لقادم ينبغي �أن 
نتائج  لر�كم  و��شتثمار�ً  �ملنتدى  ب��د�أه  ملا  �متد�د�  يكون 
لر�شالته  ومو��شلة   ،2014 �شنة  تاأ�شي�شه  منذ  عمله 
و�شعيه لأن يوفر َف�شاء للعلماء و�لباحثني لن�شر ر�شالة 
�ل�����ش��ل��م و�ل��ت��ع��اون ع��ل��ى �خل���ري و�لإ���ش��ه��ام �لإي��ج��اب��ي يف 
ت�شحيح �ملفاهيم، باعتماد �ملنهجية �لعلمية �ل�شحيحة 

�شينة. و�لَرّ
و �و�شح �أن تركيز �ملنتدى �شيكون يف �لإطار �لعاملي من 

من  �نطالقا  وتو�شيعها  �ل�شر�كات  لبناء  �ل�شعي  خالل 
�إخالل به تنعك�س  باأّن �ل�شلم كل ل يتجز�أ و�أي  �لقناعة 
�أن  "عوملة �حل��رب يجب  �آث��اره على كل �لعامل، لذ� ف��اإن 
تو�جه بعاملّية �ل�ّشالم". و��شتمع �ملجل�س �إىل مد�خالت 
عنو�ن  ح��ول  و�أف��ك��ار�ً  مقرحات  ت�شمنت  �لأع�شاء  من 
�لعديد من  �ملتد�خلون  ، وط��رح  �لقادم  �مللتقى  وحم��اور 
�ملو�شوعات �ملهمة وذ�ت �ل�شلة بتعزيز �ل�شلم ون�شر قيم 
�لت�شامح و�لتعاي�س ، و مت �إحالة �ملقرحات �إىل �للجنة 
وتطويرها  ب��ل��ورت��ه��ا  ع��ل��ى  للعمل  �مل��ن��ت��دى  يف  �لعلمية 
جل�شة  يف  للمجل�س  ح��ول��ه��ا  �إح��اط��ة  �للجنة  وق��دم��ت   ،

�لجتماع �خلتامية.
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•• دبي-الفجر:

مبقرها  دب������ي  ج���ام���ع���ة  ن���ظ���م���ت 
�ملخيم  �لأك����ادمي����ي����ة  �مل���دي���ن���ة  يف 
للم�شت�شرفني  �لأول  �ل�����ش��ي��ف��ي 
ع����ن����و�ن: تخيل  �ل�������ش���غ���ار حت����ت 
وملدة   ،2071 يف  دب��ي  م�شتقبل 
�أربعة �أيام خالل �لفرة من 15 
�حلايل،  �أغ�شط�س  م��ن   18  –
ورعاية  ت��وع��ي��ة  جمعية  ب��رع��اي��ة 
معايل  ير�أ�شها  و�ل��ت��ي  �لأح����د�ث 
�ل���ف���ري���ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان متيم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل�����ش��رط��ة و�لأم����ن 

�لعام يف دبي.
مع  متا�شياً  �ملخيم  تنظيم  وياأتي 

روؤي����ة م��ئ��وي��ة �لإم������ار�ت 2071 
وت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة �لإم������ار�ت يف 
و�أهمية  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
على  �ل��غ��د  جيل  وت��دري��ب  توعية 
و�أ�شا�شيات  �مل�شتقبلي  �ل��ت��ف��ك��ري 

ومبادئ ��شت�شر�ف �مل�شتقبل
طالباً   20 �مل���خ���ي���م  يف  �����ش����ارك 
تر�وح �أعمارهم من 13 – 17 

�شنة ومن خمتلف مد�ر�س دبي.
�لدكتور  �لأ����ش���ت���اذ  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
جامعة  رئ��ي�����س  �لب�شتكي  عي�شى 
برب�مج  تهتم  �جل��ام��ع��ة  �إن  دب���ي 
�لتدريب كافة و�أن �ملخيم �ملتميز 
�لذي نظمته لأول مرة من خالل 
ياأتي  �مل�شتقبلية  �لدر��شات  مركز 

�إطار دورها يف خدمة �ملجتمع  يف 
�لطالب  وع����ي  ت��ن��م��ي��ة  وب���ه���دف 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب��اأن�����ش��ط��ة وب���ر�م���ج 
م�شتقبلية مفيدة وهادفة ��شافة 
وبر�جمها  باجلامعة  لتعريفهم 

�ملختلفة.
��شت�شر�ف  �أن�شطة  �أهمية  و�أك���د 
و�ملناهج  و�أه����د�ف����ه����ا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لتي  و�لركائز  فيها  �مل�شتخدمة 
هذه  �أن  �إىل  م�شري�  عليها  تقوم 
�لأن�����ش��ط��ة و�ل���رب�م���ج ت�����ش��اع��د يف 
�لنطالق  على  �لإن�����ش��ان  حتفيز 
�ملا�شي  �أع�����ب�����اء  م����ن  و�ل����ت����ح����رر 
�لغد  و�حلا�شر، وحتديد مالمح 
و�ل���ع���م���ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق���در�ت���ه 

وتنمية �ملجتمع.
�لدكتور  �مل��خ��ي��م  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ق����ام   
مركز  م��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري،  �شعيد 
جامعة  يف  �مل�شتقبلية  �ل��در����ش��ات 
دب����ي و�ل���دك���ت���ور ف�����و�ز �أب�����و �شته 
و�لذي  �ملركز  يف  �لأب��ح��اث  مدير 
وفعاليات  �أن�����ش��ط��ة  ع��ل��ى  ��شتمل 
فيديوهات  عر�س  مثل  خمتلفة 
عن �لتقنيات �لنا�شئة �لتي ت�شكل 
مالمح  وت��ر���ش��م  عاملية  ت��وج��ه��ات 
وبناء  عليها  و�لتعليق  �مل�شتقبل 

�شيناريوهات لدبي يف 2071.
قام  للمخيم  �خلتامي  �ليوم  ويف 
�ل�شيناريوهات  بعر�س  �ل��ط��الب 
دب���ي يف  مل�شتقبل  و���ش��ع��وه��ا  �ل��ت��ي 

نا�شر  �لدكتور  بح�شور   2021
دبي  جامعة  رئي�س  نائب  �ملرقب 
لل�شوؤون �لإد�رية و�لدكتور حممد 
توعية  جمعية  ���ش��ر  �أم����ني  م����ر�د 
ورعاية �لأحد�ث ومب�شاركة عدد 
�أم��ور �لطالب �لذين  �أول��ي��اء  من 
ح�شرو� �حلفل ومت منح �لطالب 
م���ن جامعة  م�����ش��ارك��ة  ����ش���ه���اد�ت 

دبي.
�لظاهري  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  وذك���ر 
بحما�س  ت��ف��اع��ل��و�  �ل���ط���الب  �أن 
�لتي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �مل���و�����ش���ي���ع  م����ع 
�ل����ذك����اء  م����ث����ل  م���ن���اق�������ش���ت���ه���ا  مت 
�ل����ش���ط���ن���اع���ي و�ل�����روب�����وت�����ات، 
"�شايبورغ"،  �لآيل  و�لإن�������ش���ان 

و�ل���ت���ق���ن���ي���ات �ل����غ����ام����رة وع�����امل 
وم�شتقبل  "�مليتافري�س"، 
و�لآلت،  �لن�����ش��ان  ب��ني  �ل��ع��الق��ة 
وم�شتقبل  �ل��ف�����ش��اء،  وم�شتقبل 
�لقيادة،  ذ�تية  باملركبات  �لتنقل 
ثالثية  �ل���ط���ب���اع���ة  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لتغري  وحت��دي  �لأبعاد،  ورباعية 
�ملناخي.  وقام �لطالب من خالل 
بو�شع  و�ل���ت���دري���ب���ات  �ل��ت��م��اري��ن 
���ش��ي��ن��اري��وه��ات مل�����ش��ت��ق��ب��ل دب����ي يف 
2071 وخرجو� باأفكار �إبد�عية 
مل���ب���ادر�ت جت��ع��ل م��ن دب���ي �أف�شل 

مدينة م�شتقبلية م�شتد�مة.
 و�أ�شاد �لدكتور �لظاهري بتفاوؤل 
�لإيجابية  ون��ظ��رت��ه��م  �ل���ط���الب 

�طالع  ع��ل��ى  و�أن���ه���م  للم�شتقبل 
�لتقنية  ب��ال��ت��وج��ه��ات  وم���ع���رف���ة 
�ل����ع����امل����ي����ة و�ل�����ت�����ح�����دي�����ات �ل���ت���ي 
جاءت  ول��ذل��ك  �لب�شرية،  ت��و�ج��ه 
�شمموها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
مل�شتقبل  و�آم����ال  تطلعات  حت��م��ل 
�لتكنولوجيا  فيه  تلعب  م�شرق 
دور�ً كبري� يف تعزيز �شحة �لب�شر 
و�إطالة �لعمر و�لتنقل با�شتخد�م 
مثل  متطورة  وتقنيات  �أ�شاليب 
�ل���ت���اك�������ش���ي �ل���ط���ائ���ر و�مل���رك���ب���ات 
مب�شاعدة  و�لتعلم  �لقيادة،  ذ�تية 
يعتمد  �ل��ذي  �ل��روب��وت��ي  �مل�شاعد 
على �لذكاء �ل�شطناعي و�لو�قع 
�لف����ر������ش����ي و�ل����ه����ول����وج����ر�م، 
�لأخرى  �لثقافات  و�لتو��شل مع 

بدون عو�ئق. 
عر�س  ����ش���ي���ت���م  �أن��������ه  و�أ��������ش�������اف 
�شممها  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
�ل���ط���الب ع��ل��ى �مل���وؤ����ش�������ش���ات ذ�ت 
لدر��شتها  دب������ي  يف  �ل����ع����الق����ة 

�ل�شتفادة  �إم��ك��ان��ي��ة  يف  و�ل��ن��ظ��ر 
مبادر�ت  مب�شاريع  للخروج  منها 
ه���ذ�  و�أن  ل����دب����ي،  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
كبري�  �إقباًل  يلقى  بد�أ  �لربنامج 
تنوي  و�أن  ع���دي���دة  ج���ه���ات  م���ن 
تنفيذ �لربنامج نف�شه للطالبات 
�لعام  م��ن��ت�����ش��ف  �إج��������ازة  خ�����الل 

�لدر��شي يف دي�شمرب �ملقبل.

جامعة دبي وجمعية ت�عية ورعاية الأحداث ينظمان املخيم ال�سيفي الأول للم�ست�سرفني ال�سغار

•• اأبوظبي-الفجر: 

موؤ�ش�شات  مع  �ل�شر�كات  من  حزمة  عقد  عن  �أبوظبي  يف  �ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  �أعلنت 
�أكادميية و�شركاء متخ�ش�شني يف جمالت �لختبار�ت بهدف رفع م�شتوى جودة خدمات 
ذلك �شمن  ياأتي  �أبوظبي.  �إم��ارة  �لجتماعية يف  �لرعاية  �حل�شول على رخ�س مهني 
جهود �لد�ئرة ب�شفتها �جلهة �ملنظمة لقطاع �لرعاية �لجتماعية لالرتقاء مب�شتوى 
خدمات �لرعاية �لجتماعية �ملقدمة يف �لإمارة و�شمان تقدميها من قبل مهنيي �أكفاء 

وموؤهلني.   
و�شرح �شعادة مبارك �لعامري �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لرخي�س و�لرقابة �لجتماعية 
يف د�ئرة تنمية �ملجتمع يف �أبوظبي، �أن هذه �خلطوة متثل �أهمية بالغة لتنظيم �لقطاع 

�لر�غبني  �لجتماعية  �ل��رع��اي��ة  مهنيي  تقييم  عملية  باأمتتة  وترتبط  �لج��ت��م��اع��ي، 
�خلرب�ء  �أهلية  �شمنت  �لد�ئرة  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لإم���ارة،  يف  �لجتماعية  �ملهن  مبز�ولة 
�ملتخ�ش�شني �مل�شاركني يف �مل�شروع وقّيمت جودة �ملحتوى �ملطور لالختبار�ت. و�شيغطي 
�مل�شروع فئات مهن �لرعاية �لجتماعية يف �ملجالت �لتخ�ش�شية �لتي حددتها �لد�ئرة، 
يف  و�ملر�شد  �لجتماعي،  �لأخ�شائي  �لنف�شي،  �ملعالج  �لنف�شي،  �لأخ�شائي  ت�شمل  و�لتي 

�ملجالت �لجتماعية. 
�جلدير بالذكر �أّن د�ئرة تنمية �ملجتمع �أطلقت خدمة "ترخي�س مز�ولة مهنة �لرعاية 
خدمات  منظومة  ع��رب  متاحة  وه��ي   ،2020 �ل��ع��ام  خ��الل  �أب��وظ��ب��ي  �لجتماعية" يف 
�لجتماعية من  �شبيل متكني مقدمي �خلدمات  "مت" يف  �ملوحدة  �أبوظبي �حلكومية 
�حل�شول على �لر�خي�س �ملطلوبة ملمار�شة �أن�شطتهم و�أعمالهم، بهدف تنظيم �لقطاع 

�لجتماعي يف �إمارة �أبوظبي ورفع جودة �خلدمات وفقاً لأعلى �ملعايري �لعاملية.
�لكفاءة  �خل�شوع لختبار�ت  �لرخ�شة  على  �حل�شول  �إج��ر�ء�ت  ت�شمل  �لعامري،  و�أك��د 
و�لتحقق من �شحة �لوثائق �ملقدمة وغريها من �ملتطلبات �لو�ردة يف دليل �ل�شو�بط 
�لد�ئرة. مو�شحاً  �ملتوفرة عرب موقع  �لعملية  �لتعليم و�خلربة  و�لإج��ر�ء�ت ومعايري 
�أن مدة �شالحية �لرخي�س تبلغ �شنتني تبد�أ من تاريخ �لإ�شد�ر وقابلة للتجديد ملدة 

مماثلة وفقاً ل�شر�طات ومتطلبات جتديد �لرخ�س و�لتعليم �ملهني �مل�شتمر.
و�أ�شاف، يتوجب على مهني �لرعاية �لجتماعية �لر�غبني باحل�شول على �لرخي�س 
�أن يتمتعو� مب�شتوى معني من �لتعليم و�خلربة لكل مهنة، و�شتعمل �لد�ئرة على تقييم 
ب�شكل  �لرخي�س  طلبات  على  �ملو�فقة  منح  قبل  �لعملية  و�خل��ربة  �لعلمية  �مل��وؤه��الت 

فردي خالل مدة قد متتد �إىل ثالثة �أ�شهر من تاريخ �لتقدمي.

من خالل عقد تعاون مع موؤ�س�سات اأكادميية متخ�س�سة
دائرة تنمية املجتمع يف اأب�ظبي تط�ر اختبارات الكفاءة لرتخي�س مهنيي الرعاية الجتماعية

•• العني-وام:

ديو�ن  يف  �أب��وظ��ب��ي  جمال�س  نظمت 
مكتب  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل���رئ���ا����ش���ة 
�شوؤون �لتعليم يف دي��و�ن ويل �لعهد 
"�لتح�شري  بعنو�ن  نقا�شية  جل�شة 
�أقيمت يف جمل�س  للجامعة" و�لتي 
�ل��ط��وي��ة ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع ب���دء �لعام 
�ل��ت��ي قدمتها  �ل��در����ش��ي �جل��دي��د و 
مديرة  �حلميد،  خديجة  �لدكتورة 
�أ�شتاذ  و  �ل��ط��ل��ب��ة  خ����دم����ات  �إد�رة 
وذلك  رب���د�ن،  �أكادميية  يف  م�شارك 
�شعيد  م��ت��ق��اع��د  �ل��ف��ري��ق  ب��ح�����ش��ور 
رئي�س  �ل���رم���ي���ث���ي،  خ���ل���ف  حم���م���د 
�ملنطقة.  و�أب���ن���اء  �ل��ط��وي��ة  جم��ل�����س 
�شل�شة  �شمن  �جلل�شة  ه��ذه  وتعترب 
من �جلل�شات �لتي �أطلقتها جمال�س 
�أب����وظ����ب����ي ����ش���م���ن خ���م�������س حم�����اور 
رئ��ي�����ش��ي��ة وه����ي �ل����ق����ر�ءة و�حل�����و�ر 
�ل���وع���ي  �ل���ت���ح�������ش���ري �جل����ام����ع����ي،   ،
�ل�شالمة   ، �ل�شحي  �ل��وع��ي   ، �مل��ايل 
تعك�س  و�لتي  �ملجتمعية  و�مل�شوؤولية 
�لوعي  ت���ع���زي���ز  يف  �مل���ج���ال�������س  دور 

ل���دى �أول���ي���اء �لأم�����ور ح���ول دوره���م 
خمتلف  يف  �أب���ن���ائ���ه���م  م�����ش��اع��دة  يف 
لبناء  ومناق�شتهم  �حلياتية  �لأم��ور 
ت�شجيع  �إىل  بالإ�شافة  م�شتقبلهم 
�مل�شاركة �ملجتمعية وتعزيز �لر�بط 

�لجتماعي.
وق�����ال �ل��ف��ري��ق م��ت��ق��اع��د ب�����اأن هذه 
�ملجل�س  دور  �شمن  تندرج  �جلل�شات 
و  �لوعي  ون�شر  �لتو��شل  تعزيز  يف 
تنمية �لثقافة، كما ت�شاهم يف توجيه 

�لطالب و ت�شاعده على �ختيار �ملو�د 
�ملنا�شبة،  �جلامعية  و�لتخ�ش�شات 
ملا  �لتحفيز  عملية  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

�شيكون عليه �لطالب يف �مل�شتقبل.
يف  �مل���ج���ال�������س  �إد�رة  ب������اأن  و�أ������ش�����اف 

بر�جمها  ت�شتكمل  �لرئا�شة  دي���و�ن 
ع����رب ت��ن��ظ��ي��م ه�����ذه �جل��ل�����ش��ة �لتي 
لفئتي  للجامعة  �لتح�شري  تناق�س 
و�مل�شتمرين  �مل�����ش��ت��ج��دي��ن  �ل��ط��ل��ب��ة 
يف �جل��ام��ع��ة ع��رب حت��ف��ي��زه��م لأجل 

عرب  �ل��در����ش��ي  �لتح�شيل  ت��ط��وي��ر 
معاجلة و ت�شليط �ل�شوء على بع�س 
�لعقبات �لتي �شيو�جهها �لطالب يف 
متمنًيا   ، �ملقبلة  �جل��ام��ع��ي��ة  ح��ي��ات��ه 
�أكرب بني  تن�شيق  �مل�شتقبل وجود  يف 

�ملو�رد  و�إد�ر�ت  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية  �جل���ه���ات  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة 
وذلك خللق �لأمان لدى �لطالب يف 
�حل�شول على وظيفة بعد �لتخرج. 
�جلل�شة  م���ق���دم���ة  �أو�����ش����ح����ت  ك���م���ا 

مديرة  �حلميد،  خديجة  �لدكتورة 
�أكادميية  يف  �لطلبة  خ��دم��ات  �إد�رة 
رب�����د�ن :ت���اأت���ي ه����ذه �جل��ل�����ش��ات مع 
�قر�ب بدء �لعام �لدر��شي �جلديد 
عدة  ،ون�شتعر�س  �جلامعات  لطلبة 
حم����اور م��ن��ه��ا: م��وج��ه ل���ويل �لأمر 
وكذلك �لطالب �مل�شتجد و�مل�شتمر يف 
�جلامعات ،مع �لركيز على �لطالب 
�مل�شتجد �لذي ينتقل نقله نوعية ما 
�لدر��شية  �مل��رح��ل��ة  يف  �حل���ي���اة  ب���ني 
�لثانوية و�حلياة �جلامعية �جلديدة 
. كما ذكرت �لدكتورة خديجة خالل 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت��رك��ي��ز  �جل��ل�����ش��ة 
ع��ل��ى �ل��ط��الب �ل��ذي��ن مي��ث��ل��ون فئة 
يف  �لأ�شا�شية  �لركيزة  وه��م  �ل�شباب 
تطرقت  كما  �لدولة،  م�شتقبل  بناء 
�إىل �أهمية تنمية �ملهار�ت من خالل 
�لتطوع و�ل�شتغالل �لأمثل لأوقات 
�ل���ف���ر�غ يف رف���ع �مل���خ���زون �مل���ع���ريف و 
ت�شاهم  �لتي  �لطالب  ل��دى  �لعلمي 
�لتي  �لالزمة  للخرب�ت  �كت�شابه  يف 
�شت�شاعده بعد �لتخرج خالل حياته 

�لعملية.

جمال�س اأب�ظبي تنظم جل�سة نقا�سية بعن�ان »التح�سري للجامعة« يف جمل�س الط�ية

العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7701/2022/253 تنفيذ �شيكات 
�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230

مو�شوع �لتنفيذ : يلتم�س طالب �لتنفيذ من عد�لتكم وبعد �لطالع على هذ� �لطلب و�مل�شتند�ت �ملرفقة معه 
�لتي:�ول ��شد�ر �لمر بو�شع �ل�شيغة �لتنفيذية على �ل�شيكات حمل �لطلب �ملاثل - ثانيا:��شد�ر �لمر بالز�م 
تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  �لفائدة  �لتنفيذ مع  ل�شالح طالب  درهم  ب��اد�ء مبلغ )57.750(  �ملنفذ �شده 
�ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د �لفعلي - ثالثا:مع �ملنفذ �شده من �ل�شفر و�لتعميم عليه بكافة منافذ �لدولة 

وذلك حلني �شد�د كامل مبلغ �لتنفيذ - ر�بعا:�لز�م �ملنفذ �شده بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  .
طالب �لتنفيذ : ر�متك كون�شلتنج

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لرب�شاء جنوب - �لوىل - دبي - مبنى 2107
�ملطلوب �إعالنه : 1- ريبو�س للهند�شة و�ملقاولت ذ.م.م - �شفته : منفذ �شده

به وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  : قد  �لإع��الن  مو�شوع 
)57750( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم 

يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3818/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230
مو�شوع �لتنفيذ : تلتم�س طالبة �لتنفيذ من �ملحكمة �ملوقرة �ول:يلتم�س طالب �لتنفيذ من �ملحكمة و�شع �ل�شيغه �لتنفيذية 
�لف  وع�شرون  �ثنان   )22416.46( مبلغ  ب�شد�د  و�لتكافل  بالت�شامن  �شدهما  �ملنفذ  بالز�م  ثانيا:�لمر   - �ع��اله  �لطلب  يف 
و�ربعمائة و�شتة ع�شر درهم و�شته و�ربعون فل�س و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق حتى متام �ل�شد�د لطالب 
�لتنفيذ - ثالثا:منع �ملنفذ �شدهم من �ل�شفر و�لتعميم بذلك على كافة منافذ وخمارج �لدولة - ر�بعا �لز�م �ملنفذ �شدهم 

بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  .
طالب �لتنفيذ : �لعجوبة لت�شنع �لملونيوم و�لزجاج ذ.م.م

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة �ل�شارقة - �خلان - �ل�شارقة - �شارع �ل�شناعية 2
�ملطلوب �إعالنهم : 1- خالد �حمد علي حممد �ملرزوقي 2- �لوميت ل�شغل �لبو�ب و�لنو�فذ �ملعدنية وتركيبها 3- �حمد علي 

حممد حبيب �ملرزوقي - �شفتهم : منفذ �شدهم
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )22416.46( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 70392

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  8181/2022/253 تنفيذ �شيكات 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230
مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )000008( و�ل�شادر عن بنك �مل�شرق بقيمة )90000( 

درهم علما بان قد مت دفع 40000 درهم و�لباقي 50000 درهم .
طالب �لتنفيذ : عادل عبد�حلليم حممد زهر�ن

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �لفهيدي - مبنى جمعه بن �حمد - �ل�شوق �لكبري - 
�شقة �لطابق 3 مكتب 15 - بجو�ر م�شجد علي بن �بي طالب

�ملطلوب �إعالنه : 1- عبد�لطو�ب خان ناظر علي خان - �شفته : منفذ �شده
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)50000( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 

بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70533 العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 

MOJAU_2022- 0082192 رقم املعاملة
تنازل/وبيع

بنغالدي�س �جلن�شية و�حمل هوية  �لدين مياه  �ل�شيد:حمبوب �حل�شن نظام  بانني  للجميع  ليكن معلوما 
25% يف �لرخ�شة  رقم:784198051328189 �رغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتي �لبالغة 
�ىل  رقم:532996  حتت  �ل�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  و�لتي  �ل�شيار�ت(  مقاعد  لتنجيد  �لذيد  )نور  �مل�شماه 
 784197529848422 ، بنغالدي�س �جلن�شية ويحمل هوية رقم  �ل�شيد/حبيب عبد�لر�شيد هالد�ر 
هوية  بطاقة  و�حمل  �جلن�شية  بنغالدي�س  هولو�د�ر  ر�شيد  �هلل  �ل�شيد/��شان  يرغب  كما   -
�ل�شيد/حبيب  25% �ىل  �لبالغة  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتي  رقم:784199158250425 يف 
 - رقم:784197529848422  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�شية  بنغالدي�س   ، هالد�ر  عبد�لر�شيد 
�ن�شحاب �شريك ، �شركاء. وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70533

العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 4244/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �حمد حممدين حممد علي - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�يهاب فلتاوؤو�س تاو�شرو�س �شنوده

وميثله:حممد عيد جا�شم حممد �ل�شويدي
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )247381.50( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 7334/2022/253 تنفيذ �شيكات 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1- حممد فا�شل �حمد فا�شل �لفال�شي - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/رويال غالريي ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 

وقدره )60105( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر

�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  �إط����ار  يف 
�إ�شعاد كافة فئات  ل�شرطة دبي على 
�أ�شحاب  جمل�س  ح��ر���س  �ملجتمع، 
�إ�شعاد  على  دب��ي  �شرطة  يف  �لهمم 
�لب�شرية،  �لإع��اق��ة  فئة  من  طالب 
عرب توفري �أحدث �لتقنيات �لذكية 
�خلا�شة  �ل�������ش���وت���ي���ة  و�ل������رب�م������ج 
مو��شلة  من  لتمكينه  �لفئة،  بتلك 
�لتي  �مل�����ه�����ار�ت  و�ك���ت�������ش���اب  ت��ع��ل��م��ه 
در��شته  ل�شتكمال  م�شتقباًل  توؤهله 
�شوق  �إىل  و�ل�����دخ�����ول  �جل���ام���ع���ي���ة 

�لعمل.
و�أكد �لأ�شتاذ �شيف جمعة �لفال�شي 
رئ��ي�����س جمل�س �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م يف 
�شرطة دبي، �أن �ملجل�س يحر�س على 
و�مل�شاهمة  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  �إ���ش��ع��اد 
يف تقدمي ك��ل �ل��دع��م و�ل��ع��ون لهم، 
�لتي  �لتعليمية  �ملجالت  يف  خا�شة 
�أع�شاء فاعلني  باأن يكونو�  مُتكنهم 

يف �ملجتمع.

�لطالب  �أن  �إىل  �ل��ف��ال���ش��ي  و�أ����ش���ار 
ع��ل��ي ���ش��ال��ح ع��ل��ي ���ش��ري��ف، خريج 
ويبذل  طموح  لديه  ع��ام��ة،  ثانوية 
�كت�شاب  �أج�����ل  م���ن  �جل���ه���ود  ك���اف���ة 
�مل��ع��رف��ة و�مل���ه���ار�ت �ل��الزم��ة ليكون 

فاعاًل يف �ملجتمع، وهو ما ��شتدعى 
من �ملجل�س دعمه ل�شتكمال تعليمه 
�لذكية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  �أح����دث  وت��وف��ري 
�ملتطورة،  و�ل����رب�م����ج  و�ل�����ش��وت��ي��ة 
مهار�ته  تنمية  على  ق����ادر�ً  ليكون 

للقدرة على حتقيق  و�شوًل  وذ�ت��ه، 
�لو�شول  ثم  �لتعليمية،  �لإجن��از�ت 
�ل�شتثمار  ع��رب  �ل��ع��م��ل  ���ش��وق  �إىل 
�لتي  �ل���د�ع���م���ة  �مل����ه����ار�ت  ه����ذه  يف 
��شتخد�م  خ���الل  م���ن  �شيكت�شبها 

�لتقنيات و�لرب�مج �لذكية.
جمل�س  �أن  �إىل  �ل��ف��ال���ش��ي  ول���ف���ت 
�أ�شحاب �لهمم يف �شرطة دبي عمل 
�لطالب،  ذوي  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  ع��ل��ى 
بدعم  �خلا�شة  �لتقنيات  ل��ه  ووف��ر 
�أ�شحاب �لهمم من �لفئة �لب�شرية، 
�أن م��ب��ادرة دع��م �لطالب  �إىل  لف��ت��اً 
�لوطنية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  م���ع  ت��ت��م��ا���ش��ى 
ومبادرة  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  لتمكني 
"جمتمعي...مكان للجميع" جلعل 
لأ�شحاب  ���ش��دي��ق��ة  دب�����ي  م���دي���ن���ة 
�أ���ش��ح��اب �لهمم  �ل��ه��م��م، و���ش��ي��ا���ش��ة 
�لنجاح  ل��ه  متمنياً  دب����ي،  ب�����ش��رط��ة 
م�شريته  يف  �مل�����ش��ت��م��ر  و�ل���ت���وف���ي���ق 
ذوو  ت��ق��دم  ذل����ك،  �إىل  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. 
للقيادة  و�لتقدير  بال�شكر  �لطالب 
�ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دب�����ي ع���ل���ى هذه 
بابنها  و�هتمامها  �لكرمية،  �للفتة 
وت�شجيعه  دع��م��ه  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 
�لرب�مج  �أه��م  على  ويتدرب  ليتعلم 
�لتعليمية  حياته  يف  ت�شاعده  �لتي 

و�لعملية م�شتقباًل.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أ�شدرها مركز  در��شة بحثية،  ك�شفت 
ت���ري���ن���دز ل���ل���ب���ح���وث و�ل����ش���ت�������ش���ار�ت 
�مل���ت���ح���دة  �ل�������ولي�������ات  �أن  ح�����دي�����ث�����اً، 
�أعمال  مرمى  يف  �أ�شبحت  �لأمريكية 
�لتطرف  وج��ر�ئ��م  �ملجتمعي  �لعنف 
مل  وم��ث��ري  مكثف  ب�شكل  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة 
�إن عدد  ق��رن، حيث  رب��ع  ت�شهده منذ 
�حلو�دث و�جلر�ئم يف �لأ�شهر �لقليلة 
ح���ادث   250 �إىل  و���ش��ل��ت  �مل��ا���ش��ي��ة 
مقتل  يف  ت�شبب  جماعي  ن��ار  �إط���الق 
نحو 300 �شحية، �إ�شافة �إىل �إ�شابة 
�ألف �شخ�س من حو�دث �إطالق �لنار 

وهجمات �لإرهاب �ملحلي.
ووقفت �لدر��شة، �لتي حتمل عنو�ن: 
»ت�شاعد �لعنف �ملجتمعي يف �لوليات 
�شل�شلة  ه��و ح��ل��ق��ة يف  ه��ل  �مل��ت��ح��دة.. 
�لتي  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة؟«  �لتطرف  ج��ر�ئ��م 
�إد�رة  م��دي��رة  �حلب�شي،  ن��ورة  �أعدتها 
�ل��ن�����ش��ر �ل��ع��ل��م��ي يف »ت���ري���ن���دز«؛ على 

�لكر�هية  ح���رك���ات  �ن��ت�����ش��ار  �أ����ش���ب���اب 
�ملتحدة،  �ل�����ولي�����ات  يف  و�ل���ت���ط���رف 
�لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  ومنها: 
�لليرب�لية،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  وت��ر�ج��ع 
�لعن�شرية،  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات  وت���ردي���د 
و�شعود  �ل��ك��ر�ه��ي��ة،  ج���ر�ئ���م  و�إن���ك���ار 
�ليمني �ملتطرف، حيث �شهدت �أمريكا 
ظهور  �ملا�شيني  �لقرنني  م��د�ر  على 
ق  »�لتفوُّ م��ف��ه��وم  ت��ت��ب��ّن��ى  ت��ن��ظ��ي��م��ات 
�لقرن  ب��د�ي��ة  �شهدت  كما  �ل��ع��رق��ي«، 
�أ�شكال  م���ن  ج���دي���د�ً  ���ش��ك��اًل  �ل���ر�ه���ن 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات �ل���ت���ي ت���رف���ع ل�����و�ء هذ� 

ق. �لتفوُّ

ا�سرتاتيجية وا�سحة
�لق�شاء  �أن  �إىل  �ل��در����ش��ة  و�أ����ش���ارت 
ع��ل��ى ظ���اه���رة �ل��ع��ن��ف �مل��ج��ت��م��ع��ي من 
مظاهرها  م���ع  و�ل��ت��ع��ام��ل  ج���ذوره���ا 
�خلارجية �لتي تظهر للعيان يف �شكل 
تنظيمات �أو خاليا متطرفة �أو �أعمال 
�أو حتى خطابات حت�س على  عد�ئية 

�لكر�هية و�لعنف �شد �لآخر، تتطلب 
لها،  للت�شدي  و��شحة  ��شر�تيجية 
باأي  ي��رت��ب��ط  �أن �لإره�����اب ل  ��م��ا  ل���ش��يَّ
ح�شارة،  �أو  جن�شية  �أو  ع��رق  �أو  م��لَّ��ة 
�لإرهاب  م  و�لعقائد جترِّ �لأدي��ان  و�أن 

وتدعو �إىل �لت�شامح و�لعتد�ل.

�ل��ت��ط��رف و�حل�������سَّ على  �أن  وذك����رت 
�لكر�هية ُيعدُّ جرمية عابرة للحدود، 
لها عالقة وطيدة مع ظاهرة �جلرمية 
�مل���ن���ظ���م���ة و�لجت���������ار غ����ري �مل�������ش���روع 
و�لهجرة  �لأم�����و�ل  وغ�����ش��ل  ب��ال�����ش��الح 
ي���وؤك���د �شرورة  م���ا  �ل�����ش��رع��ي��ة؛  غ���ري 

�لتطرف  ج��ر�ئ��م  مكافحة  �شمولية 
وهو  جذورهما،  و�جتثاث  و�لكر�هية 
ما يتطلب م�شامني جديدة و�شاملة 
ملعاجلة �أبعاد �لظاهرة كافة، وحتويل 
تقوم  �إج���ر�ء�ت معزولة  �ملو�جهة من 
بها كل دول��ة على ح��دة �إىل تخطيط 

��شر�تيجي �شامل.

ظاهرة متغرية
�لفكر  مكافحة  �أن  �ل��در����ش��ة  وب��ي��ن��ت 
�مل���ت���ط���رف و���ش��ي��ا���ش��ات �حل�������س على 
�لكر�هية و�لغلّو �ملُوؤدي �إىل �لعمليات 
جماعية  م�شوؤولية  متثل  �لعن�شرية، 
عاتق �حلكومات،  تقع على  ت�شامنية 
و�لربملانات، و�ملوؤ�ش�شات �لدينية لدى 
�ل�شيا�شية  �لنخب  جانب  �إىل  �ل��دول، 
و�لقت�شادية،  و�لثقافية  و�لفكرية 
�مل�شتوى  على  �ملجتمع  �أف���ر�د  وجميع 
منظومة  موؤ�ش�شات  وجميع  �لوطني، 

�لعمل �لدويل و�أجهزته. 
�ملجتمعي  �لعنف  ظاهرة  ب��اأن  ونوهت 
و�لكر�هية بحكم طبيعتها  و�لتطرف 
ظاهرة متغرية، ل تندرج حتت منط 
و�حد، �شو�ء يف �لهدف �ملبا�شر �أو �أدو�ت 
�لتنفيذ، و�إن ��شركت ب�شكل كبري يف 
غاية ترويع �جلمهور و�إ�شاعة �خلوف 
�ل����ذي ي��خ��دم ب����دوره �أه���د�ف���اً �أخ���رى 

�لتنظيمات  خمططات  يف  عمقاً  �أكرث 
�لإرهابية. 

كذلك تتنوع �لأدو�ت �مل�شتخدمة لهذه 
عن�شرية  عمليات  ف��ه��ن��اك  �ل��غ��اي��ات، 
ذ ده�شاً ب�شاحنة �أو �شيارة، و�أخرى  ُتنفَّ
رم��ي��اً ب��ال��ر���ش��ا���س م��ن ���ش��الح فردي، 
وثالثة با�شتخد�م �شالح �آيل، وغريها 
�لأد�ة  على  فالركيز  ب�شكني،  طعناً 
لت�شمل  �لبحث  د�ئ��رة  تت�شع  �أن  يعني 
كل ما ميكن ��شتخد�مه لإيقاع �ل�شرر 
بالآخرين بدء�ً بال�شكني �مل�شتخدم يف 
�أو  �ل��ك��ي��م��اوي  �ل�����ش��الح  �إىل  �مل��ط��اب��خ 
حيث  �ل��ن��ووي؛  حتى  �أو  �لبيولوجي 
�لعن�شرية  �لتنظيمات  �أن  يخفى  ل 

ت�شعى جاهدة �إىل �متالكها.

مراجعات دورية
ظاهرة  �أن  �ل����در������ش����ة  و�أو�����ش����ح����ت 
�مل�شتمر؛  للتطور  تخ�شع  �لعن�شرية 
ومن مظاهر ذلك �أن عمليات �لتجنيد 
�ملبا�شر  مل تعد جُت��َرى عرب �لت�شال 

فقط؛  جت��ن��ي��ده  �ملُ����ر�د  �ل�شخ�س  م��ع 
بل  ب��امل��خ��اط��ر،  م��ا يجعلها حم��ف��وف��ة 
�لف�شاء  يف  ت��دور  �لت�شالت  �أ�شحت 
�لفر��شي عرب �شبكة �لإنرنت �لتي 
�رتبط  ما  �إذ�  خا�شة  تعّقبها،  ي�شعب 
وم�شح  ت�شفري  ب��رب�م��ج  ��شتخد�مها 
�لآث��ار، حيث تتطلب خا�شية خ�شوع 
�مل�شتمر  للتطور  �لعن�شرية  ظ��اه��رة 
�لدقيقة  �ل����دوري����ة  �مل���ر�ج���ع���ات  �إىل 
��شر�تيجيات،  م��ن  و���ش��ع��ه  �شبق  مل��ا 
و�إ�شافة  �لالزمة  �لتعديالت  لإدخ��ال 

�أبعاد طرحت نف�شها على �ل�شاحة.
�ل���در�����ش���ة ع��ل��ى �شرورة  ����ش���ددت  ك��م��ا 
دمج �أ�ش�س �لتعامل مع �أبعاد �لظاهرة 
و�حد  عمل  �إط��ار  يف  كافة  �لعن�شرية 
�أن  �مل��الح��ظ  م��ن  �إن��ه  متكامل؛ حيث 
يف  ت��رك��ز  �مل��ط��روح��ة  �ل�شر�تيجيات 
�لأمر  �أخ��رى،  دون  �أبعاد  على  �أغلبها 
�لذي يتطلب �ل�شعي �إىل طرح ت�شور 
يحاول �جلمع بني �لعنا�شر �لالزمة 
للو�شول �إىل حتقيق �لغاية �ملطلوبة.

ُتربز اأهمية تطوير ا�سرتاتيجيات التَّ�سدي للعنف املجتمعي

درا�سة ل�� »تريندز« تك�سف اأ�سباب انت�سار حركات الكراهية والتطرف يف اأمريكا .. وتقرتح ا�سرتاتيجية للم�اجهة

تعزيزًا جلهوده يف التعلم

�سرطة دبي تدعم طالبًا من اأ�سحاب الهمم بتقنيات 
وبرامج خا�سة بالفئة الب�سرية

نهيان بن مبارك يح�سر 
اأفراح الكعبي وال�سام�سي

•• العني-وام:

�لت�شامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ح�شر 
و�لتعاي�س حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه خلفان جمعة �لكعبي مبنا�شبة 

زفاف جنله �أحمد �إىل كرمية حميد �شامل يرو�ن �ل�شام�شي.
�خلليف  مبنطقة  �ل��ري��ف  مبجل�س  �أق��ي��م  �ل���ذي  �حل��ف��ل  ح�شر  كما 

مبدينة �لعني عدد من �مل�شوؤولني و�لوجهاء و�أهل �لعرو�شني.
وت��خ��ل��ل �حل��ف��ل ع���رو����س ت��ر�ث��ي��ة ل��ف��رق��ة �حل��رب��ي��ة �ح��ت��ف��ال بهذه 

�ملنا�شبة.

•• دبي-الفجر

�لتقى �لعقيد عبد �هلل ر��شد �لهفيت، مدير مركز �شرطة 
حتا بالإنابة، مع �ل�شيد �أحمد عتيق، مدير مكتب �ملناطق 
بح�شور  دب��ي،  لإم���ارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لتابع  �لربية 
�جلهود  لبحث  وذل��ك  �لطرفني،  من  �مل�شوؤولني  من  ع��دد 
�مل�شركة و�مل�شتمرة لتعزيز جودة �حلياة، وتعزيز �لتعاون 

بينهما فيما يتعلق مببادرة "عزب �آمنة".  
و�أك����د �ل��ع��ق��ي��د ع��ب��د �هلل �ل��ه��ف��ي��ت ح��ر���س �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
�ل�شركاء يف  �لتو��شل مع  قنو�ت  تفعيل  دبي على  ل�شرطة 
�ل�شر�تيجية  وتطبيق  �حلكومي،  �لتكامل  حتقيق  �إط��ار 
�شبل  بحث  ج��ان��ب  �إىل   ،2031 �حل��ي��اة  جل���ودة  �لوطنية 

�مل��ن�����ش��ودة يف تعزيز  �لأه����د�ف  �مل�����ش��رك لتحقيق  �ل��ت��ع��اون 
�لأم����ن و�لأم������ان و�ل�����ش��الم��ة �ل��ع��ام��ة، خ��ا���ش��ة يف مناطق 
�ل�شو�حي �لتي تتو�جد فيها �لِعزب، وتكرث فيها �حليو�نات 

مبختلف �أنو�عها.
وقدم �لعقيد �لهفيت �شرحاً حول �خلدمات �لتي يقدمها 
خ�شو�شاً  �لخ��ت�����ش��ا���س،  منطقة  يف  ح��ت��ا  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 
�حلمالت �لتوعوية و�ملبادر�ت �لتي ينفذها �ملركز لأ�شحاب 
�لعزب. وبدوره، �أكد �ل�شيد �أحمد عتيق، على �أهمية تعزيز 
قنو�ت �لتو��شل مع �أ�شحاب �لِعزب، و�لعمل على توعيتهم 
�حلر�س  دب���ي يف  ���ش��رط��ة  ج��ه��ود  ع��ل��ى  مثنياً  د�ئ����م،  ب�شكل 
�ل�شر�تيجيني  �ل�شركاء  كافة  �لتو��شل مع  �مل�شتمر على 
لتحقيق �لأمن و�لأمان و�لعمل �إ�شعاد على �أفر�د �ملجتمع.

مركز �سرطة حتا ومكتب املناطق الربية 
يبحثان �سبل التعاون امل�سرتك

العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  املنازعة رقم:998/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
�ملنظورة يف:�لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة رقم 753

درهم   )333.332( وق��دره  مبلغ  ب��اد�ء  و�لت�شامم  بالت�شامن  �شدهما  �ملتنازع  بالز�م  �حلكم  �ول   : �ملنازعة  مو�شوع 
بالر�شوم  �شدهما  �ملتنازع  ب��ال��ز�م  ثانيا:�حلكم   - �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %5 �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة 

و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة  . 
�ملتنازع:روب�شنون فر�نكو

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - بردبي - دبي - �شارع �ل�شعادة - مبنى ريجال تاور - �شقة 711 
، ب�شفته مدير و�شريك �شركة يف �شي جي خلدمات تدقيق و�ختبار �ملخاطر  �إعالنه :  1- برناردو مولري  �ملطلوب 

�للكرونية �س.ذ.م.م  -  �شفته : متنازع �شده 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ول �حلكم بالز�م �ملتنازع �شدهما بالت�شامن و�لت�شامم باد�ء 
�ل�شد�د - ثانيا:�حلكم بالز�م  مبلغ وقدره )333.332( درهم و�لفائدة �لقانونية 5% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام 
�ملتنازع �شدهما بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة- وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2022/8/23 
�ل�شاعة:09:00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392

العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0005295 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �شركة �لعارف للمقاولت ذ.م.م - فرع �ل�شارقة
 جمهول حمل �لإقامة 

نعلمكم بان �ملدعي:حممد �بر�هيم �شادق بات�شا �جلن�شية:�لهند يف �لدعوى رقم:5295/2022 
د�ئرة �ليوم �لو�حد �لعمالية �لد�ئرة �لثالثة قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها:�لز�م 

�ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره )52180( درهم بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف.
�ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/8/31 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 15 ( �شخ�شيا 
�مل�شتند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�شر  تاريخ  �يام من  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  وذلك خالل 

رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. -  حرر بتاريخ  2022/8/17  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

�شعيد خلفان را�شد ال�شعايل

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   جتاري   SHCFICIPOR2022 /0005178 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : �ل�شعالن لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م
 جمهول حمل �لإقامة 

�حلكم بالز�م �ملدعي عليها مبلغا وقدره )412.874.03( درهم و�لفو�ئد �لتاأخريية %12 
من تاريخ �ملطالبة حتى متام �ل�شد�د �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل �لطليق من قيد �لكفالة �لز�م 

�ملدعي عليها بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف وبدل �تعاب �ملحاماة .
�ل�شارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/8/30 بجل�شة  باحل�شور  مكلف  �نت 
�لحتادية �ملحكمة �لإبتد�ئية �ملدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير �لدعوى رقم 10 ( �شخ�شيا 
�مل�شتند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و 
�ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  وذلك  �لن�شر  تاريخ  �يام من  ع�شرة  على  تزيد  ل  مدة  وذلك خالل 

رقمها �عاله - بو�شفك مدعي عليه. -  حرر بتاريخ  2022/8/18  
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عائ�شة عبداهلل ال علي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 70392
اإعالن يف الق�شية التنفيذية بالن�شر 

املرجتعة ال�شيكات   AJCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001444/ 
�إىل �ملحكوم عليه :1- توين روز مانالك

حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شوره عنه �شدك ل�شالح �ملدعي �ملنفذ:مركز 
�ل�شعادة خلدمات �لعماله �مل�شاعدة - �جلن�شية �لمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، يف �لق�شية 
�ملذكور  لتنفيذ �حلكم  �ملذكور  قد تقدم بطلب  له  �ملحكوم  �أن  �ليها �عاله، ومبا  �مل�شار 
�لكلي  �ملجموع   : كالآتي  تنفيذه  �ملطلوب   �حلكم  �ن  ، ومبا  لذلك  �ملحدد  �لر�شم  ودفع 

�شامال �لر�شوم و�مل�شاريف :62136.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �عاله خالل )15( يوما 
من تاريخ �عالنك/�إعالنكم بهذ� �لخطار ،  ويف حال ويف  تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة 

�شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا. 
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي جتاري    SHCFICIPOR2021 /0009227 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / م�شنع �شالح �بر�هيم ذ.م.م - �لعنو�ن:9417888
نحيطكم علما بانه بتاريخ:2022/6/27 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالرقم �أعاله ل�شالح /هنيكل بويل بت لل�شناعات �ملحدودة ذ.م.م ، بالتايل:�حلكم 
قررت �ملحكمة �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )421.050.50( 
و�لز�مها   ، فل�شا  وخم�شني  درهما  وخم�شني  �لفا  وع�شرين  وو�حد  �ربعمائة  درهم 
�لتام  �ل�شد�د  �لق�شائية وحتى  �ملطالبة  تاريخ  �عتبار� من  �شنويا   %5 بو�قع  بفائدة 
على �ل تزيد على ��شل �ملبلغ �ملق�شي به مع �لز�مها مب�شروفات �لدعوى ومائتي 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ، حكما قابال لال�شتئناف خالل �ملدة �لقانونية 30 يوما 

�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:827/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
�ملنظورة يف:د�ئرة �د�رة �لدعوى �خلام�شة رقم 404

و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )1.750.000( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة   : �لدعوى  مو�شوع 
يف  للمدعية  �لبنكي  باحل�شاب  �ملبلغ  حت��وي��ل  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب 

2017/4/20 وحتى �ل�شد�د �لتام . 
�ملدعي:�شن�شر�يك �نرنا�شيونال ملتد م.م.ح

 B11-B12 �شقة   -  LIU عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - �لطو�ر �لوىل - دبي - �شارع �لقد�س - مبنى
�ملطار رقم 2 �ملنطقة �حلرة مبطار دبي - وميثله:علياء خليفة �شامل خليفة �ل�شويدي

�ملطلوب �إعالنه :  1- فوي�س تيل م.م.ح  -  �شفته : مدعي عليه 
وقدره  مببلغ  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د    : �لإع����الن  م��و���ش��وع 
تاريخ حتويل  بو�قع 9% من  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )1.750.000(
�ملبلغ باحل�شاب �لبنكي للمدعية يف 2017/4/20 وحتى �ل�شد�د �لتام - وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  
2022/8/24  �ل�شاعة 09.00 �س يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4868/2022/207 تنفيذ جتاري 

�ملنظورة يف:د�ئرة �لتنفيذ �لثالثة رقم 185
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2022/255 جتاري م�شارف جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )536008.88( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف .
طالب �لتنفيذ : �لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع

عنو�نه:�لمار�ت - �مارة دبي - ديرة - �شارع �لرباط دبي - في�شتيفال �شيتي برج �لفي�شتيفال �لطابق �لثالث 
ع�شر �لد�ئرة �لقانونية - رقم مكاين 3414190570

�ملطلوب �إعالنه : 1- يا�شر حممود �مام �لدرو�ين - �شفته : منفذ �شده
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك  ق��د   : �لإع���الن  مو�شوع 
وقدره )536008.88( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة ، وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 

�لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197 العدد 13626 بتاريخ 2022/8/22 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 1666/2022/208 تنفيذ مدين 

تفا�شيل �لإعالن بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- ن�شرة حممد �يزماتل 2- �حالم حممد ��شماعيل

جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�مل�شت�شفى �لمريكي دبي �س.ذ.م.م

به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد 
وقدره )236640.31( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197
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بيرو  غو�شتافو  �لرئي�س  دع��ا  كولومبيا  يف  �لعنف  من  �شنو�ت  بعد 
قائد �جلي�س �جلديد مهامه  لدى تويل  �ل�شالم”،  ل�”بناء  �جلي�س 
ر�شميا.وخالل مر��شم تخللها ��شتعر��س للقو�ت يف كلية ع�شكرية يف 
بوغوتا، �أدى قادة �لقو�ت �لربية و�شالح �جلو و�لبحرية �ليمني �أمام 
�أول رئي�س ي�شاري يف تاريخ �لبالد �نتخب يف حزير�ن/يونيو �ملا�شي.

وقال بيرو متحدثا �أمام ح�شد من �ل�شباط وبجانبه وزير �لدفاع 
�ملعنّي حديثا �إيفان فيال�شكيز غوميز “�أدعوكم �إىل �لتاأمل يف مغزى 

�لنتخابات ... �ل�شعب �شّوت من �أجل تغيري«.
وتابع �أنه بعد “عقود من �ملجازر” قمنا فيها “بقتل بع�شنا �لبع�س 
يف حرب �أ�شّقاء ويف عنف متو��شل ... �لتغيري يعني �خلروج من هذه 

�حلرب �مل�شتمرة وبناء �ل�شالم” م�شيفا “هذ� �أمر من �ل�شعب«.
�لثمانينيات  يف  ينتمي  ك��ان  و�ل��ذي  عاما   62 �لبالغ  �لرئي�س  وق��ال 
يف  �لكولومبي  �جلي�س  حاربه  �لي�شار  �أق�شى  من  م�شلح  ف�شيل  �إىل 
ذلك �حلني ب�شدة، “ماذ� يعني ذلك بالن�شبة للجي�س؟ ... �مل�شاألة ل 
تقت�شر على تبديل جرن�ل بجرن�ل �آخر ... على �جلي�س �أّل ي�شتعد 
للحرب فح�شب، بل عليه �أن ي�شتعد �أي�شا لل�شالم، �أن ي�شبح يف نهاية 

�ملطاف جي�س �شالم«.
وقام بيرو يف 12 �آب/�أغ�شط�س بتبديل �لقيادة �لع�شكرية بالكامل 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  مهمة  �أن  على  م�شدد�  �ل�شرطة،  ق��ي��ادة  فيها  مب��ا 
�شتكون من �لآن و�شاعد� “خف�س �لعنف و�لإجر�م وتعزيز �حر�م 

حقوق �لإن�شان و�حلريات �لعامة ب�شكل كبري«.

در��شات  معهد  يف  �لباحثان  د�نيال،  ور�م��ي  ليندن�شر�و�س  غاليا  ح��ّذر 
مع  �لعالقات  با�شتئناف  �لإ�شر�ئيلي  �لرحيب  �أن  من  �لقومي،  �لأم��ن 
�جلوية  �لرحالت  وع��ودة  �ل�شفر�ء،  تبادل  فيها  كامل، مبا  ب�شكل  تركيا 
ق��د ل  �أن��ق��رة  م��ع  �ل��ع��الق��ات  تطبيع  لأن  فيه”،  ومبالغ  لأو�ن���ه  “�شابق 
�لآنية  �لطرفني  �ملتبادلة وحاجة  �ل�شكوك  ��شتمر�ر  ي�شتمر طوياًل مع 

للم�شاحلة، خا�شة مع ��شتمر�ر �لتحديات �لتي تو�جههما.
وقال �لباحثان، يف مقال م�شرك ن�شرته �لقناة �ل�12 �لإ�شر�ئيلية، �إن 
“�عالناً عن عودة �ل�شفر�ء �إىل تركيا و�إ�شر�ئيل، منح ختماً نهائياً لعملية 
جتديد �لعالقات �جلارية بني �لبلدين، مع �لعلم �أنه يف عام 2016، مّت 
�لتد�عيات  على  �لتغّلب  ملحاولة  بينهما  تطبيع  �تفاقية  توقيع  بالفعل 
�لتي خلفتها حادثة مرمرة، لكنها �نهارت يف عام 2018، وعلى عك�س 
�مل��رة من  ه��ذه  �مل��ب��ادرة  ج��اءت  بينهما،  �لعالقات  �ل�شابقة يف  �لتحركات 
و�أظهرت  �لتطبيع،  خطو�ت  ب��د�أت  �لتي  هي  “تركيا  �أن  تركيا«.و�أ�شافا 
ت�شريحات  ف��اإن  لالإ�شر�ئيليني،  وبالن�شبة  ل��ه؛  للرويج  ك��ب��ري�ً  د�ف��ع��اً 
�لرئي�س �لركي رجب طيب �أردوغان �لعد�ئية �لعديدة �شدهم، خّففت 
�ليوم، وجعلتهم  دو�فعه  لديهم يف  �ل�شكوك  و�أث��ارت  بل  من حما�شتهم، 
�أن �جلانبني ل  �لكاتبان  �أن��ق��رة«.و�أك��د  �إح��ر�ز تقدم جت��اه  يتباطوؤون يف 
�لتي تو�جههما، وقد تعر�س  �لتحديات �لإقليمية  يخفيان جملة من 
ة �أن هذ� �لتقارب يتز�من  طريق تطبيع عالقاتهما ب�شورة كاملة، خا�شّ
�شر�ء  ب�شاأن  و��شنطن لإج��ر�ء مناق�شات  مع وج��ود وفد تركي حالياً يف 

�لطائرة �ملقاتلة من طر�ز “�إف16«.

�شانتو�س  دو�س  �إدو�ردو  �ل�شابق جوزيه  �لأنغويل  �لرئي�س  و�شل جثمان 
�ل�شبت،  م�شاء  ل��و�ن��د�  مطار  �إىل  �ملا�شي  �ل�شهر  �إ�شبانيا  يف  ت��ويف  �ل��ذي 
ب�شاأن مكان  �أف��ر�د عائلته  ��شتمر لأ�شابيع بني  �ل�شتار على نز�ع  م�شدل 
دفنه.وقال مر��شلو وكالة فر�ن�س بر�س �إن طائرة تقل �جلثمان هبطت 
يف مطار �لعا�شمة �لأنغولية �آتية من بر�شلونة، حيث كان يف ��شتقبالها 
ع�شر�ت من �أن�شار �لرئي�س �ل�شابق �ىل جانب �أرملته �آنا باول و�لعديد 
م��ن �أولده.و�أظ�����ه�����رت ل��ق��ط��ات ن�����ش��رت ع��ل��ى م��و�ق��ع و���ش��ائ��ل �لتو��شل 
�لجتماعي موكبا من �ل�شيار�ت �ل�شود�ء يحمل �جلثمان وي�شق طريقه 
وهو لقب دو�س  و�شط هتاف بع�س من خرجو� �ىل �ل�شو�رع “زي دو”، 
�لغنية  �لفريقية  �ل��دول��ة  حكم  �ل��ذي  �شانتو�س  دو���س  �شانتو�س.وتويف 
بالنفط بني عامي 1979 و2017 يف 8 متوز/يوليو يف بر�شلونة عن 
�ندلع  قلبية.ومنذ ذلك �حلني  بنوبة  �إ�شابته  �ثر  79 عاما  ناهز  عمر 
�أخرى  م��ن جهة  �أولده  وبع�س  م��ن جهة  و�أرم��ل��ت��ه  ب��ني �حلكومة  ن��ز�ع 
حول مكان جنازته وموعدها، قبل �أن تاأمر حمكمة يف بر�شلونة بت�شليم 

�جلثمان �إىل �أرملته وت�شمح لها باإعادته �ىل �أنغول.

عوا�صم

بوغوتا

وا�شنطن

لواندا

رغم التطورات التي �سهدتها املفاو�سات اجلارية         

العامل يرتقب »ولدة م�س�هة« لالتفاق الن�وي

وزير الداخلية الفرن�سي يرغب يف تعديل قان�ن »احلق يف الأر�س«
•• باري�س -وام:

قال وزير �لد�خلية �لفرن�شي جري�رد د�رمانان 
�إع��ادة �شياغة قانون �لكت�شاب  �إنه يرغب يف 
بالن�شبة  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  ل��ل��ج��ن�����ش��ي��ة  �ل��ت��ل��ق��ائ��ي 
و  �أجنبيني  �أبوين  من  فرن�شا  يف  للمولودين 

�ملعروف ب� “�حلق يف �لأر�س«.
جاء ذلك خالل كلمة �ألقاها مبنا�شبة زيارته 
�إىل ج��زي��رة م��اي��وت �ل��ف��رن�����ش��ي��ة �ل��و�ق��ع��ة يف 
“�لتقطيع  يف  ت�شنف  �لهندي،�لتي  �ملحيط 
�لفرن�شية  �ل���د�ئ���رة  �لد�خلي”  �ل��ف��رن�����ش��ي 

غري  �لهجرة  تدفق  م��ن  تعاين  101،و  رق��م 
و م�شاكل  �لأمن  �نعد�م  �إىل  �ل�شرعية،�إ�شافة 
�جتماعية �أخرى.و قال �لوزير “�آمل �أن تكون 
يل �لقدرة على ت�شمني �لتعديل �لذي �شيتم 
“لأحد  �لتز�ًما  �لربملان  للت�شويت يف  عر�شه 
باأن  فرن�شا  يف  يولد  �ل��ذي  للطفل  �لو�لدين 
ب��ان��ت��ظ��ام لأك����رث م��ن ع���ام على  ي��ك��ون مقيما 
�أ�شهر  ث��الث��ة  “مقابل  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �لأر�������س 
يف  �لتلقائي  �حل��ق  �مل��ول��ود  ليكت�شب  حالًيا”، 
�لأ�شخا�س  يكت�شب  �لفرن�شية.و  �جلن�شية 
�أجانب �جلن�شية  لأبوين  فرن�شا  �ملولودون يف 

 ،18 ل�شن  ي�شلون  عندما  تلقائًيا  �لفرن�شية 
عندما  فرن�شا  يف  مقيمني  يكونو�  �أن  ب�شرط 
ي��ب��ل��غ��ون ���ش��ن 18 ع��اًم��ا م��ن��ذ ���ش��ن 11 على 
�لأقل ملدة ل تقل عن 5 �شنو�ت.هذ� �لإجر�ء 
منذ  �ملفعول  �شاري  �جلن�شية  على  للح�شول 
مع   ، �لأر�س”  “حق  ��شم  1889 حتت  عام 
�لتعديل �لوحيد لعام 1993 “قانون با�شكو� 
فاإن  ذل����ك،  غ��ي��غ��و«.وم��ع  “قانون   1998-
�لقانون يرك للم�شتفيدين من حق �لأر�س 
17 �شنة  رف�س �جلن�شية �لفرن�شية بني �شن 

ون�شف و19 �شنة.

اعتقال رو�سيني واأوكراين يف األبانيا 
•• تريانا-اأ ف ب

�أعلنت وز�رة �لدفاع �لألبانية �عتقال رجلني رو�شيني 
�لت�شلل �ىل م�شنع  �أوك��ر�ين خالل حماولتهم  و�آخ��ر 
ع�شكري، م�شرية �ىل �إ�شابة جنديني �ألبانيني بجروح 

خالل �شدهما حماولة �لخر�ق.
بهم هاجم  �مل�شتبه  �أح���د  �إن  ب��ي��ان  يف  �ل����وز�رة  وق��ال��ت 
مل�شنع  ���ش��ور  لل��ت��ق��اط  ي�شعى  ك���ان  بينما  �حل���ر�����س 
لتفكيك  ي�شتخدم  �لذي  �ألبانيا  يف و�شط  “غر�م�س” 
حماولة  “يف  �أن��ه  �لبيان  �لقدمية.و�أ�شاف  �لأ�شلحة 
 24 �ل��ب��ال��غ  �لرو�شيني  �أح���د  ��شتخدم  ل��ل��ه��روب،  منه 

�لأمن”،  ح��ار���ش��ي  ���ش��د  �لأع�����ش��اب  ي�شل  رذ�ذ�  ع��ام��ا 
�أن يتم �لقب�س عليه.كما مت �لقب�س على �ثنني  قبل 
�آخرين من �مل�شتبه بهم، وهما مو�طن رو�شي يبلغ 33 
�أن �جلنديني  �لبيان �ىل  �أوك��ر�ين.و�أ���ش��ار  عاما و�آخ��ر 
تري�نا  يف  م�شت�شفى  �إىل  ُن��ق��ال  �مل�شابني  �لأل��ب��ان��ي��ني 
�لوزر�ء  رئي�س  �لعني.وقال  يف  ج��روح  من  ملعاجلتهما 
“ي�شتبه يف  �ل��رج��ال �لثالثة  �إن  �ي��دي ر�م��ا  �لأل��ب��اين 
قيامهم بالتج�ش�س«.وو�شل �ىل مكان �حلادث عنا�شر 
ومكافحة  �ملخابر�ت  و�أجهزة  �لع�شكرية  �ل�شرطة  من 
�لتحقيق.و�ألبانيا  يف  للم�شاركة  �لأل��ب��ان��ي��ة  �لإره����اب 

ع�شو يف حلف �شمال �لأطل�شي منذ عام 2009.

•• عوا�صم-وكاالت

�ملفاو�شات  �شهدتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��ور�ت  رغ��م 
ب�شاأن  و�إي���ر�ن  �لغربية  �لقوى  بني  �جلارية 
�لعودة �إىل �لتفاق �لنووي، �إل �أن �ملوؤ�شر�ت 
ل تدعو �إىل �لتفاوؤل و�لجت��اه �إىل �لتو�فق 
بني �أطر�ف �لتفاق يف ظل وجود بنود �شرية 

يتكتم عليها �لطرفان.
�لأحد،  �أم�����س  ���ش��ادرة  عربية  �شحف  ووف��ق 
�ملفاو�شات  ن��ت��ي��ج��ة  �أن  م���ر�ق���ب���ون  ي�����رى 
�إيجابية  �أي خطو�ت  �جلارية لن ت�شفر عن 
�إير�ن  وردع  �ل��ن��ووي  لالتفاق  �ل��ع��ودة  ب�شاأن 
للتخلي  و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شية  بالطرق 
ع��ن ب��رن��اجم��ه��ا �ل��ن��ووي وت��ع��زي��ز �لأم����ن يف 

�ملنطقة.

مولود م�سوه
بعد  �أن��ه  ر����ش��د  �لرحمن  عبد  �لكاتب  وق��ال 
ع���ام ون�����ش��ف و�لأم���ري���ك���ي���ون و�لإي���ر�ن���ي���ون 
يتفاو�شون يف فيينا ومل يتبق �شوى ب�شعة 
�أ����ش���اب���ي���ع �أم������ام �مل���ر����ش���د �لأع����ل����ى �لإي������ر�ين 
ف���ال���وق���ت مي�����ش��ي و�شبح  �أم�������ره.  ل��ي��ح�����ش��م 
ت��ر�م��ب و�جل��م��ه��وري��ني يخيم على  دون��ال��د 
)ت�شرين  نوفمرب  يف  �لكونغر�س  �نتخابات 
�شعباً،  �شي�شبح  وب��ع��ده��ا  �مل��ق��ب��ل.  �ل���ث���اين( 
حال  يف  �لت��ف��اق  ت��وق��ي��ع  م�شتحياًل،  ورمب���ا 
خ�شر �لدميقر�طيون �لأغلبية يف �ملجل�شني 
�لنو�ب و�ل�شيوخ، وهو �حتمال و�رد. و�أ�شاف 
�إىل  فيينا  حتولت  �ل�شتعجال،  هذ�  مع  �أن��ه 
مار�ثون  وت���وق���ف  ق��ي�����ش��ري��ة  ولدة  غ��رف��ة 
تقريباً،  �لرئي�شية،  فالق�شايا  �ملفاو�شات. 
�لتفا�شيل حيث تكمن  متفق عليها، وتبقت 

�ل�شياطني.
و�أ�شار �لكاتب �إىل �أنه من �ملرجح �أن �لنتيجة 
�لتو�فقات،  كانت  مهما  م�شوه”،  “مولود 
عن  �لعقوبات  رفع  �إي��ر�ن عن  تنازلت  �شو�ء 
�حلر�س �لثوري، �أو �شلمت كوريا �جلنوبية 7 
�أطلق �لأوروبيون  �أو  مليار�ت دولر لإي��ر�ن، 
�شر�ح كل �ملجرمني �ملد�نني �ملح�شوبني على 
يف  معيبة  �لتنازلت  ه��ذه  ر�أي���ي،  يف  �لنظام. 
�لتفاق لكنها لي�شت خطرية عند مقارنتها 

�لع�شكرية  ط��ه��ر�ن  ن�شاطات  م��ع  بالتهاون 
و�ليمن  ولبنان  �ل��ع��ر�ق  يف  �أر��شيها،  خ��ارج 
وغ���زة و���ش��وري��ا و�أف��غ��ان�����ش��ت��ان �ل��ت��ي �شرمي 

باملزيد من �حلطب يف �لنار.
و�أكد ر��شد �أن توقيع �لتفاق ورفع �لعقوبات، 
�لع�شكرية  �إي���ر�ن  عمليات  عن  �ل�شكوت  مع 
�خلارجية، �شيوؤدي �إىل رفع م�شتوى �لتوتر 
�أذ�ه �لوليات  و�لعنف يف �ملنطقة، و�شيطول 
�مل��ت��ح��دة و�لأوروب�����ي�����ني، و���ش��ي��ع��ي��د �خلالف 
و�شيحفز  �ل���دويل،  و�ل�شطفاف  �لإقليمي 
ت��و���ش��ي��ع �ل��ن�����ش��اط �ل���رو����ش���ي و�ل�����ش��ي��ن��ي يف 

�ملنطقة.
�أن  ر��شد  �لرحمن  عبد  �لكاتب  �أو���ش��ح  كما 
�إير�ن  معاناة  �إط��ال��ة  �شيعني  �لت��ف��اق  ف�شل 
�إل يف ح���ال ه��ب��ت دول�����ة، مثل  وح�����ش��اره��ا، 
�ل�����ش��ني، ل��دع��م �ق��ت�����ش��اده��ا، ب��ع��ق��ود طويلة 
موؤ�ش�شاتها  ومت��وي��ل  نفطها  ل�����ش��ر�ء  �لأم���د 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة. ويف ك����ل �حل��������الت، �لت���ف���اق 
�ل��ن��اق�����س م��ث��ل �لت���ف���اق �ل��ف��ا���ش��ل؛ كالهما 

يت�شبب يف ت�شاعد �ل�شر�ع.

هجمات اإ�سرائيل
وتز�منا مع �ملفاو�شات �جلارية ب�شاأن �لتفاق 

�لنووي، نفي �ملتحدث با�شم �حلر�س �لثوري 
جت�ش�س  وج���ود  �شريف،  رم�شان  �لإي����ر�ين، 
�لع�شكرية،  �ملوؤ�ش�شة  ه��ذه  على  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل وتركيا،  �لن��ت��خ��اب��ات يف  �إن  وق���ال 
وتعزيز  ج����دد  ح��ل��ف��اء  �إىل  �أن���ق���رة  وح���اج���ة 
بني  �لعالقات  تطبيع  يف  �ل�شبب  هو  �أمنها 

�لبلدين.
وقال �شريف �إن “�لعدو ل ي�شتطيع �لو�شول 
�لثوري”،  �أي معلومات تخ�س �حلر�س  �إىل 
و�إن �لغ��ت��ي��الت �ل��ت��ي ن��ف��ذت يف �إي����ر�ن “ل 
“لقد  م�����ش��ي��ف��ا:  �إ�شر�ئيل”،  ق���وة  ت��ع��ك�����س 
�ح��ت��وي��ن��ا و���ش��ن��ح��ت��وي ه���ذ� �ل�����ش��ل��وك �ملوذي 

لالإ�شر�ئيليني«.
“�إير�ن  م���وق���ع  ب��ح�����ش��ب  ���ش��ري��ف  و�أ�����ش����اف 
�إن  ن��ق��ول  ل  “نحن  ق���ائ���اًل  �إيرنن�شنال” 
حتديد �شابط يف �حلر�س �لثوري و��شتئجار 
م��ه��م، ولكن  ع��م��ل غ��ري  بلطجية لغ��ت��ي��ال��ه 
�لثوري ل تعي�س مبعزل عن  قو�ت �حلر�س 

عامة �لنا�س«.
�أن قتل  ب��ع��د  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات  ت��ل��ك  وج������اءت 
ق��ت��ال، يوم  ق��د  ن��اري��ة  م�شلحان على در�ج���ة 
�شياد  �ل�شابط  �مل��ا���ش��ي،  )�أي����ار(  م��اي��و   22
50 عاًما  �ل����ذي ي��ب��ل��غ م��ن �ل��ع��م��ر  خ��د�ئ��ي 

باأحد  �شيارته  يف  وج��وده  �أثناء  بالر�شا�س، 
�أحياء طهر�ن.

وبعدها، ح�شلت قناة “�إير�ن �إنرنا�شيونال” 
ع��ل��ى ت��ف��ا���ش��ي��ل خ��ا���ش��ة ت��ف��ي��د ب����اأن �شابط 
ر�شا�شات  ب�5  قتل  �ل���ذي  �ل��ث��وري  �حل��ر���س 

�أمام
�إ�شر�ئيليني  ��شتهد�ف  مهمته  كانت  منزله، 

يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
�إعالم  و�شائل  �أ���ش��ارت  خ��د�ئ��ي،  مقتل  وبعد 
�إ�شر�ئيلية �إىل دوره يف �لعتد�ء�ت �لإرهابية 

�شد �إ�شر�ئيل، 
 840 �لوحدة  �أنه نائب قائد  وقدمته على 
يف ف��ي��ل��ق �ل��ق��د���س، وم��ه��م��ت��ه �ل��ه��ج��وم على 

مو�طنيها و�شرب م�شاحلها.
�إنرنا�شيونال”  “�إير�ن  م�شادر  �أف��ادت  كما 
��شتخبار�ت  جل��ه��از  �مل��ت��و����ش��ل  �لف�شل  ب���اأن 
يف  �إرهابية  مهام  تنفيذ  يف  �لثوري  �حلر�س 
بعزل  �لحتجاجية  �لأ�شو�ت  عززت  �خل��ارج 

ح�شني طائب، رئي�س هذ� �جلهاز.
فيما �أفادت معلومات ح�شرية تلقتها “�إير�ن 
مكافحة  هيئة  نائب  ب��اأن  �إنرنا�شيونال”، 
ونائبني   )1500 )�ل����وح����دة  �ل��ت��ج�����ش�����س 
�خلا�شة  �لعمليات  لهيئة  ���ش��اب��ق  �أح��ده��م��ا 

�حلر�س  ��شتخبار�ت  يف   )4000 )�ل��وح��دة 
�لعمليات  يف  دوًر�  لعبو�  �لإي����ر�ين،  �ل��ث��وري 

�لفا�شلة �شد �أهد�ف �إ�شر�ئيلية.

مطالب اخلليج يف التفاق النووي
�ل�شعودية  “عكاظ”  فيما حتدثت �شحيفة 
عن مطالب دول �خلليج من �لتفاق �لنووي، 
وقالت “بعد �لت�شريبات عن تنازلت �إير�نية 
�لر�مية لإعادة  �لتفاو�شية  بالعملية  للدفع 
�إحياء �لتفاق �لنووي؛ ت�شود نو�ب �لربملان 
�لإير�ين �ملحافظ خماوف �إز�ء �لتحقق من 

رفع كل �لعقوبات �ملفرو�شة على �إير�ن«.
ملعرفة  و��شنطن،  نحو  �لأنظار  تتجه  وفيما 
�لإي�����ر�ين على  �ل���رد  �ل��ن��ه��ائ��ي م��ن  موقفها 
بعد  خ�شو�شاً  �لأوروب������ي،  �لحت����اد  م��ق��رح 
�آلية  تفا�شيل  دول��ي��ة  �إع���الم  و�شائل  ت���د�ول 
مدة  فرتني  على  �لنووي،  �لتفاق  تطبيق 

كل منهما 60 يوماً؛ 
ت�شريبات  هناك  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  �أ���ش��ارت 
توؤكد �أنه يف �ليوم �لأول �شيتم �إلغاء 3 �أو�مر 
�ل�شابق  �لأمريكي  �لرئي�س  وقعها  تنفيذية 
 17 دون��ال��د ت��ر�م��ب، ما �شيوؤدي �إىل خ��روج 
�لعقوبات، و150 موؤ�ش�شة  �إير�نياً من  بنكاً 
مليار�ت   7 ع��ن  �لإف�����ر�ج  و�شيتم  �إي��ر�ن��ي��ة؛ 

دولر من �أمو�ل �إير�ن �ملجمدة.
و�أو�شحت �ل�شحيفة �أنه على رغم �أن �لتفاق 
بحرمان  �ل��غ��رب  مطالب  �شيحقق  �جل��دي��د 
�إير�ن من �لقدرة �لنووية؛ فاإنه لن ير�شي 
�ل��غ��رب يف منطقة �خل��ل��ي��ج؛ م��ا مل  ح��ل��ف��اء 
تتعلق  �شارمًة  وق��ي��ود�ً  ��شر�طات  يت�شمن 
�ملنطقة،  ��شتقر�ر  لزعزعة  �إي��ر�ن  ب�شيا�شات 

وبرناجمها �ل�شاروخي
بلد�ن  �ل��ت��خ��ري��ب��ي��ة يف  �مل��ل��ي�����ش��ي��ات  ، وح�����ش��د 

عربية. 
وع��ل��ى رغ���م ت��ع��ه��د�ت �ل��رئ��ي�����س ج���و بايدن 
تتخلى  ب��األ  �ملا�شي  �ل�شهر  ج��دة  قمة  �أم���ام 
�ل�شرق  يف  حلفائها  ع��ن  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�لأو�شط؛ فاإن �أولئك �حللفاء يريدون �تفاقاً 
يلبي تطلعهم �إىل منطقة خالية من �أ�شلحة 
�إي��ر�ين يحرم  نظام  و�إىل  �ل�شامل،  �لدمار 

�لإر�دة �لدولية.

•• القاهرة-وكاالت

�مل�����ش��ارك��ة يف  ي��ح��اول تنظيم �لإخ����و�ن �لإره���اب���ي ت�شول 
�حلو�ر �لوطني �لذي �أعلنته �لرئا�شة �مل�شرية مع �لقوة 
�ل�شيا�شية و�لنقابية لتعزيز �لعمل �ل�شيا�شي و�لتن�شيق 
ب��ني �لأح������ز�ب �مل��خ��ت��ل��ف��ة ح���ول م��ا ي�����ش��اه��م يف �لتنمية 

�لجتماعية و�لقت�شادية.
ورغم حماولت �لإخ��و�ن للم�شاركة يف �حلو�ر �لوطني 
�شعبي  لفظ  ه��ن��اك  �أن  �إل  جم����دد�ً،  لل�شيا�شة  و�ل��ع��ودة 
و�شيا�شي للتنظيم �لإرهابي يف �لعودة جمدد�ً و�لدخول 
يف �أي عمليات �شيا�شية جديدة بعد �جلر�ئم �لتي �رتكبها 

�لتنظيم يف حق �ل�شعب �مل�شري.
�أنه  �مل�شرية  �لوطني  �حل���و�ر  جلنة  يف  م�شدر  وك�شف 
مت �لتو�فق بني �لأح��ز�ب �ل�شيا�شية �مل�شاركة يف �حلو�ر 
�لوطني على �أن��ه ل ع��ودة لالإخو�ن جم��دد�ً وذل��ك بعد 
تنفيذ �أحكام ق�شائية بحقهم و�رتكابهم جر�ئم �إرهابية 

�أق�شو�  �لذين  هم  عليهم  وبناء  عليهم،  ومثبتة  عديدة 
�أنف�شهم من �حلو�ر �لوطني.

و�أو�شح �مل�شدر �لذي رف�س ذكر ��شمه ل�24 �أن �حلو�ر 
�لوطني رحب بكافة �لأحز�ب و�لأطر�ف للم�شاركة ومن 
بينهم حزب �لنور و�أحز�ب �أخرى خمتلفة يف �لتوجهات 
�إىل  �لو�شول  �أج��ل  �أح��د، من  رقابة على  �ل�شيا�شية ول 

طروحات ت�شاهم يف تعزيز �لعمل �ل�شيا�شي �مل�شري.
ب�شتى  ي��ح��اول  �لإخ����و�ن  تنظيم  �أن  �إىل  �مل�شدر  و�أ���ش��ار 
�لطرق للم�شاركة يف �حلو�ر �لوطني ولكن هناك �إجماع 
و�أن���ه ل ميكن �جللو�س مع  �خل��ط��وة،  تلك  رف�س  على 
على  وحر�شو�  �إرهابية  عمليات  يف  متورطني  �أ�شخا�س 

�لعنف و�لقتل.
�لقائم  ب��زع��ام��ة  ل��ن��دن  جبهة  �أن  م�����ش��ادر  ك�شفت  فيما 
�جتماعاً  ع��ق��دت  �إب��ر�ه��ي��م منري  �ل��ع��ام  �ملر�شد  ب��اأع��م��ال 
�ملكتب  بهيئة  ي�شمى  فيما  جديدين  ع�شوين  ت  و�شمَّ
وقررت  بالأعمال،  للقائم  ونائبني  لالإخو�ن،  �ل�شيا�شي 

ُم�����ش��غ��رة م���ن �جل���م���اع���ة وبع�س  ت�����ش��ك��ي��ل جم��م��وع��ة 
�ملتحالفني معها للتو��شل مع �ل�شلطات �مل�شرية وطلب 
للتنظيم  �ل�شيا�شي  �لن�شاط  جتميد  مقابل  �مل�شاحلة، 
�أع�شائهم  من  ع��دد  عن  و�لإف���ر�ج  نهائياً،  م�شر  د�خ��ل 
قياد�ت  ومنهم  �إره��اب��ي��ة  ق�شايا  ذم��ة  على  �ملحبو�شني 

مبكتب �لإر�شاد.
كلفت  �جلماعة  �إن  “عكاظ”  ل�شحيفة  �مل�شادر  وقالت 
�لنا�شط �ل�شيا�شي ممدوح حمزة بالدخول يف مفاو�شات 
مع �ل�شلطات �مل�شرية بهدف �لعودة �إىل �مل�شهد �مل�شري، 
�إل �أن مطالبها قوبلت بالرف�س �لقاطع، ولفتت �إىل �أن 
تلك �لتحركات لقيت رف�شاً �أي�شاً من جبهة �إ�شطنبول 
بقيادة �لأمني �لعام �ل�شابق للجماعة �لإرهابية حممود 
ل��ق��ر�ر�ت منري،  �مل��وؤي��دي��ن  بتعقب  ت��وع��د  �ل���ذي  ح�شني 

معترب�ً �أن ما ي�شدر عنه غري �شرعي.
مبنعطف  مت��ر  �لإخ�����و�ن  ج��م��اع��ة  �أن  م��ر�ق��ب��ون  ور�أى 
بنهايتها  ي���ه���دد  م���ا  �لأخ�������رية  �ل���ف���رة  خ��ط��ري خ����الل 

و�ل�شر�عات  �لن��ق�����ش��ام��ات  ظ��ل  يف  خ�شو�شاً  �لأب���دي���ة، 
وهي  و�إ�شطنبول،  لندن  جبهتي  بني  �لتهامات  وتبادل 
�شر�عات و�شفت باأنها على �ملال و�ل�شلطة وجتاوزت كل 
�حلدود وو�شلت �إىل مرحلة غري م�شبوقة ما ي�شري �إىل 

�أن �لتنظيم يعاين من �لنهيار �لد�خلي.
و�عترب �ملر�قبون �أي�شاً �أن م�شاعي جبهة لندن للتو��شل 
مع �ل�شلطة �مل�شرية هي حماولة فا�شلة لإنقاذ �لتنظيم 
�ملنهار و�لذي خطا خطو�ت كبرية نحو �لتفكك، خ�شو�شاً 
�إ�شعاف وجود  بعد �لنجاحات �لكبرية �لتي �شاهمت يف 
�شباب  توجيه  �إىل  �إ�شافة  �لعربية،  �ل��دول  يف  �جلماعة 
�إىل  �جلماعة  ح��ال  لو�شول  قا�شية  �نتقاد�ت  �جلماعة 

�لنحد�ر و�لف�شل ودخولهم �إىل �ل�شجون.
ومل يعد خلاليا �لإخ��و�ن يف م�شر ن�شاط �شو�ء كان يف 
�خلفاء �أو �لعلن، نتيجة �إحكام �لقب�شة �لأمنية، وجتفيف 
منابع �لتمويل �مل�شبوهة و�ل�شربات �ل�شتباقية جلميع 

�لقياد�ت �خلفية للجماعة �لإرهابية.

»الإخ�ان الإرهابي�ن« يت�س�ل�ن »املُ�ساحلة« يف م�سر

•• بغداد-اأ ف ب

�لإن��ق��اذ �لعر�قية منذ  حت��اول ف��رق 
عالقني  �أ���ش��خ��ا���س  �ن��ت�����ش��ال  �ل�شبت 
تر�بي  ت��ّل  �شقوط  �إث��ر  �لركام  حتت 
على م��ز�ر ديني �شيعي يف حمافظة 
فيما  �ل����ب����الد،  ج���ن���وب  يف  ك����رب����الء 
�أ�شخا�س على �لأقّل  �أّن �شّتة  يعتقد 
�لدفاع  �أف���اد  كما  عالقني،  ز�ل���و�  م��ا 

�ملدين �لأحد.
بانت�شال  �لإن����ق����اذ  ف����رق  وجن���ح���ت 
�أط��ف��ال حتى �لآن م��ن حتت  ث��الث��ة 
“ب�شحة جيدة  �إنهم  �لركام، وقالت 
ملتابعة  �مل�شت�شفى  �إىل  نقلهم  ومت 

و�شعهم �ل�شحي«.
لكن يتّوقع �أنه “ل يز�ل هناك �شّتة 
كما  �إىل ثمانية �أ�شخا�س عالقني”، 
�لدفاع  با�شم مديرية  �ملتحدث  قال 
لفر�ن�س  �شاكر  �شباح  نوؤ��س  �مل��دين 

بر�س.

“ما ز�لت عمليات �لإخالء  و�أ�شاف 
م�شتمرة حتى �لآن«.

�ل�شبت،  ظهر  بعد  �حلادثة  ووقعت 
مز�ر  على  تر�بي  �شاتر  وق��ع  عندما 
قطارة �لإم��ام علي �لو�قع على بعد 
25 كلم غرب مدينة كربالء، وذلك 
�لر�بي  �ل�����ش��ات��ر  “ت�شّبع  ب�����ش��ب��ب 
كما  بالرطوبة”،  للمز�ر  �ملال�شق 
�أفادت مديرية �لدفاع �ملدين وكالة 

�لأنباء �لعر�قية.
و�أو�شح �ملتحّدث با�شم �لدفاع �ملدين 
رملية  “كثباناً  �أن  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س 
�لرطوبة  ب�شبب  �ن��ه��ارت  و���ش��خ��ور�ً 
�لو�قع  �ملز�ر”  مبنى  على  �لعالية 
بها  حت��ي��ط  منخف�شة  �أر������س  ع��ل��ى 

�لرمال و�ل�شخور.
بانهيار  “ت�شبب  ذل���ك  �أن  و�أ����ش���اف 
حو�يل 30 باملئة من م�شاحة �ملبنى 
�ل�����ذي ت���ق���در م�����ش��اح��ت��ه مب��ئ��ة مر 

مربع«.

وق����ال����ت م���دي���ري���ة �ل����دف����اع �مل����دين 
�لعمل  �إن  �لعر�قية  �لأن��ب��اء  لوكالة 
�لليل. وذكرت  كان متو��شاًل طو�ل 
“�إي�شال  م���ن  مت��ّك��ن��ت  ف��رق��ه��ا  �أن 
و�لطعام  �ل�شرب  ومياه  �لأك�شجني 
للمحتجزين عرب �متام عمل ثغر�ت 
و�لكتل �خلر�شانية  �لركام  كومة  يف 
�مل�شتمر  �ل��ل��ف��ظ��ي  �ل���ت���و�����ش���ل  م����ع 

لطماأنتهم«.

وي��ت��و�ف��د �أع����د�د ك��ب��رية م��ن �ل���زو�ر 
حمافظات  خمتلف  م��ن  �ل��ق��ادم��ني 
�لقطارة  ل��زي��ارة  با�شتمر�ر  �ل��ع��ر�ق، 
�مل�شلمني  ل���دى  مقد�شة  ت��ع��د  �ل��ت��ي 

�ل�شيعة.
�لقطارة على م�شاحة  وميتّد موقع 
تقدر باألف مر مربع وي�شم قاعة 
تنبع من �إحدى جدر�نها �ل�شخرية 

مياه.

انهيار ترابي يف العراق واأعمال الإنقاذ م�ستمرة 

العث�ر على م�س�ؤول كبري يف جهاز 
الأمن الأوكراين ميتًا 

•• كييف-اأ ف ب

ُعرث على م�شوؤول حمّلي يف جهاز �لأمن �لأوكر�ين ميتاً يف منزله يف و�شط 
�أوكر�نيا، ح�شبما �أعلنت �لنيابة �لعامة  �أم�س �لأحد.

ناكونيت�شني  �أولك�شندر  زوج��ة  �إن  “تلغر�م”  عرب  �لعامة  �لنيابة  وقالت 
�شمعت يف وقت متاأخر من م�شاء �ل�شبت �شوت ر�شا�س �شادر من �شّقتهما 
يف كروبيفنيت�شكي قبل �كت�شاف جثة زوجها م�شابة بطلق ناري يف �إحدى 
�أ�شباب  �إىل  ل  للتو�شّ حتقيقاً  فتحت  �ل�شرطة  �أن  �لنيابة  �لغرف.و�أ�شافت 
�لوفاة، من دون �إ�شافة �أي تعليق ب�شاأن �لفر�شيات �لتي يدر�شها �ملحّققون.

�أن  من جهته، �أكد �مل�شوؤول �ملحلي �ملنتخب �أندري لفرو�س على “تلغر�م”، 
�مل�شوؤول قتل نف�شه باإطالق �لنار على ر�أ�شه.

منطقة  يف  �لأوك�����ر�ين  �لأم���ن  جل��ه��از  �ملحلي  �ملكتب  ناكونيت�شني  وي��دي��ر 
كريوفوغر�د منذ كانون �لثاين/يناير 2021.

و�أقال �لرئي�س �لأوكر�ين فولودميري زيلين�شكي رئي�س وحدة �أمن �لدولة 
�إياه بعدم بذل جهود كافية ملحاربة  �إيفان باكانوف يف متوز/يوليو، متهماً 

�جلو��شي�س و�ملتعاونني مع مو�شكو �لتي غزت �أوكر�نيا يف �شباط-فرب�ير.
�لأمن  جلهاز  �لإد�ري”  �لكادر  يف  �لنظر  “�إعادة  عن  زيلين�شكي  �أعلن  ثم 

�لأوكر�ين، حيث مّت ف�شل �لعديد من كبار �مل�شوؤولني يف �لأ�شهر �لأخرية.

اليابان تدر�س تط�ير 
�س�اريخها بعيدة املدى 

•• طوكيو-اأ ف ب

تدر�س �ليابان ن�شر �أكرث من �ألف �شاروخ كروز بعيد �ملدى لتعزيز قدرتها 
على مو�جهة تهديد�ت �ل�شني �لإقليمية �ملتز�يدة، وفق ما ذكرت �شحيفة 

“يوميوري �شيمبون” �ملحلية �لأحد.
لل�شفن لزيادة مد�ها من مئة  وتخطط طوكيو لتطوير �شو�ريخ م�شادة 
كيلومر �إىل نحو �ألف كيلومر، وهو ما �شيكون كافيا للو�شول �إىل مناطق 
م�شادر  عن  �ل�شحيفة  نقلت  ما  وفق  �ل�شمالية،  وكوريا  �ل�شاحلية  �ل�شني 
مل ت�شمها.كما �شيتعنّي �لقيام بعمليات حتديث لتمكني �ل�شفن و�لطائر�ت 
ت�شرب  �أن  �إط��الق �شو�ريخ جديدة ميكن  �ليابان حاليا من  �لتي متلكها 

�أهد�فا على �لرب، بح�شب �ل�شحيفة.
وحميطها  كيو�شو  منطقة  يف  �شتن�شر  �ل�شو�ريخ  �أن  “يوميوري”  وذك��رت 

وعلى �جلزر �لو�قعة يف جنوب غرب �ليابان قرب تايو�ن.
ومل يت�شن لفر�ن�س بر�س بعد �حل�شول على تعليق من م�شوؤولني يابانيني.

�ل�شاروخية  �لإمكانيات  تقلي�س فجوة  �ليابان  و�خلطة جزء من حماولة 
�ل�شمالية،  �لكورية  �لتهديد�ت  مع  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  و�لتعامل  �ل�شني  مع 
بح�شب �ل�شحيفة. ويذكر �أن د�شتور �ليابان ما بعد �حلرب �لعاملية �لثانية 
متويل  على  �لدفاعي  �لإن��ف��اق  يقت�شر  بينما  باجلي�س  ر�شميا  يعرف  ل 

�لإمكانيات �لدفاعية.
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عربي ودويل
اإ�سابة رئي�س وزراء اليابان بك�رونا

•• طوكيو - وام:

ح�شور  �إن  ي��اب��ان��ي��ة  م�����ش��ادر  ق��ال��ت 
فوميو  �ل���ي���اب���اين  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س 
 TICAD تيكاد  م��وؤمت��ر  كي�شيد� 
يف ت��ون�����س ق��د �أل��غ��ي ب��ع��د �إع���الن   8
�شيكاتا  �أم�س.وقال  بكورونا  �إ�شابته 
�لعامة  �لعالقات  م�شوؤول  نوريوكي، 
و�لإع���������الم يف جم��ل�����س �ل���������وزر�ء يف 
ت�شريح خا�س ملر��شل و�م يف طوكيو 
�ل���وزر�ء  رئي�س  على  يتعني  “�شوف 

�ل��ع��زل��ة مثل  �خل�����ش��وع لنف�س ف��رة 
�لآخ���ري���ن، وه����ذ� ي��ع��ن��ي ع�����ش��رة �أيام 
يعني  مم���ا  �أغ�شط�س”،   31 ح��ت��ى 

�إلغاء �لزيارة �إىل تون�س.
و�������ش������وف ُي����ع����ق����د م������وؤمت������ر ت���ي���ك���اد 
طوكيو  م��وؤمت��ر   -  TICAD 8
�لإفريقية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ح���ول  �ل�����دويل 
يف  �أغ�����ش��ط�����س   28 و   27 ي���وم���ي   -
تقارير  و�أف��ادت  �لتون�شية.  �لعا�شمة 
يف طوكيو �إن كي�شيد� ياأمل يف ح�شور 
�لإنرنت.وتخ�شع  ع��رب  �لج��ت��م��اع 

�خلارجية  وز�رة  لإ�����ش����ر�ف  ت��ي��ك��اد 
�ملحتمل  �لبديل  ف��اإن  ل��ذ�  �ليابانية، 
�خلارجية  وزي���ر  ���ش��ي��ك��ون  لكي�شيد� 
قررت  ح���ال  يف  يو�شيما�شا  ه��ي��ا���ش��ي 
تون�س. �إىل  م�شوؤول  �يفاد  �حلكومة 

وك�����ان ك��ي�����ش��ي��د� ق���د �ت�����ش��ل مبكتب 
جمل�س �لوزر�ء يف �ل�شاعة 9 �شباًحا 
�إن��ه يريد  ق��ائ��اًل  �أغ�شط�س   21 ي��وم 
�لبوليمري�ز  تفاعل  �خ��ت��ب��ار  �إج����ر�ء 
لأن��ه كان يعاين من حمى  �ملت�شل�شل 
و�شعال طفيفني منذ �لليلة �ل�شابقة. 

تفاعل  �خ���ت���ب���ار  ك��ي�����ش��ي��د�  و�أج�������رى 
�آر  �شي  ب��ي  �لت�شل�شلي  �ل��ب��ول��ي��م��ر�ت 
لرئي�س  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��ق��ر  يف   PCR
�لوزر�ء يف �ل�شاعة 10 �شباًحا وتبني 
يف �ل�شاعة 4 م�شاًء �إ�شابته بفريو�س 
ك��ورون��ا.وذك��رت �حلكومة يف طوكيو 
�ملقر  يف  حاليا  يتعافى  كي�شيد�  ب��اأن 
�ل����وزر�ء.  جمل�س  لرئي�س  �لر�شمي 
وكان من �ملقرر �أن يعود كي�شيد� �إىل 
�خلدمة �لعامة يف 22 �أغ�شط�س بعد 

عطلة ملدة �أ�شبوع مع عائلته.

وا�سنطن ت�سعى لطماأنة اإ�سرائيل 
ب�ساأن اتفاق حمتمل مع اإيران

•• وا�صنطن-وكاالت

قال م�شوؤولون �أمريكيون و�إ�شر�ئيليون ملوقع “�أك�شيو�س” �لإخباري �لأمريكي، �إن �إد�رة �لرئي�س �لأمريكى جو 
بايدن �شعت يف �لأيام �ملا�شية �إىل طماأنة �إ�شر�ئيل باأنها مل تو�فق على تنازلت جديدة مع �إير�ن و�أن �لتفاق 
م�شوؤولو  �أكد  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  “خالل  �إنه  �أمريكيني  م�شوؤولني  عن  نقاًل  �ملوقع  و�شيكاً.وقال  لي�س  �لنووي 
�أنه على �لرغم من �لدع��اء�ت يف �ل�شحافة، مل تكن هناك تنازلت  �لبيت �لأبي�س لنظر�ئهم �لإ�شر�ئيليني 
من �لحتاد �لأوروب��ي، �لذي  “نهائي”  ر�شمياً هذ� �لأ�شبوع على �قر�ح  �إي��ر�ن رد�ً  جديدة لإير�ن«.وقدمت 
�إىل  و�أدى  �أن يكون قريباً،  �تفاقاً ميكن  ب��اأن  �لتكهنات  وز�د ذلك من  و�إي��ر�ن،  �ملتحدة  �لوليات  يتو�شط بني 

خالف بني �لوليات �ملتحدة و�إ�شر�ئيل، �لتي تعار�س ��شتعادة �لتفاق �لنووي لعام 2015.

ت��ّن علني، لكن  ي��وج��د      يف كييف، ل 
ر�شائل �مل�شوؤولني ل ترك جماًل لل�شك 
�ل�شربات.  ه���ذه  ع��ن  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ح���ول 
�لدفاع  وز�رة  ن�شرت  �أغ�شط�س،   11 يف 
�شبكات  على  فيديو  مقطع  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
�لتو��شل �لجتماعي يحتوي على رموز 

لقطات �إ�شهارية. 
يف  قا�س”  “�شيف  م���و����ش���ي���ق���ى  ع���ل���ى 
باننار�ما، ميّر هذ� �لن�س: “لديكم عدة 
�ل�شيفية”،  �إج��ازت��ك��م  لق�شاء  خ��ي��ار�ت 
نخلة  “جزيرة  د�ع��م��ة:  ب�����ش��ور  وي��ع��ّدد 
�أنطاليا  ف���ن���ادق  دب������ي(،  )يف  �جل���م���ري� 
)تركيا(، �أو �شو�طئ كوبا ...” ثم: “لقد 
نقر�أ يف  �لقرم... خطاأ كبري”،  �خرمت 
مقطع ي�شتغرق 35 ثانية، حيث تتتاىل 
�لنف�شية  �حل���رب  �لن���ف���ج���ار�ت...  ���ش��ور 

ا. م�شتعرة �أي�شً
ع�����ش��ك��ري حا�شم  »�ل����ق����رم ه���ي ره�����ان    
�ل�شابق  �لعقيد  يو�شح  �جلانبني،  لكال 
غويا،  م��ي�����ش��ي��ل  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل����ق����و�ت  يف 

هامة  لوج�شتية  تدفقات  منطقة  وه��ي 
وق����اع����دة خ��ل��ف��ي��ة ل��ل��ج��ي�����س �ل���رو����ش���ي. 
كريت�س،  ج�شر  غرب  متر  كثرية  معد�ت 
 2018 و�فتتح عام  بنته مو�شكو  �ل��ذي 
ويف  �ل��ق��رم.  ج��زي��رة  ب�شبه  رو�شيا  لربط 
ق����اع����دة بحرية  ت���وج���د  �مل��ن��ط��ق��ة  ه�����ذه 
ك��ب��رية ���ش��ي��ف��ا���ش��ت��وب��ول، وق���اع���دة جوية 
�جلنوبية  �ملنطقة  تغطي  و�لتي  �شاكي، 
�أوك��ر�ن��ي��ا ب��اأك��م��ل��ه��ا، م��ن خري�شون  م��ن 
عرب  وم����اري����وب����ول،  ب���ريدي���ان�������ش���ك  �إىل 

ميليتوبول.

�سرب  كييف  جي�س  ي�ستطيع  ه��ل 
مواقع يف القرم؟

�ل�شلطات  ه���ددت  �أغ�����ش��ط�����س،   17    يف 
�لهيكل  ه������ذ�  ب���ت���دم���ري  �لأوك�����ر�ن�����ي�����ة 
بقو�شني )م�شار �شيار�ت وم�شار لل�شكك 
�حل��دي��دي��ة( ب��ط��ول 19 ك��ي��ل��وم��ًر�. �أن 
ه��ي��ك��ل غري  ع���ن  ع���ب���ارة  “هذ� �جل�����ش��ر 
ببنائه.  �أوك���ر�ن���ي���ا  ت�شمح  ومل  ق��ان��وين 

ببيئة �شبه �جلزيرة، وبالتايل  �إنه ي�شر 
يجب تفكيكه بغ�س �لنظر عن �لكيفية: 
تلغر�م  ع���ل���ى  ك���ت���ب  ل”،  �أم  ط�����وًع�����ا 
ميخائيلو  �لأوكر�نية  �لرئا�شة  م�شت�شار 

بودولياك.
   و�ل�شوؤ�ل هو: كيف ينجح جي�س كييف 
�لقرم  ج��زي��رة  �شبه  م��و�ق��ع يف  يف �شرب 
200 كيلومر من  �أك��رث من  على بعد 

�أقرب مو�قعه؟
“يف �ل��وق��ت �حل���ايل، ه��ذ� لغز غام�س،   
يتابع مي�شيل غويا، نظرًيا، ل ت�شتطيع 
�ملدفعية �لأوكر�نية �لو�شول �إىل �أهد�ف 
ت��ق��ع ع��ل��ى ع��م��ق ك��ب��ري. وح��ت��ى قاذفات 
�ل�شو�ريخ �ملتعددة ل ميكنها �شرب �أبعد 

من 80 كيلومًر�.«

تدخل اأمريكي حمتمل
�ل��ف��ر���ش��ي��ات قليل.  �ل���و�ق���ع، ع���دد     يف 
باأ�شلوب  �لأر�����س،  على  �خ���ر�ق  عملية 
�ل���ق���و�ت �خل��ا���ش��ة، �شارك  ك��وم��ان��دو���س 

فيها �أن�شار حمليني؟ غري معقول مبثل 
�لأوكر�نية،  �ل��ق��و�ع��د  م��ن  �ل��ب��ع��د  ه���ذ� 
�أن هذه �لهجمات �شنت يف و�شح  خا�شة 
�لنهار. هل ميكن �أن يكون ذلك من عمل 
�شاروخ بالي�شتي طويل �ملدى �أوكر�ين؟ 

“يف �لوقت �حلايل، 
�شو�ريخ  �شوى  �لأوك��ر�ن��ي��ون  ميتلك  ل 

قدمية من نوع تو�شكا، 
يو�شح  ف��ق��ط،  كيلومر   100 وم��د�ه��ا 
�ل��ع��ق��ي��د �ل�����ش��اب��ق، وم�����وؤرخ �حل����رب. هل 
مت���ك���ن���و� م����ن ت���ط���وي���ر ������ش�����اروخ م����د�ه 

يت�شاءل م�شّككا. �أطول؟”، 
   »�إذ� ك��ان �لأم���ر ك��ذل��ك، ف��ه��ذ� حتذير 
مل��و���ش��ك��و ح����ول �ل���ط���رق �ل���ع���دي���دة �لتي 
�����ش���ت���ه���د�ف �شبه  مي���ك���ن م����ن خ���الل���ه���ا 
�لعظيم  ب���وت���ني  غ����زو  �ل����ق����رم،  ج���زي���رة 
مدونته  ع��ل��ى  ي��الح��ظ   ،”2014 ع���ام 
ل���ور�ن�������س ف���ري���دم���ان، �أ����ش���ت���اذ مم��ي��ز يف 
�لدر��شات عن �حلرب يف كينجز كوليدج 
لندن. ويتابع: “�لأوكر�نيون حري�شون 

قيامهم  كيفية  ع��ن  �لك�شف  ع���دم  ع��ل��ى 
�لرو�س  ترك  مف�شلني  �لهجمات،  بهذه 
على  م�شتمرة  و�لتخمينات  يتكهنون، 

�ل�شبكات �لجتماعية«.
م�شاعد�ت  �أي  ت��ل��ق��ي��ه��ا  ك��ي��ي��ف  ت��ن��ف��ي     
خارجية، لكن �لتدخل �لأمريكي �ل�شري 
�لوليات  مت��ت��ل��ك  ����ش��ت��ب��ع��اده.  مي��ك��ن  ل 
�لتكتيكية  �ل�����ش��و�ري��خ  ن��ظ��ام  �مل��ت��ح��دة 
قاذفات  �إط����الق  ع��ل��ى  �ل���ق���ادرة  للجي�س 
�شو�ريخ متعددة مبدى ي�شل �إىل 300 

كيلومر.
فهذ�  �لفر�شية،  ه��ذه  تاأكيد  مت  و�إذ�     

يعني �أن و��شنطن، 
بعيدة  �أ�شلحة  توفري  بعدم  تعهدت  �لتي 
�مل�����دى لإط������الق �ل���ن���ار ع��ل��ى �لأر������ش����ي 
�ل��رو���ش��ي��ة، ق���د جت�����اوزت ع��ت��ب��ة جديدة 
�شبه  �ن  “با�شتثناء  �حل�����رب.  ه����ذه  يف 
جزيرة �لقرم بالن�شبة للوليات �ملتحدة 
لي�شت رو�شية، ي�شر مي�شيل غويا، وهنا 

�لدقة!«

مع�سلة بوتني
    �مل��وؤك��د: �لع��ت��د�ء�ت �لأوك��ر�ن��ي��ة على 
�شبه جزيرة �لقرم، �ملحفوظة حتى �لآن 
و�شفها فالدميري  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��ر�ع  م��ن 
ت�شع  مقد�شة”،  “�أر�س  ب��اأن��ه��ا  ب��وت��ني 
مع�شلة  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�س 

غري قابلة للحل.
   »�إن �لعر�ف باأن هذ� هجوم �أوكر�ين 
جي�شها  ب�شعف  رو�شيا  تعرف  �أن  يعني 
يف �لدفاع عما تعتربه �أر��شيها، بدًء من 
من  و�لتي  للطائر�ت،  �مل�شادة  دفاعاتها 
�ملفر�س �أن تكون �شر�شة. و�شيء للهيبة 
�لد�خلية و�لبزن�س”، يلخ�س على توير 
�جليو�شيا�شي  �ملحلل  ب��ون��ات،  �أول��ري�����س 

�ملتخ�ش�س يف و�شط و�شرق �أوروبا.
�أوكر�نيا  �إىل  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  �إ���ش��ن��اد  »�إن     
رو�شيا  تعلن  �أن  ا ميكانيكًيا  �أي�شً �شيعني 
لكن  �ملحلل،  يتابع  كييف،  على  �حل��رب 
�شيوؤكد  ذل���ك لأن����ه  ي��رف�����س  �ل��ك��رم��ل��ني 
ف�شل “�لعملية �خلا�شة” و�شيثري تعبئة 

عامة يرف�شها �ل�شكان ب�شدة«. 
    يف �لقرم، يجد رئي�س �لكرملني نف�شه 
هذ�  يكون  رمب��ا  تناق�شاته.  مو�جهة  يف 
�لذين  لالأوكر�نيني،  �لآخ��ر  �لهدف  هو 
�شاركو� ب�شكل جماعي يف �لأيام �لأخرية 
�لطرق  على  �مل��روري��ة  �لختناقات  �شور 
نرى  حيث  ك��ريت�����س،  ج�شر  �إىل  �مل��وؤدي��ة 
�لقرم يف  �شبه جزيرة  ي��غ��ادرون  �ل��رو���س 

فو�شى و�رتباك.
�أوك�����ر�ن�����ي�����ا مع  �حل�������رب يف  »ب����������د�أت     
تنتهي  �أن  وي��ج��ب  �ل��ق��رم  ���ش��ب��ه ج��زي��رة 

بتحريرها”،
�لأوك�����ر�ين فولودميري  �ل��رئ��ي�����س  ك���ّرر   
�شاعات  بعد  �أغ�شط�س،   9 يف  زيلين�شكي 
“لإنهاء  جم���ل�������س  �إن���������ش����اء  م����ن  ف���ق���ط 
�لقرم”...  ج��زي��رة  �شبه  م��ن  �لح��ت��الل 
ل��ق��د دخ���ل �ل�����ش��ر�ع ب��ال��ت��اأك��ي��د مرحلة 

جديدة: حرب �لقرم بد�أت.
-----------------------------

عن لك�سربي�س

احلرب يف اأوكرانيا:

مع »معركة القرم«، تبداأ مرحلة جديدة من ال�سراع
•• الفجر -خرية ال�صيباين

   ا�ستهدفت عدة هجمات �سبه جزيرة القرم يف الأيام 
 .2014 عام  بوتني  فالدميري  �سّمها  والتي  الأخرية، 

منطقة فائقة ال�سرتاتيجية ورمزية للغاية.
   يف الواجهة، �ساطئ نوفوفيدوريفكا الأنيق، يف �سبه 
جزيرة القرم، باأ�سّرته املغطاة ذات الأربعة اأعمدة 
... وم�سطافون منت�سرون يف دعة! يف الأفق، �سحابة 

من الدخان الأ�سود. دار امل�سهد يف 9 اأغ�سط�س. مطار 
من  كيلومرتات  ثالثة  بعد  على  الع�سكري،  �ساأكي 
ال�ساطئ، تعر�س للق�سف، وانفجرت الذخرية هناك. 
اأ�سبوع،  بعد  اأكرث.  ورمبا  الطائرات،  ع�سرات  ُدّمرت 

املرة،  ه��ذه  جم��ددا.  ا�ستعلت  ال��ق��رم،  جزيرة  �سبه 
جانكوي.  يف  الرو�سي  للجي�س  م�ستودع  يف  انفجار، 
وقال الكرملني اإنه “عمل تخريبي” ظل �سرًيا ب�سكل 

مده�س.

�نفجار�ت يف قاعدة جوية رو�شية يف �لقرم

�شورة �أقمار �شناعية للمطار �لع�شكري يف �شاكي، �لقرم، بعد هجوم 9 �أغ�شط�س

�عرف �جلي�س �لرو�شي باأن �لتفجري�ت �لأخرية، بالقرب من قرية جانكوي نتيجة عمل تخريبي

دورية للجنود �لرو�س خارج مقر �لأ�شطول �لرو�شي يف �شيفا�شتوبول، �لقرم،

- كييف تنفي تلقيها اأي م�ساعدات خارجية، لكن التدخل الأمريكي ال�سري ل ميكن ا�ستبعاده

- القرم رهان ع�سكري حا�سم لكال اجلانبني، وهي منطقة تدفقات ل�ج�ستية هامة وقاعدة خلفية للجي�س الرو�سي
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•• لندن-اأ ف ب

قللت ليز تر��س �ملر�شحة �لأوفر حظا لقيادة حزب 
�قت�شادي يف  رك��ود  ح��دوث  �حتمال  �ملحافظني من 
من�شب  لتويل  مر�شحها  طماأن  حني  يف  بريطانيا، 
على  “�مل�شاعدة  ب���اأن  �لربيطانيني  �خل��ز�ن��ة  وزي���ر 

�لطريق” مع �لرتفاع �مل�شتمر يف تكاليف �ملعي�شة.
وت��ع��ه��دت ت��ر����س �ل��ت��ي ت��رج��ح ����ش��ت��ط��الع��ات �ل���ر�أي 
ري�شي  �ل�شابق  �خلز�نة  وزي��ر  مناف�شها  على  فوزها 
�ملقبلة،  بريطانيا  وزر�ء  رئي�شة  لت�شبح  ���ش��ون��اك 
بقيادة “ثورة يف جمال �لأعمال �لتجارية �ل�شغرية 

و�مل�شاريع �خلا�شة” يف حال و�شولها �ىل �ل�شلطة.
وقالت ل�شحيفة “ذ� �شن �أون �شند�ي” �إن “هناك 
م�شيفة “ل  �لكثري من �لكالم عن حدوث ركود”، 
بامكاننا  بريطانيا  يف  هنا  حتمي.  ه��ذ�  �أن  �عتقد 

�إطالق �لعنان للفر�س«.
�لظروف  تخلق  �أن  يجب  �ملتحدة  �ململكة  ب��اأن  ور�أت 
في�شبوك  �أو  �ل��ت��ايل  “غوغل  لإن��ت��اج  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
هذ�  �ىل  ي�شل  “�لطموح  �أن  �ىل  م�شرية  �لتايل”، 

�مل�شتوى«.
�أون  “مايل  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  م��ن��ف�����ش��ل  ح����دي����ث  ويف 
كو�رتينغ  كو��شي  �لأعمال  وزي��ر  �أع��رب  �شاند�ي”، 

�لذي من �ملتوقع �أن يت�شلم وز�رة �خلز�نة يف حكومة 
يجتاح  �لذي  �لعميق”  تفهمه ل”�لقلق  تر��س عن 
غري  م�شتوى  �ىل  �لت�شخم  و���ش��ول  م��ع  بريطانيا 
�أريد  “لكنني  معهود منذ عقود.و�أ�شاف لل�شحيفة 
طماأنة �ل�شعب �لربيطاين باأن �مل�شاعدة يف طريقها 
“�أف�شل  �أن �لعمل قد بد�أ ب�شاأن  لفتا �ىل  �ليكم”، 
�ملقبل  �ل����وزر�ء  لرئي�س  ت�شمح  �إجر�ء�ت”  ح��زم��ة 

“�لبدء بالعمل ب�شرعة«.
�لبالغ عددهم نحو  �ملحافظني  �أع�شاء حزب  و�مام 
�يلول/�شبتمرب  من  �لثاين  حتى  مهلة  �ل��ف   200
يحظى  �حل��زب  �ن  �جل��دي��د.ومب��ا  رئي�شهم  لختيار 

للوزر�ء  رئي�شا  �لفائز  �شي�شبح  �لربملان  يف  بغالبية 
مت��وز/ يف  ��شتقال  �ل��ذي  جون�شون  لبوري�س  خلفا 

�لت�شويت  نتائج  ف�شائح.و�عالن  ع��دة  بعد  يوليو 
مرتقب يف �خلام�س من �يلول/�شبتمرب.لكن مايكل 
وز�رية  توىل منا�شب  �لذي  �ملحافظ  �لنائب  غوف 
يف ح��ك��وم��ات ث��الث��ة روؤ����ش���اء وزر�ء ع��ل��ى م���دى 11 
“بعيدة عن �لو�قع”  عاما، �عترب �ل�شبت �أن تر��س 
�أزمة  مو�جهة  يف  �ل�شر�ئب  خلف�س  مبقرحاتها 

غالء �ملعي�شة.
�ل�شابق من�شب  �ي�شا يف  �شغل  �ل��ذي  و�أعطى غوف 
زعيم حزب �ملحافظني دعمه ل�شوناك لتوىل رئا�شة 

�لوزر�ء.وتعار�س تر��س مقاربة �شوناك ب�شاأن كيفية 
�لتعامل يف �شياق �قت�شادي و�جتماعي غري م�شتقر، 
وت�شاعدت   %  10 ن�شبة  �لت�شخم  جت���اوز  حيث 
�لإ�شر�بات يف �لعديد من �لقطاعات �حتجاجا على 

تر�جع �لقدرة �ل�شر�ئية.
ووع�����دت ت���ر�����س ب��خ��ف�����س ك��ب��ري ل��ل�����ش��ر�ئ��ب بينما 
ت�شبب  �ل��ذي  �لت�شخم  خف�س  �أوًل  خ�شمها  يريد 
لالأ�شر  �ل�شر�ئية  �ل��ق��درة  يف  تاريخي  �نخفا�س  يف 
�لربيطانية.و�أعرب غوف ل�شحيفة “�لتاميز” عن 
بالن�شبة  �بتعد  �خل��ط��اب  يكون  لن  �لكبري  “قلقه 

لكثريين عن �لو�قع«.

•• بغداد-وكاالت

عر�قية  �شيا�شية  م�����ش��ادر  ت��وق��ع��ت 
لزعيم  �مل��ق��ب��ل��ة  �خل���ط���وة  ت��ك��ون  �أن 
�ل�شدر،  مقتدى  �ل�����ش��دري،  �ل��ت��ي��ار 
دع����وة �ت��ب��اع��ه ل��ل��ع�����ش��ي��ان �مل����دين يف 
�ل�شيا�شية  �لأط���ر�ف  ��شتمرت  ح��ال 
عن  بالتغافل  و�شفه  فيما  �لأخ��رى 

مطالب �ملتظاهرين.
ملر��شل  عر�قية  م�شادر  و�أو���ش��ح��ت 
حترك  �أن  ع��رب��ي��ة،  ن���ي���وز  “�شكاي 
�لتيار �ل�شدري قد يكون بعد �شدور 
بخ�شو�س  �لحتادية  �ملحكمة  ق��ر�ر 
�لنظر بدعوى حل �لربملان �حلايل.

�إن���ه مل  وق���ال �ل�����ش��در، ي��وم �ل�شبت، 
�لفرقاء  ج��ان��ب  م��ن  جت��اوب��ا  يلم�س 
�ل�شيا�شيني على مقرح �إجر�ء حو�ر 

وطني.
ح�شابه  على  بيان  يف  �ل�شدر  و�أف���اد 
قدم  ب���اأن���ه  “توير”  يف  �ل��ر���ش��م��ي 
جلل�شة  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  “مقرحا 
حو�ر علنية مع �لفرقاء �ل�شيا�شيني 

يف �لعر�ق«.
كثرية  ت��ن��ازلت  “قدمت  و�أ����ش���اف: 
و�ل�شلم  �ل�شعب  م�شلحة  �أج��ل  م��ن 
�لأهلي يف �لعر�ق. نرجو من �جلميع 
�نتظار خطوتنا �لأخرى �إز�ء �شيا�شة 
�إل��ي��ه �لأو���ش��اع يف  �آل��ت  �لتغافل عما 

�لبالد«.
�لثالثاء  �أع��ل��ن  ق��د  �ل�����ش��در،  وك����ان 
�لتظاهر�ت  موعد  تاأجيل  �مل��ا���ش��ي، 
�ل�شبت  لأن�شاره  مقررة  كانت  �لتي 

“حتى �إ�شعار �آخر«.
�إع����الن �ل�����ش��در ع��ن تاأجيل  وي���اأت���ي 
�لعر�ق  ي�شهد  فيما  �لح��ت��ج��اج��ات، 
����ش���ي���ا����ش���ي���ة م�������ش���ت���م���رة منذ  �أزم���������ة 
�أجريت  �لتي  �لربملانية  �لنتخابات 

يف �أكتوبر من �لعام �ملا�شي.
�لأ�شبوعني  يف  �لأزم����ة  وت�����ش��اع��دت 

�لأخريين، مع �إعالن �أن�شار �ل�شدر 
�ع��ت�����ش��ام��ه��م �مل��ف��ت��وح �ل����ذي ب����د�أ يف 
�ل���ربمل���ان ث��م �ن��ت��ق��ل �إىل خ��ارج��ه يف 
�ملنطقة �خل�شر�ء �شديدة �لتح�شني 

و�شط بغد�د.
ويف �ملقابل، �أعلن �لإطار �لتن�شيقي، 
بدء  عن  لل�شدر،  �لرئي�شي  �خل�شم 
�ملنطقة  خ����ارج  لأن�������ش���اره  �ع��ت�����ش��ام 
�خل�������ش���ر�ء، ح��ي��ث ي��ط��ال��ب ه����وؤلء 

ب�”ت�شكيل حكومة خدمية وطنية«.
�لتيار  ب���ني  �خل����الف����ات  وت��ن��ح�����ش��ر 
�إجر�ء  �آلية  و�لإط��ار حول  �ل�شدري 
�ملبكرة، ففي حني يريد  �لنتخابات 
�حلالية  �حلكومة  تتوىل  �أن  �لتيار 
وبالقانون  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �لإع�������د�د 
تغيري  �إىل  �لإط����ار  ي�شعى  �حل����ايل، 

�حلكومة مع تعديل �لقانون.
ق���د خ�شرت  �لإط�������ار  ق����وى  وك���ان���ت 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��ربمل��ان��ي��ة �ل��ت��ي جرت 
مب��وج��ب ه����ذ� �ل���ق���ان���ون، ح��ي��ث فاز 

�لتيار �ل�شدري بها.

بوابة ع�ستار
�ملالية  وزي���ر  ��شتقالة  وفتحت  ه��ذ� 
�لعر�قي، علي عالوي، جرًحا غائًر� 
�ل���ع���ر�ق���ي���ة، كما  �ل����دول����ة  يف ج�����ش��د 
�لف�شاد  حجم  على  �ل�شوء  �شلطت 

�مل�شت�شري يف �لبالد، و�شط حتقيقات 
عن  �لنز�هة،  هيئة  جتريها  ر�شمية 
“بو�بة  ل�شركة  �ل�شهرية  �ل�شفقة 

ع�شتار«.
عندما  بالتدحرج،  �لثلج  ك��رة  ب��د�أت 
�إع����الم ع��ر�ق��ي��ة عن  ك�شفت و���ش��ائ��ل 
ع�شتار”  “بو�بة  ���ش��رك��ة  م��ط��ال��ب��ة 
ب�شرط جز�ئي  �لإل��ك��روين،  للدفع 
و���ش��ع��ت��ه ���ش��م��ن �أح�����د �ل���ع���ق���ود مع 
م�شرف �لر�فدين �حلكومي، ب�شبب 
تلكوؤ �لأخ��ري، يف تنفيذ بنود �لعقد، 
وهو ما �أثار �شجة و��شعة، عن حجم 
ف�شاًل  و�شعه،  و�شبب  �ل�شرط  ه��ذ� 
عن جدوى �لتعاقد مع تلك �ل�شركة 

و�أهمية �خت�شا�شها.

موؤامرة لإحباط التغيري
�لتي  �ل�������وزر�ء  ج��ل�����ش��ة جم��ل�����س  ويف 

وزير  ق��ّدم  �ملا�شي،  �لثالثاء  ُعقدت 
��شتقالته  ع������الوي،  ع��ل��ي  �مل���ال���ي���ة، 
م�شطفى  �حل�����ك�����وم�����ة  ل����رئ����ي���������س 
مبا�شرة،  ق��ب��ل��ه��ا  �ل����ذي  �ل��ك��اظ��م��ي، 
وزير  �إىل  �مل��ال  و�أوك���ل مهام خز�ئن 

�لنفط �إح�شان عبد �جلبار.
�شلطت  ع����الوي  ����ش��ت��ق��ال��ة  �أن  غ���ري 
�ل�شوء على طبيعة �لف�شاد �مل�شت�شري 
يف �لدولة �لعر�قية وحجم �ل�شرقات 
عالوي  ��شتقالة  �أن  خا�شة  �لهائلة، 
ت�شمنت  �إذ  ���ش��ف��ح��ات،   9 يف  ك��ان��ت 
�شرًحا ملا و�جهه من حتديات وتغول 
بع�س �لأطر�ف �ل�شيا�شية يف �لإد�رة 

�ملالية وغريها.
تقريًبا  ���ش��يء  “كل  ع����الوي:  وق���ال 
�حلقيقي  �لتغيري  لإح��ب��اط  ي��ت��اآم��ر 
وتر�شيخ ��شتمر�ر �ملمار�شات �لفا�شدة 
�لأخالقية  �لأ����ش�������س  ت���دم���ر  �ل���ت���ي 

و�ملادية للبلد«.
ف�شاد  ق�����ش��اي��ا  “كانت  و�أ������ش�����اف: 
�ل���دف���ع �لإل����ك����روين ب��ال��ن�����ش��ب��ة �إيل 
ظهر  ق�شمت  �ل��ت��ي  �لق�شة  مب��ث��اب��ة 
لكنها  ن���ادرة  ح��ال��ة  ت��ُك��ن  �لبعري، مل 
�لأط����ر�ف  جلميع  ب��و���ش��وح  عك�شت 
مدى �خللل باملنظومة، فقد بلورت 
�لدرجة �لتي تدهورت عندها مكانة 
للم�شالح  �ألعوبة  و�أ�شبحت  �لدولة 

�خلا�شة«.
و�أ�شار �لوزير �لعر�قي �إىل �أن “هذه 
�لأحز�ب  قبل  من  حممية  �ل�شبكات 
و�حل�شانة  �ل����ك����ربى  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
وحتى  �ل��ق��ان��ون  وت�شليح  �لربملانية 
و�شل  لقد   )...( �لأج��ن��ب��ي��ة  �ل��ق��وى 
�لهائل من �لف�شاد  هذ� �لأخطبوط 
و�خلد�ع �إىل كل قطاع من قطاعات 
ويجب  وموؤ�ش�شاتها  �لدولة  �قت�شاد 

تفكيكه باأي ثمن«.
�مل���ال���ي���ة يف جمل�س  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و 
قال  كوجر،  �لعر�قي، جمال  �لنو�ب 
مثل  �مل��خ��ت�����ش��ة،  �جل��ه��ات  “على  �إن 
و�لق�شاء  �ل��ن��ز�ه��ة  وهيئة  �ل��ربمل��ان 
�ل��ت��ح��ق��ي��ق ب�����ش��ك��ل ج����ّدي ف��ي��م��ا ورد 
م��ن ك���الم �ل���وزي���ر ع����الوي، وك�شف 
�ختزلت  �لتي  �ل�شبكات  تلك  خيوط 
و�أ�شبحت  عليها،  و�شيطرت  �لدولة 
بل  منظومة م�شتع�شية على �حلل، 

و�ختطفت �لدولة«.
و�أ�شاف كوجر، يف ت�شريح ل�”�شكاي 
“ت�شريحات  �أن  عربية”،  ن���ي���وز 
ينبغي  ول   ،� ج�����دًّ خ��ط��رية  ع����الوي 
�إن من�شب  �إذ  �لكر�م،  �أن متر م��رور 
�حلل  مبثابة  ه��و  �ملالية  وزي���ر  مثل 
عارف  وهو  �لدولة،  جل�شد  �ل�شوكي 
ما  �أّن  وب���اع���ت���ق���ادي  �مل���ل���ف���ات،  ب��ك��ل 

�لكثري  وه��ن��اك  ي�شري،  ج��زء  ك�شفه 
�لك�شف  ي��ت��م  �ل��ت��ي مل  �مل��ل��ف��ات  م���ن 
“��شتقالة  �أن  �إىل  م�����ش��رًي�  عنها”، 
�ل�شغوطات  ب�شبب  ج���اءت  �ل��وزي��ر 
�ل���ت���ي م��ور���ش��ت ع��ل��ي��ه م���ن �جلهات 

�ل�شيا�شية«.
وع�������الوي، وه����و م���ن م���و�ل���ي���د عام 
����ش���ه���ادة  ع����ل����ى  ح����ا�����ش����ل   ،1947
MIT يف  �لبكالوريو�س من معهد 
يف  �لأمريكية،  ما�شا�شو�شت�س  ولية 

�لهند�شة �ملدنية، 
من  �لأع���م���ال  �إد�رة  يف  و�ل��دك��ت��ور�ه 
ودر����س يف مدر�شة  ه��ارف��رد،  جامعة 
لندن لالقت�شاد، وقام بالتدري�س يف 

جامعة �أك�شفورد.
�لعر�قيني  من  و��شع  قطاع  وينظر 

�إىل �لوزير عالوي، 
تكنوقر�ط  ���ش��خ�����ش��ي��ة  �أن������ه  ع���ل���ى 
ور��شخة يف جمال �لإد�رة �ملالية، كما 
�أبدى �شر�مة يف بع�س �لأوقات  �أنه 
�شيا�شية  زع����ام����ات  �إم��������الء�ت  ���ش��د 

و�زنة.
�لعر�قية  �حل��ك��وم��ة  �إط����الق  ورغ���م 
برئا�شة �لكاظمي، منذ جميئها عام 
ملكافحة  �شارمة  �إج���ر�ء�ت   ،2020
ملفات،  ج��م��ل��ة  وحت���ري���ك  �ل��ف�����ش��اد 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع �مل���ج���ت���م���ع �ل�����دويل 

لكّن  �لد�خلية،  �لإج��ر�ء�ت  وت�شديد 
ني يرون �أن �لف�شاد يف �لعر�ق  خمت�شّ
�أ�شكاًل ع��دة، ودخ��ل ر�شميًّا يف  �تخذ 
�إىل  يحتاج  م��ا  وه��و  �ل��دول��ة،  ج�شد 

معاجلات عميقة ملو�جهته.

اإح�ساء مرعب
و�أع��ل��ن��ت هيئة �ل��ن��ز�ه��ة ت���وّرط 11 
 54 بينهم  م�شوؤولني،  و605  �ألًفا 
�لعام  خ���الل  �لف�شاد”  “يف  وزي�����ًر� 

.2021
�إح�شائية  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��ل��ك  وق���ال���ت 
ه����وؤلء  ب���ني  “من  �إن  ل��ه��ا،  ���ش��اب��ق��ة 
)مل  ب����درج����ت����ه  وم������ن  وزي����������ًر�   54
�إليهم  وج���ّه���ت  �أ����ش���م���اوؤه���م(،  حت����ّدد 
من  ��ه��ًم��ا  ُم��َتّ و422  ت��ه��م��ة،   101
و�ملُديرين  ة  �خلا�شَّ �ل��درج��ات  ذوي 
ب��درج��ت��ه��م وّجهت  وم����ن  ���ني  �ل���ع���اِمّ

�إليهم 712 تهمة«.
�مل���ايل، م�شطفى  �ل�����ش��اأن  �خلبري يف 
�أك������رم، ي��ف�����ش��ر ح��ج��م �ل��ف�����ش��اد، باأن 
متعبة  ك��ل��ه��ا  �مل���ال���ي���ة  “�لقو�نني 
�لو�شع  ��شتيعاب  على  ق���ادرٍة  وغ��ري 
�مل�������ايل، وم���و�ج���ه���ة �ل���ف�������ش���اد �ل����ذي 
ي��ط��ّور �أدو�ت������ه، م��ث��ل ق��ان��ون �لبنك 
وقانون  �مل�شارف،  وقانون  �ملركزي، 
هيئة  وقانون  �ملالية،  �لأور�ق  هيئة 
���رع���ت عام  �ل����ش���ت���ث���م���ار، وك���ل���ه���ا ����شُ
من  و��شح  مت�ّشك  وهناك   ،2004
�لقو�نني،  بتلك  �ل�شيا�شية  �لطبقة 

لأنها ت�شرعن �لف�شاد«.
ل�”�شكاي  ح��دي��ث��ه  يف  �أك�����رم،  وي����رى 
بحاجة  “�لعر�ق  �أن  عربية”  نيوز 
ت�شريعات  ي���ق���ّدم  ق���وي  ب���رمل���ان  �إىل 
ُت��وؤ���ّش�����س ملرحلة  ك��ب��رية ور���ش��ي��ن��ة، 
�ل���ط���ري���ق على  ج�����دي�����دة، وت���ق���ط���ع 
عدة  يف  �ملتغلغلة  �ل��ف�����ش��اد،  ���ش��ب��ك��ات 
�لعملة  بالبالد، مثل مز�د  قطاعات 

و�جلمارك و�ل�شتثمار، وغريها«.

ليز ترا�س ت�ستبعد حدوث رك�د يف بريطانيا

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

ل�”�شكاي  �إث��ي��وب��ي  م�����ش��وؤول  ك�����ش��ف 
�مل�شتجد�ت  �آخ������ر  عربية”  ن���ي���وز 
�لنه�شة، وموعد  �شد  ببناء  �ملتعلقة 
�ك��ت��م��ال ك��اف��ة م��ر�ف��ق��ه.وق��ال نائب 
بال�شو  �لنه�شة،  �شد  م�شروع  مدير 
“�شكاي نيوز عربية”  ملر��شل  كا�شا، 
عمليات  �إن  �شنقول،  بني  ولي���ة  يف 
ن�شبة  “جتاوزت  �ل�����ش��د  يف  �ل��ب��ن��اء 
85 يف �مل��ئ��ة«.و�أ���ش��ار كا�شا  �إجن��ازه��ا 
�إىل �أن “�ل�شد مبر�فقه كافة �شيكون 
مكتمال يف غ�شون عامني ون�شف«.

وك���ان���ت �حل���ك���وم���ة �لإث���ي���وب���ي���ة قد 
يف  �ل�شروع  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �أعلنت 
�مللء �لثالث لل�شد وت�شغيل �لتوربني 
�ل��ث��اين لإن��ت��اج �ل��ك��ه��رب��اء م��ن �أ�شل 
�لتو�شل  دون  توربينا،  ع�شر  ثالثة 

لتفاق مع م�شر و�ل�شود�ن.
�آبي  �ل����وزر�ء �لث��ي��وب��ي  ودع��ا رئي�س 
�أحمد م�شر و�ل�شود�ن، خالل كلمته 
�لثاين،  �لتوربني  ت�شغيل  مبنا�شبة 
باعتبارهما  و�لتفاو�س  �حل��و�ر  �إىل 

�حل����ل �لأم���ث���ل ل��ل��ع��م��ل ف��ي��م��ا يفيد 
�لأط��������ر�ف ك���اف���ة ب�������ش���اأن م��ل��ف �شد 

�لنه�شة.
و�أفاد �آبي �أحمد، باأن بالده �أو�شحت 
�أكرث من مرة لدولتي �مل�شب، عدم 

نية بالده لإحلاق �شرر بهما.
�لتوربني  ت�شغيل  مت  �أن��ه  �إىل  ولفت 
22 مليار مر  �لثاين بعد تخزين 
�مل���ي���اه يف ع��م��ل��ي��ة �مللء  م��ك��ع��ب م���ن 
�ل��ث��ال��ث وم����ع ذل����ك مل ي���ح���دث �أي 

�نخفا�س للمياه جتاه دول �مل�شب.
نهاية  �مل�شرية،  �خلارجية  و�أعربت 

�لتام  رف�شها  ع��ن  �ل��ف��ائ��ت،  �ل�شهر 
�شد  م�����لء  �إث���ي���وب���ي���ا يف  ل����ش���ت���م���ر�ر 
م��ع م�شر  �ت��ف��اق  دون  م��ن  �لنه�شة 
وت�شغيل  م�����لء  ح�����ول  و�ل���������ش����ود�ن 
وجهه  خ����ط����اب  يف  وذل�������ك  �ل�������ش���د، 
�إىل  �شكري  �شامح  �خلارجية  وزي��ر 
جم��ل�����س �لأم�������ن �ل����دويل.و�ع����ت����رب 
�إثيوبيا يف  ��شتمر�ر  �مل�شري  �لوزير 
ملء �ل�شد خمالفة �شريحة لتفاق 
�إع���الن �مل��ب��ادئ �مل��ربم ع��ام 2015، 
لقو�عد  “ج�شيما”  و�ن����ت����ه����اك����ا 
�إثيوبيا،  تلزم  �لتي  �لدويل  �لقانون 

بو�شفها دولة �ملنبع، بعدم �لإ�شر�ر 
بحقوق دول �مل�شب.

قد  “م�شر  �أن  �إىل  ���ش��ك��ري  و�أ����ش���ار 
جرت  �لتي  �ملفاو�شات  خ��الل  �شعت 
على مد�ر �ل�شنو�ت �ملا�شية للتو�شل 
لت���ف���اق ع����ادل وم��ن�����ش��ف ح���ول �شد 
�أف�شلت  قد  �إثيوبيا  �أن  �إل  �لنه�شة، 
بذلت  �لتي  و�مل�شاعي  �جلهود  كافة 

من �أجل حل هذه �لأزمة«.
بانتهاك  �إث���ي���وب���ي���ا  م�����ش��ر  وت���ت���ه���م 
�لدول  ب��ني  �مل��وق��ع  �لأويل  �لت��ف��اق 
على  ويحظر   ،2015 ع��ام  �لثالث 
�أحادية  �إج������ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  منها  �أي 

�جلانب يف ��شتخد�م مياه �لنهر.
يكون  �أن  يتوقع  �ل��ذي  �ل�شد  ويثري 
لتوليد  �إف��ري��ق��ي��ا  م�����ش��روع يف  �أك���رب 
�إقليميا  خالفا  �ملياه،  من  �لكهرباء 
يف  �مل�شروع  �إثيوبيا  �أطلقت  �أن  منذ 
�مل�شب  دول���ت���ا  2011.وتتخوف 
جارتا �إثيوبيا، م�شر و�ل�شود�ن، من 
�ملائي،  �أمنهما  على  �ل�شد  تد�عيات 
�أهميته  �أبابا على  �أدي�س  فيما ت�شدد 

لتوليد �لكهرباء و�لتنمية.

•• مك�صيكو-اأ ف ب

�لحتياطي  ب��احل��ب�����س  �مل��ك�����ش��ي��ك��ي  �ل��ق�����ش��اء  �أم����ر 
موريو  خي�شو�س  للبالد  �ل�شابق  �ل��ع��ام  للمدعي 
�إط��ار �لتحقيق يف �ختفاء  ك��رم، غ��د�ة �عتقاله يف 
43 طالباً عام 2014 من مدر�شة يف �أيوتزينابا 
جرى  �أّن���ه  �إىل  ق�شائي  م�شدر  )ج��ن��وب(.و�أ���ش��ار 
جل�شة  يف  ظهوره  “ل�شمان  �لإج���ر�ء  ه��ذ�  �تخاذ 
و�لتي  �ملقبل  �لأرب��ع��اء  عقدها  �ملقّرر  �ل�شتماع” 
�شتحّدد ما �إذ� كان �ملدعي �لعام �شيحاكم يف هذه 

�لق�شية.
و�ع���ُت���ق���ل �مل���دع���ي �ل���ع���ام �ل�����ش��اب��ق يف م��ن��زل��ه يف 
مك�شيكو بتهم “�لت�شبب باختفاء ق�شري وتعذيب 

وخمالفات �شّد �إحقاق �لعد�لة«.

وقال �مل�شدر �لق�شائي �إّن حماميه طلبو� متديد 
�ملهلة �ملمنوحة للدفاع لتقدمي مر�فعاتهم، ولهذ� 
�ل�شبب مّت حتديد موعد �جلل�شة �ملقبلة �لأربعاء.

وم���وري���و ك���رم �ل����ذي ك���ان م��دع��ي��اً ع��ام��اً يف عهد 
نييتو )2018-2012(  بينيا  �إنريكي  �لرئي�س 
قاد حتقيقاً �أولياً مثري�ً للجدل يف حالت �لختفاء 
هذه. وهو ع�شو �شابق يف �حلزب �لثوري �ملوؤ�ش�شي 
�نقطاع حتى  بال  عاماً   71 �ملك�شيك  �ل��ذي حكم 

�لعام 2000.
وهو �أهم �شخ�شية مت توقيفها حتى �لآن يف �إطار 
هذه �لتحقيقات �لتي �أعيد �إطالقها من �ل�شفر 
مانويل  �أندري�س  �لي�شاري  �لرئي�س  و�شول  بعد 

لوبيز �أوبر�دور �إىل �ل�شلطة يف 2019.
 64 �أو�م����ر بتوقيف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  و�أ����ش���درت 

�شرطياً وع�شكرياً، �إ�شافة �إىل 14 ع�شو� يف ع�شابة 
تهريب �ملخدر�ت “غرييرو�س �ونيدو�س«.

�ل��ط��الب من  م��ن  �لق�شية مب��ج��م��وع��ة  وت��ت��ع��ل��ق 
ولية  يف  �أيوتزينابا  يف  �ملعلمني  تدريب  مدر�شة 
 27 26 �إىل  غ��ي��ه��ريو )ج���ن���وب(، ت��وّج��ه��ت ل��ي��ل 
من  �لقريبة  �إيغو�ل  مدينة  �إىل  �أيلول/�شبتمرب، 
مك�شيكو  �إىل  للذهاب  حافالت  ي�شتقلو�  �أن  �أج��ل 

للم�شاركة يف تظاهرة.
�شابا   43 �عتقلت  �ل�شرطة  �أن  �لتحقيق  وك�شف 
منهم يف �إطار ق�شية مرتبطة بع�شابة “غرييرو 
و�أحرقت  عليهم  �ل��ن��ار  �أطلقت  ث��م  �ونيدو�س”، 
ز�ل���ت غري  ن��ف��اي��ات لأ���ش��ب��اب م��ا  جثثهم يف مكب 
و��شحة. ومل يتم �لتعرف �شوى على رفات ثالثة 

منهم.

•• عوا�صم-وكاالت

بني  �لقوة”  “��شتعر��س  وت����رية  ت�����ش��ارع  م��ع 
وتايو�ن  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  جهة،  من  �ل�شني 
من جهة �أخرى، باأحدث �لأ�شلحة، و�ت�شاع د�ئرة 
�ملناور�ت و�ملناور�ت �مل�شادة، ي�شتمر �لبحث عن 
حلول لوقف �لت�شعيد �لذي ل يتحمله �قت�شاد 

�لعامل �ملتاأزم.
“فو�شتوك  م����ن����اور�ت  ع���ن  �ل�����ش��ني  و�أع���ل���ن���ت 
�أخ���رى ق��ري��ب��ا، يف  م��ع رو���ش��ي��ا ودول   ”2022
�لأكرث  مقاتلتها  تايو�ن  عر�شت  �ل��ذي  �لوقت 
 16 “�إف  ط��ر�ز  م��ن  �ل�شنع  �أمريكية  ت��ط��ور�، 
حلقت  بينما  ن����ادرة،  ليلية  طلعة  خ���الل  يف”، 
بع�شها  قاذفات �أمريكية، من طر�ز “بي- 2”، 
ق���ادر ع��ل��ى ح��م��ل �أ���ش��ل��ح��ة ن��ووي��ة ف���وق �ملحيط 

�لهادي.
�إنر�شت”  “نا�شيونال  جم���ل���ة  وط����رح����ت 
�لأمريكية، حاّل بتطبيق منوذج “حياد �لنم�شا” 
على تايو�ن، قبل ��شتعال �لأزمة �أكرث، باحتمال 
مناق�شة �لكونغر�س ت�شريعا حول قانون �شيا�شة 
“�ل�شني  ملبد�أ  �شلبا  يتعر�س  قد  �ل��ذي  تايو�ن، 

�لو�حدة«.
وه�����ذ� �مل����ب����د�أ ه���و �ل�����ذي �ع���ت���ربت �ل�����ش��ني �أن 
زيارة  �إمت��ام  على  باإ�شر�رها  �نتهكته  و��شنطن 
نان�شي  �لأم����ريك����ي،  �ل���ن���و�ب  رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س 
بيلو�شي، �إىل تايو�ن، و�لتي ر�أتها �ل�شني تدعم 

مطالب �نف�شاليني با�شتقالل �جلزيرة عنها.
�ملنت�شرة  �ل���دول  وقعت   ،1955 مايو   15 يف 
�ملتحدة،  )�ل��ولي��ات  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  يف 
مع  وفرن�شا(،  وبريطانيا،  �ل�شوفيتي،  و�لحتاد 
��شتهر  م��ا  )�لنم�شا(  �مل��ه��زوم��ة  �ل���دول  �إح���دى 
خ�شارة  بعد  �لنم�شا”،  ح��ي��اد  “معاهدة  با�شم 
�لدخول  ورف�����ش��ه��ا  �أر����ش��ي��ه��ا،  بع�س  �لأخ����رية 
ع�شكرية  قو�عد  ن�شر  �أو  ع�شكرية  حتالفات  يف 

�أجنبية على �أر��شيها بعد �حلرب.
بعدم  �لنم�شا  ت��ل��ت��زم  �أن  ع��ل��ى  �مل��ع��اه��دة  وت��رك��ز 
�ل����دخ����ول يف ح������رب، م����ع دع���م���ه���ا ج���ه���ود نزع 

�ل�شالح.
�لنم�شا  جت��رب��ة  ت��ك��ر�ر  �إم��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ى  وتعليًقا 

يف ت���اي���و�ن، ي��ق��ول �خل��ب��ري يف �لأم����ن �ل����دويل، 
�إنه  جا�شم حممد، ملوقع “�شكاي نيوز عربية”، 
بالقول:  ذل��ك  معلال  ت�شابه”،  �أي  يوجد  “ل 
ولي�شت  وحم���اي���دة  م�����ش��ت��ق��ل��ة  دول����ة  “�لنم�شا 
تايو�ن  تتمتع  ل  بينما  دول��ي��ة،  تكتالت  لديها 

مبو��شفات �لدولة، 
ولي�شت ع�شو� بالأمم �ملتحدة، وميكن �عتبارها 

تابعة لل�شني«.
وباملثل، ي�شتبعد �ملتخ�ش�س يف �ل�شاأن �لأمريكي، 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  حديثه  يف  ع��ب��ا���س،  �إي��ه��اب 
تايو�ن؛  على  �لنم�شا  ح��ي��اد  تطبيق  عربية”، 
نظر� لأن “�لنم�شا مل تكن تابعة لدولة �أخرى، 
جزء�  �ل��دويل  للقانون  وفًقا  تايو�ن  تعد  بينما 
�أم��ر� ل  �ل�شني، مما يجعل م�شاألة �حلياد  من 

يجوز قانونيا«.
وتعود ق�شة تايو�ن و�ل�شني لعام 1683، حيث 
�نت�شرت  1895 عندما  �ل�شني حتى  حكمتها 
�ليابان على �ل�شني، و��شطرت �لأخرية للتنازل 

عن تايو�ن لليابان.
يف  �ليابان  هزمية  بعد  لل�شني  ت��اي��و�ن  وع���ادت 
�حلرب �لعاملية �لثانية، حتى جاء عام 1949، 
بقيادة  �ل�شيوعيني  ب��ني  �ل�شني  يف  ح��رب  بعد 
ماوت�شي تونغ، وقو�ت �لزعيم ت�شيانغ كاي �شيك 
�إىل تايو�ن. ومنذ ذلك �حلني  ُه��زم وفر  �ل��ذي 

يحكم  وم��ن  بكني  ب��ني  قائمة  �مل��ن��او���ش��ات  ظلت 
تايو�ن حول ��شتقالل �جلزيرة.

تنازلت  وو��شنطن  بكني  تقدمي  �حتمال  وعن 
“بكني  �أن  يو�شح جا�شم حممد،  �لأزم���ة،  حلل 
)�ل�شني  مل��ب��د�أ  ت��اي��و�ن، حماية  ع��ن  تتنازل  ل��ن 
�ل����و�ح����دة(، وو����ش��ن��ط��ن ل���ن ت��ت��وق��ف ع���ن دعم 

تايو�ن لأنها ورقة �شغط يف يدها«.
وبناء على ذلك، ي�شتبعد حممد ت�شوية قريبة، 
�ل�شر�ع على غر�ر �حلرب  �أمد  “طول  متوقعا 

�لباردة«.
�أن  “��شتحالة  ب��ك��ني  ف���اإن  ع��ب��ا���س،  ت��ق��دي��ر  ويف 
تتنازل عن تايو�ن، لأنها تتعامل مع �مل�شاألة من 
“ترى  �ملقابل  ويف  �لوطنية”،  �لكر�مة  منطلق 
و��شنطن يف تايو�ن �شريكا �قت�شاديا لمتالكها 
�أكرب م�شانع �لرقائق �لإلكرونية، وهي م�شمار 
جحا لتربير بقاء �لقو�ت �لأمريكية يف جنوب 

�شرق �آ�شيا«.
�لو�شع  ع��ودة  لالأزمة،  �لأف�شل  �خليار  ويبقى 
بيلو�شي، ح�شب  نان�شي  زي��ارة  ملا كان عليه قبل 
�لرجوع  “خيار  �أن  �إىل  �أ����ش���ار  �ل����ذي  ع��ب��ا���س، 
تايو�ن  تابعية  تثبت  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  للمو�ثيق 
يجعلنا  مم��ا  و����ش��ن��ط��ن،  ترف�شه  رمب��ا  لل�شني 
�شتدمر  ع�شكرية  مو�جهة  ي�شبح  قد  ما  �أم��ام 

�قت�شاديات �أكرب دول �لعامل«.

م�س�ؤول مب�سروع �سد النه�سة يك�سف م�عد اكتماله

و�سع املدعي العام املك�سيكي ال�سابق يف احلب�س الحتياطي

مع ت�سارع وترية »ا�ستعرا�س القوة« بني ال�سني واأمريكا

اأزمة تاي�ان.. »حياد النم�سا« على طاولة احلل�ل

اأطاحت وزير املالية.. »بوابة ع�ستار« تك�سف حجم الف�ساد 

د ال�سدر حتركات ال�سارع؟ العراق على �سفيح �ساخن.. هل ي�سعرّ
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 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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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

 

 

 

5 
 

 
 
 
 

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.

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

 
 

 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 
 

 

 

 

 

 

13 
 

 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
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  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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 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
 
 
 
 

 

18 
 

 
 
 

 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.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 
 

 
 

 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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 (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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 (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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 (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 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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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 
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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( 
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 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

 

 
 انبنك صادرات إير
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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.

 
 
 
 
 

 
 انبنك صادرات إير
 دةلعربية المتحفروع اإلمارات ا

 
 (تابع)البيانات المالية مالحظات على 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

78 
 

 . 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

 متحدة.داخل دولة اإلمارات العربية ال بتقييم البنك في قطاعات األعمال الرئيسية التالية: تقديم الخدمات المصرفية التجارية

لى أساسه بإبالغ المعلومات القطاعية الرئيسية إلى صـانع القـرار التشـغيلي الرئيسـي لغـرض تخصـيص هي األساس الذي يقوم البنك ع هذه األعمال

 الموارد وتقييم أداء القطاع.

 الجغرافي: القطاع

 العربية المتحدة.يعمل البنك في القطاع الجغرافي التالي: اإلمارات 
 

 مقارنةأرقام ال -٤٢

 لتتوافق مع العرض المطبق في هذه البيانات المالية.، حيثما كان ذلك ضروريا، ارنة المحددةنيف / إعادة تصنيف أرقام المقتم إعادة تص

ت علــى معــروض مقابلهــا وال توجــد التزامــافــإن جميــع األصــول كمــا هــو موضــح فــي البيانــات الماليــة قائمــة وقابلــة للتحقيــق بــالمبلغ ال، فــي رأي اإلدارة

 بيانات المالية أعاله.غير مدرجة في ال، أو غير ذلك طارئة، البنك
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عربي ودويل

�لي�شاري  �ل��ت��ح��ال��ف  ه����ذ�  �ح��ت��ل  ول��ئ��ن     
هزم  يف  و�شاعد  �لثانية  �ملرتبة  �لعري�س 
فان  للرئي�س ماكرون،  �لربملانية  �لأغلبية 
�حل���زب �ل���ش��ر�ك��ي �كتفى ب��ال��ف��وز ب��� 28 
نائباً فقط -�أو 4 فا�شل 6 باملائة من 577 
�حلايل  �لتج�شيد  �جل��م��ه��وري��ون،  م��ق��ع��د�ً. 
تقل�شا  ع��رف��و�  �ل��دي��غ��ويل،  �لو�شط  ليمني 
هاًما،  ذل��ك  م��ع  ولكنه  ح��دة  �أق��ل  �نتخابًيا 
61 مقعًد�،  100 �إىل  حيث تر�جعو� من 

ومن �ملركز �لثاين �إىل �ملركز �لر�بع.

اأوروب��ا  ل��دول  م�سابه  حزبي  انحدار 
ال�سرقية

يتبع  �لتقليدية  للقوى  �لخ��ت��ف��اء  ه��ذ�     
�ل�����ش��رق��ي��ة، م��ث��ل �ملجر  �أوروب������ا  من��ط دول 
متيل  حيث  �لت�شيك،  وجمهورية  وبولند� 
�لتاريخية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �لأح��������ز�ب  ح��ت��ى 
�لدميقر�طيني  م���ث���ل  و�لج����ت����م����اع����ي����ة، 
للو�فدين  �ل�شت�شالم  �إىل  �ل�شر�كيني، 
�جل�����������دد. ف����ق����د خ�������ش���ر �ل�����ش����ر�ك����ي����ون 
�شبيل  على  �لت�شيكيون،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون 

�ملثال، متثيلهم �لربملاين �لعام �ملا�شي.
   يف �حلالة �لفرن�شية، �لقوة �ملدمرة لي�شت 
�لي�شار �لر�ديكايل ول �ليمني �لر�ديكايل، 
و�منا �لرئي�س �ملنتخب عام 2017 -رجل 
-�كت�شب  �أ���ش��ه��ر  ب�شعة  قبل  ح��زب��ه  �أ���ّش�����س 
موطئ قدم يف �لنظام �جلمهوري و�لإد�رة 

�ل�شابقة.
���ش��ي��ا���ش��ي )مبعنى  �أع����م����ال  م��ث��ل رج����ل     
�أوروبا  من  جديدة(  �شيا�شية  قوة  موؤ�ش�س 
�إميانويل  �ل�شرقية بحًثا عن �ل�شلطة، قام 
ماكرون �أوًل بن�شف، ثم يف �لنهاية، �غر�ق 
�لو�شطية  ب��ح��م��ل��ت��ه  �ل����ش���ر�ك���ي  �ل��ي�����ش��ار 
 .2017 ع��ام  للنظام”  “�ملناه�شة  ولكن 
�أك���د  �لأوىل،  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �ل���ف���رة  خ����الل 
�إميانويل ماكرون �نعطافه ل�شالح �ليمني 
�أح�شاء  ن���زع  �إىل  �أدى  مم���ا  �لق��ت�����ش��ادي، 
�جلمهوريني ببطء، ودفعهم �إىل �لر�جع 

نحو مزيد من �ملحافظة.
�أخ�����رًي�، ق���ام �ل��رئ��ي�����س م���اك���رون بتاأجيج    
�ملناف�شة �ل�شيا�شية حول �لق�شايا �لثقافية 

�ملوؤيدة  ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة  �ل���روي���ج  خ����الل  م���ن 
لأوروب���������ا، ب��ي��ن��م��ا ���ش��م��ح ل����وزر�ئ����ه ب���اإث���ارة 
�ل���ت���وت���ر�ت �ل��ث��ق��اف��ي��ة م���ن خ����الل �شجب 
مقبول  غري  )دع��م  “�لإ�شالمو-ي�شارية” 
للخ�شو�شية �لعرقية( بني �لي�شار و�ل�شباب 
و�لأكادمييني. هذه �ل�شر�تيجية �شّيقت 
�لثنائية  �ملعار�شة  على  �ل�شيا�شية  �ملناف�شة 
بزعامة  �لر�ديكايل  و�ليمني  ماكرون  بني 
مارين لوبان، و�لذي كان �لرئي�س �ملنتهية 

وليته يدرك �أن با�شتطاعته �أن يفوز به.
����ش���رب���ة   2022 يف  ف�����������وزه  وج���������ه     
ل��ال���ش��ر�ك��ي��ني وت�����رك �جل���م���ه���وري���ني يف 
�لباب  ه��ذ�  فتح  �لنهاية،  ويف  �شيئة.  حالة 
�لطبقات  ��شتقطاب ثقايف عميق بني  �أمام 
و�لدنيا  �مل��ت��و���ش��ط��ة  و�ل��ط��ب��ق��ات  �ل��ري��ف��ي��ة 
و�لو�شاط �حل�شرية �ملتعلمة. وهذ� يذّكر 
بلد�ن  يف  �لعميقة  �لثقافية  بالنق�شامات 
نف�س  تنق�شم  حيث  �مل��ج��ر،  �أو  بولند�  مثل 
قوميتهم  ب�شبب  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �لأن�����و�ع 

وحمافظتهم �لثقافية.

اأحزاب �سيا�سية ا�سمية بحتة
   ثانًيا، مع �نهيار �ل�شر�كيني و�لنحد�ر 
مثل  فرن�شا،  جت��د  للجمهوريني،  �ملتوقع 
�أوروبا �ل�شرقية، نف�شها مع �أحز�ب �شيا�شية 
�لمام”  �ىل  “�جلمهورية  بحتة.  ��شمية 
لإميانويل ماكرون، و “�لتجمع �لوطني” 
بقيادة  �ملتمردة”  “فرن�شا  و  لوبان،  ملارين 
ج���ان ل���وك م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون -�ل���ق���وى �لثالث 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف �جل��م��ع��ي��ة �جل���دي���دة -هي 

لدعم  م�شّممة  �شخ�شية  �نتخابية  بر�مج 
قادتها.

   �ل�شم �لأ�شلي حلزب �إميانويل ماكرون 
�لذي يقلد �لأحرف �لأوىل  “�ىل �لمام”، 
بالأحز�ب  م��وؤمل  ب�شكل  يذكرنا  ��شمه،  من 
با�شم  ���ش��ر�ح��ة  �شميت  �ل��ت��ي  �ل�شلوفينية 
ق��ادت��ه��ا، م��ث��ل ح���زب م���ريو ���ش��ري�ر رئي�س 

وزر�ء �شلوفينيا بني 2014 و2018.
   من �ل�شعب تخيل �ن �حلزب �شيبقى بعد 
�لرئا�شية  فرته  �نتهاء  مبجرد  موؤ�ش�شه 
�لأحز�ب  �أكرث  �أن  �ملفارقات،  ومن  �لثانية. 
�ملهيمنة ر�شوًخا هو �لتجمع �لوطني، �لذي 

وبالطبع،   .1972 عام  �إىل  تاريخه  يعود 
تنتقل من  عائلية  �شركة  هو  �لتجمع  ف��اإن 
�أخرى  مميزة  �شمة  وه��ي  �لبنة،  �إىل  �لأب 
�شبيل  �ل�شرقية. لن�شتح�شر، على  لأوروب��ا 
�ملثال، �لثنائي كال�س وكال�س يف �إ�شتونيا، 
ولن��د���ش��ب��ريج��ي�����س ولن��د���ش��ب��ريج��ي�����س يف 
للرئي�س  �لفا�شلة  �مل��ح��اولت  �أو  ليتو�نيا، 
�لت�شيكي فات�شالف كالو�س لتاأ�شي�س حزب 

مييني ر�ديكايل لبنه.
   مع هذه �لأح��ز�ب �لثالثة �ملهيمنة، فاإن 
�لوطنية  �جلمعية  يف  �ل�شيا�شي  �ل�����ش��ر�ع 
-فجوة  بولند�  يف  �ل�شر�ع  ي�شبه  �جلديدة 

�لو�شط  مي����ني  ل���ي���رب�ل���ي���ي  ب����ني  ث���الث���ي���ة 
و�لي�شار  �مل���دن���ي���ة(،  -�مل��ن�����ش��ة  )م����اك����رون 
و�ليمني  �إل�������خ(  -ل���وي���ك���ا،  )م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون 
و�لعد�لة  -�ل��ق��ان��ون  )ل��وب��ان  �ل��ر�دي��ك��ايل 

وكوروين �لخ...( 
  هذه �ملناف�شة غري م�شتقرة �إىل حد كبري 
لليمني  �مل��ح��اف��ظ��ة  �ل��ق��وم��ي��ة  �ل��ن��زع��ة  لأن 
ت��ز�ل معوقة لالآخرين، يف  �ل��ر�دي��ك��ايل ل 
منق�شمان  �لو�شط  وميني  �لي�شار  �أن  حني 
ب�������ش���دة ح������ول �ل���ق�������ش���اي���ا �لق���ت�������ش���ادي���ة 
و�لجتماعية. وميكن �أن يوؤدي هذ� �إما �إىل 
�لنهائية  �لهيمنة  �إىل  �أو  �ل�شتقر�ر  ع��دم 

هي  ه��ذه  بولند�،  -يف  �لثالثة  من  لو�حد 
حال �ليمني �لر�ديكايل.

جتزئة على الي�سار
   �أخرًي�، كما هو �حلال يف بولند� �أو �ملجر، 
فرة  بعد  جم���ز�أ.  �لفرن�شي  �لي�شار  ف���اإن 
وجيزة من ظهور نتائج �لنتخابات، �ت�شح 
�أن حتالف �لي�شار، رغم جناحه �لنتخابي، 
رف�س  مت  �ن���ت���خ���اب���ًي���ا.  حت���ال���ًف���ا  ���ش��ي��ظ��ل 
�ملجموعة �لربملانية �لو�حدة �لتي �قرحها 
قبل  من  �لفور  على  ميلين�شون  لوك  جان 

�ل�شر�كيني و�خل�شر و�ل�شيوعيني.
131 نائًبا،  ب�     وعلى �لرغم من متثيله 
فقد �نق�شم �لتحالف �إىل �أربع كتل، �شيكون 
�أكربها – حركة فرن�شا �ملتمردة جلان لوك 
�لقوة  و�شتكون  م��ق��ع��ًد�،   84- ميلين�شون 
عدد  على  �لتفاق  مع  �ملجل�س.  يف  �لثالثة 
من �ل�شيا�شات �لجتماعية، من �ملرجح �أن 
تختلف �لأح���ز�ب �لأرب��ع��ة ح��ول ع��دد كبري 
من �لق�شايا �ملهمة �لتي متتد من �لتعامل 
م��ع �ل��ي��ورو �إىل �ل��رد على ح��رب رو�شيا يف 

�أوكر�نيا.
�لي�شار  ي���خ���و����س  ذل������ك،  ع���ل���ى  ع������الوة     
حول  �لوطني  �لتجمع  مع  عميًقا  �شر�ًعا 
�لأ�شعف.  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����ش��ر�ئ��ح  متثيل 
 47 بلغت  �نتخابية  م�شاركة  معدلت  مع 
فا�شل 5 و46 فا�شل 2 باملائة على �لتو�يل 
يف �جلولتني �لأوىل و�لثانية، تظهر فرن�شا 
م�شتويات من �لمتناع عن �لت�شويت �أعلى 
�لت�شريعية  ب��الن��ت��خ��اب��ات  م��ق��ارن��ة  بكثري 

�لت�شيكية �أو �ملجرية، �لتي تر�وح بني 67 
و69 باملائة ن�شبة م�شاركة. وحتى �ل�شباق 
 72 م�شاركة  بن�شبة  �لفرن�شي،  �لرئا�شي 

باملائة و73 باملائة، يقرب.
�شيفيبوف بعد  مل��رك��ز  در����ش��ة  و�أظ���ه���رت     
�لت�شكيالت  �أن  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة،  �لن��ت��خ��اب��ات 
�شيما  ول  �ل���ر�دي���ك���ايل،  لليمني  �ملختلفة 
�أعلى  تتلقى  �ل��ت��ي  ه��ي  �ل��وط��ن��ي،  �لتجمع 
�ل�شعبية”.  “�لطبقات  م���ن  دع���م  ن�����ش��ب��ة 
ومتيل �لطبقات “�لو�شطى” �إىل �لهيمنة 
ب��ني �ل��ن��اخ��ب��ني �ل��ي�����ش��اري��ني. وت��ل��ق��ى جان 
لوك ميلين�شون دعًما مت�شاوًيا تقريًبا من 
و”�لو�شطى”،  “�ل�شعبية”  �لطبقات  قبل 
يحل  �أن  على  �لي�شار  ق��درة  ف��اإن  وبالتايل 
�لطبقات  يف  �ل���ر�دي���ك���ايل  �ل��ي��م��ني  حم���ل 

�لجتماعية �لدنيا �شعيفة.

النظر اإىل ال�سرق
  يعّد غياب �لأغلبية �ملطلقة �أم��ًر� جديًد� 
يف فرن�شا، �أو على �لأقل غري عادي، يف حني 
�أنه �شمة عادية للحياة �ل�شيا�شية يف �أوروبا 

�ل�شرقية.
مع  ب���ال���ت���ف���او����س  م����اك����رون  �ل����ت����ز�م  �إن    
ي�شخ  قد  و�لي�شار  �ليمني  من  �ملعار�شني 
�شيا�شات �لأغلبية �لفرن�شية بجرعة �شحية 
�لو�شط.  و�حللول  و�لت�شويات  �حل��و�ر  من 
�قتلعت جذوره،  �شيا�شي  بنظام  ذلك،  ومع 
ومناف�شة �شيا�شية ميزقها �لنق�شام �لثقايف 
�لعميق و�ملتاأجج ��شر�تيجًيا، وتهيمن عليه 
�لأح��ز�ب �ل�شخ�شية �لتي من غري �ملرجح 
�أن تعّمر بعد موؤ�ش�شيها )�أو �أحفادهم(، فان 
قد  �لفرن�شية  �لوطنية  �جلمعية  م�شتقبل 
ل ي��ك��ون ع��ل��ى ���ش��ف��اف ن��ه��ر �ل�����ش��ني، ولكن 
�ملحللني  �إن  �ل���د�ن���وب.  ن��ه��ر  ���ش��ف��اف  ع��ل��ى 
�ل�شيا�شيني �لذين ي�شعون �إىل فهم فرن�شا 
مطالبون بالأخذ يف �لعتبار �لدرو�س �لتي 

يقدمها تطور �أوروبا �ل�شرقية.
-------------------------------

الدرا�سات  مركز  م�سارك،  *اأ���س��ت��اذ 
العلوم  معهد  وال�سيا�سية،  الأوروبية 

ال�سيا�سية بباري�س

بعد انتخابات 2022:

 هل اأ�سبحت فرن�سا دولة من دول اأوروبا ال�سرقية...؟
•• الفجر -جان روفني 

–ترجمة خرية ال�صيباين
لعام  الفرن�سية  الت�سريعية  النتخابات  اأنتجت     
بينما  مطلقة  اأغلبية  بدون  وطنية  جمعية   2022

كانت التحالفات العري�سة، على الي�سار وعلى اليمني 
الراديكايل، هي الفائز الرئي�سي.   يف مواجهة �سعود 
انتقد  املجل�س،  وت�سرذم  ال�سيا�سية  الأط��راف  هذه 
وما  للحكم.  قابلة  غري  باأنها  وو�سفها  فرن�سا  البع�س 
فرن�سا،  اأن  هو  مالحظته  يف  املعلقون  ه��وؤلء  ف�سل 

الأ�سل  طبق  كدولة  تبدو  ب��داأت  ملالحظاتنا،  وفًقا 
الرئا�سية  النتخابات  اأكدت  ال�سرقية.    اأوروب��ا  من 
الرا�سخة.  التقليدية  ل��الأح��زاب  امل�ستمر  الرتاجع 
اجلمهوري  واحل���زب  ال���س��رتاك��ي  احل���زب  ت��دح��رج 
-احلزبان اللذان هيمنا على احلياة ال�سيا�سية طيلة 

انهار  هام�سية.  مكانة  -اإىل  اخلام�سة  اجلمهورية 
احلزب ال�سرتاكي. بعد نتيجة كارثية بلغت 1 فا�سل 
وان�سم  للرئا�سية،  للمر�سحة ال�سرتاكية  باملائة   74
يف  الراديكايل  والي�سار  اخل�سر  ح��زب  �سفوف  اإىل 

النتخابات الت�سريعية.

- هذا الختفاء للقوى التقليدية الفرن�سية يتبع منط دول 
اأوروبا ال�سرقية، مثل املجر وبولندا وجمهورية الت�سيك

- م�ستقبل اجلمعية الوطنية الفرن�سية قد ل يكون على 
�سفاف نهر ال�سني، واإمنا على �سفاف نهر الدانوب

وغابت �لغلبية عن �لربملان �لفرن�شي

ميلين�شون... �لي�شار منق�شم

يتلقى �لتجمع �لوطني �أعلى ن�شبة دعم من �لطبقات �ل�شعبية

تظهر فرن�شا م�شتويات عالية يف �لمتناع عن �لت�شويت

- يعّد غياب الأغلبية املطلقة اأمًرا جديًدا يف فرن�سا، يف حني اأنه �سمة عادية للحياة ال�سيا�سية يف اأوروبا ال�سرقية

- املحللون ال�سيا�سيون الذين ي�سعون اإىل فهم فرن�سا عليهم الأخذ يف العتبار الدرو�س التي يقدمها تطور اأوروبا ال�سرقية

�إميانويل 
ماكرون دمر 

�لأحز�ب 
�لتقليدية
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عربي ودويل

•• الرباط-وكاالت

ق���ال �ل��ع��اه��ل �مل��غ��رب��ي �مل��ل��ك حممد 
�لذ�تي  �حلكم  مبادرة  �إن  �ل�شاد�س، 
ق�شية  ح�����ل  �إىل  �ل����ط����ري����ق  ه�����ي 
�ململكة،  جنوبي  �ملغربية،  �ل�شحر�ء 
وتقدير�  ترحيبا  لق��ت  �أنها  موؤكد� 

من دول و�زنة.
و�أ���ش��اف �مل��ل��ك حممد �ل�����ش��اد���س، يف 
�ملغربي  �ل�شعب  �إىل  موجه  خطاب 
مبنا�شبة ذكرى ثورة �مللك و�ل�شعب 

“جنحنا يف حتقيق �إجن��از�ت خالل 
على  �ل��ت��اأك��ي��د  يف  �ملا�شية  �ل�����ش��ن��و�ت 

مغربية �ل�شحر�ء«.
وتابع �لعاهل �ملغربي “نوجه ر�شالة 
للجميع باأن ملف �ل�شحر�ء �ملغربية 
ه���و م��ع��ي��ار ���ش��د�ق��ت��ن��ا م���ع �ل�����دول، 
م�شدد� على وحدة �لأر��شي �ملغربية 

مبا فيها �لأقاليم �جلنوبية«.
�إ�شبانيا،  �جل�����ارة  مب���وق���ف  و�أ�����ش����اد 
و�مل�شوؤول  ب��ال��و����ش��ح  �إي�����اه  و����ش��ف��ا 
هذ�  �أ�����ش����ل  ج���ي���د�  ت���ع���رف  “�لتي 

هذ�  �أ���ش�����س  وق���د  وحقيقته،  �ل��ن��ز�ع 
�ملوقف �لإيجابي ملرحلة جديدة من 
�ل�شر�كة �ملغربية �لإ�شبانية ل تتاأثر 

بالظروف �لإقليمية«.
بفتح  دول��ة   30 نحو  �أن  و��شتطرد 
�جلنوبية  �لأق���ال���ي���م  يف  ق��ن�����ش��ل��ي��ات 
للمغرب، جت�شيد� لدعمها �ل�شريح 

للمملكة وملغربية �ل�شحر�ء.
وذك�����ر �مل���ل���ك حم��م��د �ل�������ش���اد����س �أن 
�ل�شحر�ء  ب�����ش��اأن  و��شنطن  م��وق��ف 
لوحدة  ح����اف����ز�  ي�����ش��ك��ل  �مل���غ���رب���ي���ة 

�لقر�ر  �إىل  �إ�شارة  �أر��شي �ملغرب، يف 
�لذي �تخذته و��شنطن يف دي�شمرب 
�ملغرب لزعماء  2020.وجدد �شكر 
�لأردن  خ��ا���ش��ة  �ل���ع���رب���ي���ة،  �ل������دول 
وجيبوتي  و�ل��ب��ح��ري��ن  و�لإم��������ار�ت 
وجزر �لقمر، �لتي فتحت قن�شليات 
“ن�شكر  قائال  و�لد�خلة  �لعيون  يف 
ب��اق��ي �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي �أك���دت 
�ل�شحر�ء  ملغربية  دعمها  با�شتمر�ر 
�لتعاون  جمل�س  دول  مقدمتها  ويف 

�خلليجي وم�شر و�ليمن«.

•• عوا�صم-رويرتز

�أم�س  وود  مايكل  �لنيوزيلندي  �لهجرة  وزي��ر  ق��ال 
�لأحد �إن بالده �شتجري تغيري�ت موؤقتة على قو�عد 
�ملقبل  �لعام  عامل  �أل��ف   12 ج��ذب  بهدف  �لهجرة 
ل�شد  �لعطالت  �أي��ام  للعمل يف  من خ��الل خمطط 
�ل�شركات  فيه  تتد�فع  وقت  يف  �لعمالة  يف  �لنق�س 
على  �ل�شركات  تناف�س  موظفني.ويعد  ل�شتقطاب 
�شاعد  عاملي  �جت��اه  من  ج��زء�  موظفني  ��شتقطاب 
ي�شكل حتديا  نيوزيلند�، مما  �لأج��ور يف  رف��ع  على 
�ملركزي  �لبنك  قبل  من  �لت�شخم  حماربة  جلهود 
�ل���ذي رف���ع �أ���ش��ع��ار �ل��ف��ائ��دة �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي �إىل 
.2015 �أي��ل��ول  �شبتمرب  م��ن��ذ  م�شتوياتها  �أع��ل��ى 

وقال وود يف بيان “هذه �لإج��ر�ء�ت تتعلق بتوفري 
ت�شررت  �ل��ت��ي  �ل�شركات  لتلك  �ل��ف��وري��ة  �مل�شاعدة 
�خلطو�ت  عامليا«.ت�شمل  �لعمالة  نق�س  من  ب�شدة 
�لأخرى تخفيف قو�عد �لأجور للمهاجرين �ملهرة 
و�لبنية  و�ل��ب��ن��اء  �مل�شنني  رع��اي��ة  مثل  ق��ط��اع��ات  يف 
�لبحرية  و�مل���اأك���ولت  �ل��ل��ح��وم  وم��ع��اجل��ة  �لتحتية 

و�شياحة �ملغامر�ت.
�لطو�رئ  حالة  نيوزيلند�  �أبقت  �أخ���رى،  جهة  من 
�لأح����د يف م��ن��اط��ق م��ن �جل���زي���رة �جل��ن��وب��ي��ة �لتي 
فيه  تقيم  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف  �لفي�شانات  �جتاحتها 
�لتي ت�شررت  �ل�شلطات حجم �لأ�شر�ر يف �ملنطقة 
�أربعة  م��دى  على  �ل��غ��زي��رة  �لأم��ط��ار  ب�شبب  ب�شدة 

�أيام.

ني�زيلندا جتري تغيريات على ق�اعد الهجرة ملك املغرب: ملف ال�سحراء ه� معيار �سداقتنا مع الدول

•• نيودلهي-رويرتز

�أر�شية  و�ن��ه��ي��ار�ت  في�شانات  �إن  �لأح���د  م�����ش��وؤول��ون  ق��ال 
ب��ح��ي��اة م��ا ل  �أودت  �أم��ط��ار مو�شمية غ��زي��رة  ن��اج��م��ة ع��ن 
50 �شخ�شا يف �شمال و�شرق �لهند خالل �لأيام  يقل عن 

�لثالثة �ملا�شية.
وتركت  �ملنازل  وجرفت  �لقرى  مئات  �لأمطار  و�جتاحت 
�ل�����ش��ك��ان ع��ال��ق��ني ب��ي��ن��م��ا ت��ت�����ش��اب��ق ف���رق �لإن���ق���اذ لإج���الء 
ت��وق��ع مكتب  �ل�شهر،  ه��ذ�  م��ن  �شابق  وق��ت  �ل��ن��اج��ني.ويف 
�لأر�شاد �لحتادي هطول �أمطار متو�شطة خالل �شهري 
جيدة  حما�شيل  يعني  مما  �أيلول  و�شبتمرب  �آب  �أغ�شط�س 
�لتي  �آ���ش��ي��ا،  يف  �قت�شاد  �أك���رب  ث��ال��ث  �لهند،  يف  ع��ام  ب�شكل 

تعتمد على �لزر�عة لتعزيز �لنمو وخلق فر�س �لعمل.
وت�شاهم �لزر�عة بنحو 15 باملئة يف �قت�شاد �لهند �لبالغ 
يزيد  ما  �لقطاع  ه��ذ�  على  ويعي�س  دولر،  تريليون   2.7

على ن�شف �ل�شكان �لبالغ عددهم 1.3 مليار.
وقال م�شوؤول بحكومة ولية هيمات�شال بر�دي�س لرويرز 
�أر�شية وفي�شانات  �نهيار�ت  �أعقبتها  �لغزيرة  �لأمطار  �إن 

�لأيام  مدى  على  �لهيماليا  جبال  يف  �لو�قعة  �لولية  يف 
�لثالثة �ملا�شية، مما �أودى بحياة 36 �شخ�شا على �لأقل.

�مل��ج��اورة، ذكر بيان ر�شمي  �أوت��ار كاند �جلبلية  ويف ولي��ة 
 13 �أربعة لقو� حتفهم وبلغ عدد �ملفقودين  �إن  للحكومة 

ب�شبب ��شتمر�ر هطول �لأمطار.
وق���ال م�����ش��وؤول يف ولي���ة �أودي�����ش��ا ب�����ش��رق �ل��ب��الد �إن �شتة 
��شتمر�ر هطول  و�شط  لقو� حتفهم  �لأق��ل  �أ�شخا�س على 
�أمطار غزيرة.�أثرت �لفي�شانات على ما يقرب من 800 
عطلت  حيث  �أودي�شا  يف  �لآلف  لنزوح  و�أدت  �شخ�س  �أل��ف 
�لأمطار �إمد�د�ت �لكهرباء و�ملياه و�أحلقت �أ�شر�ر� بالبنية 

�لتحتية للطرق.
�ملناطق  م���ن  �أل���ف���ا   120 �لآن  ح��ت��ى  �ل����ولي����ة  و�أج����ل����ت 

�ملت�شررة.
جاركاند  ب��ولي��ة  ر�جم����اره  منطقة  يف  �ل�شلطات  وق��ال��ت 
�أ�شخا�س جرفتهم مياه نهر نالكاري  �إن خم�شة  �ل�شرقية 

�أم�س �ل�شبت.
�إن���ه مت  وق���ال م���اديف مي�شر� �مل�����ش��وؤول �ملحلي يف ر�جم���اره 

�نت�شال �أربع جثث حتى �لآن.

جدل ب�سبب �س�ر لل�سفري 
العراقي يف الأردن 

•• بغداد-اأ ف ب

�لعر�ق  �للبناين ر�غب عالمة ب�شيافة �شفري  �لفّنان  �أظهرت  �أث��ارت �شور 
يف �لأردن وزوجته، جدًل كبري�ً على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي يف �لعر�ق 
�إىل  ببغد�د  �لأم��ر  وو�شل  خانقة،  و�جتماعية  �شيا�شية  �أزم��ة  يعي�س  �ل��ذي 

��شتدعاء �شفريها من �لأردن.
يف  و�ل�شيا�شي  �لجتماعي  �لو�شع  ب�شوء  �ملتعّلقة  �ملفارقة  على  كرث  وعّلق 
�لعر�ق �لذي يعاين �شّكانه من �لبطالة و�لفقر ونق�س �خلدمات، يف مقابل 

رفاهية يرون �أن �لطبقة �ل�شيا�شية تتمّتع بها.
ب�شخ�شية  لئقة”  “غري  �ل�����ش��ور  �أن  �لإن���رن���ت  ع��رب  ن��ا���ش��ط��ون  و�ع��ت��رب 
دبلوما�شية، بينما �نتقد �لبع�س يف �ملقابل �لهجوم �لذي تعّر�شت له زوجة 

�ل�شفري �إثر تلك �ل�شور يف جمتمع ل يز�ل حمافظاً �إىل حّد كبري.
ون�شر �لفنان �للبناين ر�غب عالمة �جلمعة على ح�شابه على توير �شور�ً 
�ل�شفري  ل�شعادة  �لقلب  م��ن  “�شكر�ً  وكتب  وزوج��ت��ه.  �ل�شفري  م��ع  جمعته 
مي�شم  �ل�شّيدة  وزوجته  �لعذ�ري  من�شور  حيدر  �ل�شيد  �لأردن  يف  �لعر�قي 

�لربيعي على هذه �ل�شت�شافة �لكرمية و�لر�ئعة و�ملُمتعة«.
وتعليقاً على �ل�شور، كتب �مل�شتخدم عبد�هلل �لبياتي على توير “�ل�شفري 
�لعر�قي يف �لأردن حيدر �لعذ�ري وزوجته ي�شتقبالن �لفنان �للبناين ر�غب 
�أي��ن لك  �أي��ن لك ه��ذ�؟ من  �لعذ�ري من  عالمة... �شوؤ�لنا هنا �ىل حيدر 
“ر�شالة  بالقول  “م�شافٌر ز�ده �لعر�ق”  هذه �لأمو�ل؟«.وعّلق مغّرد با�شم 
مفتوحة �ىل �ل�شيد ر�غب عالمة، �لعر�قيون يقتلون، و�آلف منهم ينامون 
�شاألت  ه��ل  ق��ان��ون.  �أو  ه��ذ� �حل��ر، ول توجد حكومة  ع��ر�ة يف خميمات يف 

�ل�شفري من يتحمل م�شاريف �ل�شت�شافة �لكرمية و�لر�ئعة؟«.
كما تعّر�س �لبع�س لزوجة �ل�شفري بكلمات نابية و�شتائم ب�شبب ظهورها يف 

�ل�شور قريبة جد�ً من ر�غب عالمة.
�أنها  �ل�شبت  م��ت��اأّخ��ر  وق��ت  ب��ي��ان يف  يف  �لعر�قية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
��شتدعت �شفريها يف �لأردن حيدر �لعذ�ري �إىل بغد�د، بعد �أن قالت يف وقت 
�شابق �إنها تتابع “باهتمام ما مّت تد�وله على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 

من �شور ُتعنى ب�شفري جمهورية �لعر�ق يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية«.
وب��اأ���ش��رع وقت  �ل�����ش��اأن  ب��ه��ذ�  �ملنا�شبة  �لإج�����ر�ء�ت  “�شتتخذ  �أن��ه��ا  و�أ���ش��اف��ت 
�شيا�شية  �أزمة  �لعر�ق من  �لعر�قية«.ويعاين  �لدبلوما�شية  قيم  يعّزز  ومبا 
و�قت�شادية حادة. وتبلغ ن�شبة �لبطالة بني �ل�شباب يف �لعر�ق نحو 35%، 
وفق تقرير ملنظمة �لعمل �لدولية يف 2021، فيما حّل �لعر�ق يف �ملرتبة 
بح�شب  ف�شاد�،  �لأك��رث  �لبلد�ن  ترتيب  دول��ة( يف   180 �أ�شل  )م��ن   157

موؤ�شر منظمة �ل�شفافية �لدولية للعام 2021.

•• كييف-رويرتز

على  �لأوكر�نيني  زيلين�شكي  فولودميري  �لرئي�س  حث 
لالحتفال  ��شتعد�دهم  مع  �لأ�شبوع  ه��ذ�  �حل��ذر  توخي 
�نفجار�ت  فيه  ه��زت  �ل��ذي  �لوقت  يف  ��شتقاللهم  بعيد 

و�أ�شيب  �ل��ق��رم  �شبه ج��زي��رة  ج��دي��دة 
12 مدنيا ب�شاروخ بالقرب من  فيه 

حمطة للطاقة �لنووية.
�لليلية  كلمته  يف  زيلين�شكي  وق���ال 
�لأوكر�نيني  على  يجب  �إن��ه  �مل�شورة 
�لياأ�س  “بن�شر  ملو�شكو  �ل�شماح  ع��دم 
ذكرى  �إحياء  �أثناء  بينهم  و�خلوف” 
31 عاما على �ل�شتقالل عن  مرور 

�حلكم �ل�شوفيتي.
 24 �ل�شنوية يف  �ل��ذك��رى  وق��ال قبل 
�أي�شا  ت�����ش��ادف  و�ل��ت��ي  �آب  �أغ�شط�س 
م����رور ���ش��ت��ة �أ���ش��ه��ر ع��ل��ى ب���دء �لغزو 
�لرو�شي �ل�شامل لأوكر�نيا “علينا �أن 

�لقيام  �أن رو�شيا قد حتاول هذ� �لأ�شبوع  ندرك جميعا 
ب�شيء ب�شع و�شيء �شرير ب�شكل خا�س«.

�أوليه �شينيهوب �إن حظر �لتجول  وقال حاكم خاركيف 
يف خاركيف، ثاين �أكرب مدينة يف �أوكر�نيا، �شيمدد ليوم 
كامل يوم 24 �أغ�شط�س �آب. وتتعر�س �ملدينة �ل�شمالية 
�ل�شرقية ب�شكل منتظم للق�شف �لرو�شي وعادة ما يكون 
حتى  م�شاء  �ل��ع��ا���ش��رة  �ل�شاعة  م��ن  جت��ول  حظر  ه��ن��اك 

�ل�شاد�شة �شباحا.
رو�شيا  �شاروخا  �إن  و�أوكر�نيون  رو���س  م�شوؤولون  وق��ال 
�أ�شاب يوم �ل�شبت �أي�شا منطقة �شكنية يف بلدة بجنوب 
�لنووية  للطاقة  حم��ط��ة  ع��ن  ب��ع��ي��دة  لي�شت  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�مل�شوؤولون  م��دن��ي��ا.وق��ال   14 �إ���ش��اب��ة  ع��ن  �أ���ش��ف��ر  مم��ا 
من  ب��ال��ق��رب  �لرو�شية  �ل�شربة  ه��ذه  �إن  �لأوك��ر�ن��ي��ون 
�أي�شا  تعرف  �لتي  �لنووية،  بيفدينوكر�ين�شك  حمطة 
من  بالقرب  جديد�  وق�شفا  �أوك��ر�ن��ي��ا،  جنوب  مبحطة 
�ل��ن��ووي��ة يف  للطاقة  �أك���رب حمطة  ز�ب��وري��ج��ي��ا،  حمطة 
�أوروب����ا، �أث���ار� خم���اوف ج��دي��دة م��ن وق���وع ح���ادث نووي 
خالل �حلرب.كما �أ�شار زيلين�شكي يف كلمته ب�شكل غري 
مبا�شر �إىل �شل�شلة من �لنفجار�ت �لتي وقعت يف �لأيام 
�لأخرية يف �شبه جزيرة �لقرم �لأوكر�نية �لتي �حتلتها 

رو�شيا و�شمتها خالل توغل عام 2014.
ولكن  �لهجمات  ع��ن  م�شوؤوليتها  �أوك��ر�ن��ي��ا  تعلن  ومل 
حمللني قالو� �إن بع�شها على �لأقل �أ�شبح ممكنا بف�شل 

�ملعد�ت �جلديدة �لتي ت�شتخدمها �لقو�ت �لأوكر�نية.
من  �ملعني  �حلاكم  ق��ال  �لقرم  يف  �لهجمات  �أح��دث  ويف 
�إن طائرة م�شرية  �لغرب،  به  و�ل��ذي ل يعرف  رو�شيا، 
يف  �لرو�شي  �لأ�شطول  مقر  من  بالقرب  مبنى  ق�شفت 

�لبحر �لأ�شود �شباح �ل�شبت.
تيليجر�م  على  ر�زف��وج��اي��ي��ف  ميخائيل  �حل��اك��م  وق���ال 
�إ�شقاطها  مت  �ل�����ش��ط��ح...  ف��وق  حلقت  م�شرية  “طائرة 
�ل�شطح  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة. �شقطت  �لأ���ش��ط��ول  ف���وق م��ق��ر 

و�حرقت. ف�شل �لهجوم«.

تيليجر�م،  على  �آخ��ر  بيانا  لحقا  ر�زفوجاييف  و�أ�شدر 
�ملنطقة مت  ل��ل��ط��ائ��ر�ت يف  �مل�����ش��اد  �ل��ن��ظ��ام  �إن  ق��ال فيه 
�ل��ت��وق��ف عن  �ل�شكان  م��ن  وط��ل��ب  �أخ���رى  م��رة  ت�شغيله 

ت�شوير ون�شر لقطات تظهر طريقة عمله.
وقعت يف  �نفجار�ت  �أن  �أوكر�نية  �إع��الم  و�شائل  وذك��رت 
منتجعات  بينها  م��ن  قريبة،  ب��ل��د�ت 

يفباتوريا و�أولينيفكا وز�وزيورنوي.
ووقعت �نفجار�ت و�ندلعت حر�ئق يف 
�شبه جزيرة �لقرم يف �لأ�شبوع �ملا�شي 
ق��اع��دة جوية  �ن��ف��ج��ار يف  بينها  م��ن 
�أع���د�د� كبرية  �أن��ه دم��ر  رو�شية يبدو 
�لتقطتها  �شور  وف��ق  �لطائر�ت  من 

�لأقمار �ل�شناعية.
بالقرب من  �لذي وقع  �لق�شف  بعد 
للطاقة  بيفدينوكر�ين�شك  حمطة 
�ل���ن���ووي���ة، ق����ال ف��ي��ت��ايل ك��ي��م حاكم 
تيليجر�م  ع��ل��ى  م��ي��ك��ولي��ف  منطقة 
�لأ�شخا�س  �أطفال من بني  �أربعة  �إن 
�لذين �أ�شيبو�. و�أ�شفر �لهجوم عن تدمري منازل خا�شة 
�لتي  وبناية �شكنية من خم�شة طو�بق يف فوزني�شن�شك 
تبعد حو�يل 30 كيلومر� عن �ملحطة، وهي ثاين �أكرب 

حمطة نووية يف �أوكر�نيا.
وقالت �ملنطقة �جلنوبية للجي�س �لأوكر�ين يف حتديث 

لعدد �لإ�شابات �إن 14 مدنيا �أ�شيبو�.
وو�شفت �شركة �إيرنجو�توم �لتي تديرها �لدولة، و�لتي 
�لأوكر�نية  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة  حم��ط��ات  ج��م��ي��ع  ت�شغل 
�لأربع، �لهجوم على فوزني�شن�شك باأنه “عمل �آخر من 

�أعمال �لإرهاب �لنووي �لرو�شي«.
�ل�شاروخ  ه��ذ�  يكون  �أن  �ملحتمل  “من  بيان  يف  وق��ال��ت 
�إىل حمطة بيفدينوكر�ين�شك للطاقة  موجها حتديد� 
�لنووية �لتي حاول �جلي�س �لرو�شي �ل�شيطرة عليها يف 

بد�ية مار�س«.
ومل ترد رو�شيا على �لفور على هذ� �لتهام. ومل تتمكن 
�لو�شع يف فوزني�شن�شك.  �لتحقق من  روي��رز بعد من 
مبحطة  حل���ق���ت  �أ�������ش������ر�ر  �أي  ع����ن  �أن�����ب�����اء  ت������رد  ومل 

بيفدينوكر�ين�شك.
وتبادلت رو�شيا و�أوكر�نيا �تهامات جديدة ب�شاأن ق�شف 
ت�شيطر  �لتي  �لنووية  للطاقة  ز�بوريجيا  حمطة  حول 

عليها رو�شيا منذ مار�س �آذ�ر.
وق��ال فالدميري روج��وف وه��و م�شوؤول معني من قبل 
رو�شيا يف بلدة �إينريهود�ر �لقريبة �إن �لقو�ت �لأوكر�نية 

وجهت �أربع �شربات على �لأقل �إىل �ملحطة.
�لتي  نيكوبول  بلدية  رئي�س  يتو�شينكو  يفهني  وق���ال 
نهر  م��ن  �ملقابلة  �ل�شفة  على  �أوك��ر�ن��ي��ا  عليها  ت�شيطر 

دنيربو �إن �لقو�ت �لرو�شية ق�شفت �لبلدة مر�ر�.
زيارة  لرتيب  �أ�شبوع  من  �أك��رث  منذ  حمادثات  وهناك 
ت��ق��وم ب��ه��ا �ل��وك��ال��ة �ل��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة �ل���ذري���ة �لتابعة 
�لأوكر�نية  �ل�شلطات  للمحطة.ودعت  �ملتحدة  ل��الأمم 
�لأمم �ملتحدة ومنظمات دولية �أخرى �إىل �إجبار �لقو�ت 

�لرو�شية على مغادرة حمطة ز�بوريجيا.

في�سانات وانهيارات اأر�سية تقتل الع�سرات يف الهند 

زيلين�سكي يحذر من هج�م رو�سي يف عيد ال�ستقالل 
•• وا�صنطن-وكاالت

قال �شالح �جلو �لأمريكي �إنه تعر�س “لهجوم دعائي” 
من قبل جماعة عر�قية م�شلحة مل ي�شمع بها من قبل 
ب��ط��ائ��رة م�����ش��رية على  �أن��ه��ا �شنت ه��ج��وم��ا  زع��م��ت زور� 

�لقو�ت �لأمريكية يف قاعدة جوية بالكويت.
جاء بيان جناح �ل�شتطالع �جلوي 386 �لتابع ل�شالح 
�لتي  �إ�شد�ر �جلماعة  �شاعات من  بعد  �لأمريكي  �جلو 
تطلق على نف�شها ��شم )�لو�رثني(، بيانا على �لإنرنت 
زعمت فيه �أنها ��شتهدفت يف 12 �أغ�شط�س قاعدة علي 
�لإع����الن مقطع  �ل��ك��وي��ت��ي��ة. وت�شمن  �ل�����ش��امل �جل��وي��ة 
فيديو يظهر طائرة م�شرية ُتطلق من من�شة، لكنه مل 

يقدم �أي دليل على هجوم �أو �أي �شرر وقع يف �لقاعدة.
وزعم �لبيان �أن �لهجوم �ملزعوم يهدف �إىل �لنتقام من 
قتلت جرن�ل  �لتي  بطائرة م�شرية  �لأمريكية  �ل�شربة 
يف  بغد�د  يف  �شليماين  قا�شم  �لإي���ر�ين  �لثوري  �حلر�س 
�لقاعدة �جلوية على بعد ع�شر�ت  2020.وتقع  يناير 
�لقوة  بيان  �لعر�قية.وقال  �حل��دود  من  �لكيلومر�ت 
“�ملعلومات �مل�شللة ذكرت  �إن  �جلوية لالأ�شو�شيتدبر�س 
�إير�نية ��شتخدمت )طائر�ت  �أن ميلي�شيا  ب�شكل خاطئ 
مثل هذ� �لهجوم  م�شرية( ل�شن هجوم على �لقاعدة”. 
مل يحدث.وي�شري �لبيان �إىل �أن �لوليات �ملتحدة تعتقد 
�إير�نية، رغم  �لأرج��ح جماعة  )�ل��و�رث��ني( هي على  �أن 

�أنها و�شفت نف�شها باأنها عر�قية.

�سالح اجل� الأمريكي يق�ل اإنه يتعر�س ل�»هج�م دعائي« 

•• عوا�صم-وكاالت

�لأمريكي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �مل��ح��ل��ل  ق���ال 
�لد�ئرة  �حلرب  �إن  فريدمان  جورج 
�شتة  م���ن���ذ  �أوك�����ر�ن�����ي�����ا  يف  رح�����اه�����ا 
�لناحية  من  �لأهمية  بالغة  �أ�شهر، 
�ل�شر�تيجية لعدة �أ�شباب، م�شيفاً 
�أوكر�نيا  رو�شيا  هزمت  ح��ال  يف  �أن��ه 
قو�تها  ف�شتكون  عليها،  و�شيطرت 
�ل�شرقية  �حل����دود  ع��ل��ى  ُم��ت��م��رك��زة 
لقارة �أوروبا، و�لوجود �لرو�شي على 
�حلدود �لأوروبية �شُيْحِدث حتوًل يف 
�لأطل�شي،  �ملحيط  �لقوى يف  ميز�ن 
ومن ثم �شت�شطر �لوليات �ملتحدة 
قو�تها  ن�شر  �إىل  �مل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف 

دفاعاً عن �أوروبا.
ن�شره  �ل��ك��ات��ب يف حت��ل��ي��ل  و�أو�����ش����ح 
فيوت�شرز”  “جيوبولتيكال  م��وق��ع 
نو�يا  ك��ث��ري�ً  �أن���ه ل يهم  �لأم��ري��ك��ي 
فالنو�يا  غ��زوه��ا؛  ب��د�ي��ة  رو���ش��ي��ا يف 
و�ل�شر�تيجية  وت���ت���ب���دل،  ت��ت��غ��ري 
فالأمر  تفاوؤلية.  تكون  �أن  يجب  ل 
�حلرب  يف  حالياً  �ملحك  على  �ل��ذي 
فكرة  �إحياء  �حتمال  هو  �لأوكر�نية 
�حلرب �لباردة، بكل ما تنطوي عليه 
م���ن خم���اط���ر. وم����ن وج��ه��ة �لنظر 
رو�شيا  بني  فال�شتباك  �لأمريكية، 
�أوكر�نيا  يف  �لأوك���ر�ن���ي���ة  و�ل���ق���و�ت 
�أقل خطورة بكثرٍي من �ندلع حرب 

باردة ثانية.
�حلرب �لبادرة ومتا�شك �لناتو

مل ُت�شفر �حل��رب �ل��ب��اردة عن حرب 

�شاملة، و�إمنا �أ�شفرت عن �خلوف من 
و�ملخاوف  فح�شب.  �حل���رب  �ن���دلع 
�ل���غ���رب���ي���ة م�����ن �ل����ن����و�ي����ا �لحت������اد 
�ل�شوفياتي جتاوزت قدر�ته. وخوف 
�لغرب بدوره �َشَمَن �لتما�شك حللف 
���ش��م��ال �لأط��ل�����ش��ي، مم���ا �أث�����ار حنق 
�لقادة يف رو�شيا. فلم يتحقق �أي من 
�نهيار  كان  ولذلك  خماوفهم،  �أ�شو�أ 
بالف�شاد  يتعلق  �ل�شوفيتي  �لحت���اد 
بالتهديد  م���ن���ه  �أك�������رث  �ل����د�خ����ل����ي 
�أن  �ل��و����ش��ح  �خل��ارج��ي. ولي�س م��ن 
�شتكون  ُم�شتقبلية  ب���اردة  ح��رب  �أي 
�حتماًل  ث��م��ة  �أن  غ���ري  ك��ال�����ش��اب��ق��ة، 
�أ�شلحة  وج���ود  �إىل  بالنظر  ق��ائ��م��اً: 
نووية، �شيظل خط �ملو�جهة للحرب 
و�لو�شع  ث���اب���ت���اً،  �ملُ��ق��ب��ل��ة  �ل����ب����اردة 
ثابتاً  �شيظل  �جلانبني  على  �لر�هن 
�أي��اً من �جلانبني مل ي�شهد  طاملا �أن 
�نق�شامات. و�شتكون �لنتيجة ُمكلفة 
�لتاريخ  �أّن  مب��ا  �خل���ط���ورة،  وب��ال��غ��ة 
�أن  غ��ري  بال�شرورة.  نف�شه  يكرر  ل 
تهديد�ت  �شيمثل  �أوك��ر�ن��ي��ا  �ن��ه��ي��ار 
�لثمن  ك��ان  �ح��ت��و�وؤه��ا، مهما  ميكن 
�لعاملي  �لن�شيج  و�شيظل  و�خل��ط��ر. 

�شليماً.
...فت�س عن �لعمق �ل�شر�تيجي

ن��ق��اط �شعف  �أن  ف��ري��دم��ان  و�أف�����اد 
�ل�شني وحماولتها �حلثيثة للتغلب 
على تلك �لنقاط �أخطر بكثري. فكما 
�حلال مع رو�شيا، �مل�شكلة �لأ�شا�شية 
تتمثل  لرو�شيا،  بالن�شبة  جغر�فّية. 
�لأوكر�نية  �حل����دود  �أن  يف  �مل�شكلة 

موجودة على م�شافة �أقل من 300 
�أن �شمدت  ميل من مو�شكو، و�شبق 
رو����ش���ي���ا يف م���و�ج���ه���ة �ل���ع���دي���د من 
حماولت �لغزو بف�شل ُبعد مو�شكو 
�ل��ُغ��ز�ة، وهي  �جل��غ��ر�يّف وح�شب عن 
�لحتاد  �نهيار  �شيَّقها  �لتي  �مل�شافة 

�ل�شوفيتي.
رو�شيا  ه��و���س  �أن  ف��ري��دم��ان  وت��اب��ع 
هذه  ت�شحيح  منه  ُي���ر�د  ب��اأوك��ر�ن��ي��ا 
�مل�شكلة. و�مل�شكلة �جلغر�فية لل�شني 
مركز�ً  �أ���ش��ب��ح��ت  �أن���ه���ا  يف  ت��ت��م��ث��ل 
على  ل  تعوِّ فهي  ولذلك  للت�شدير، 
و�ملياه  �لهادئ  �ملحيط  �إىل  و�شولها 

�ملجاورة لها.
وب��ح�����ش��ب �ل���ك���ات���ب، ف�����اإن �ل���ولي���ات 
�ل�شني  و����ش���ول  يف  ت����رى  �مل���ت���ح���دة 
�ملحيط  �إىل  م���ان���ع  ول  ع���ائ���ق  ب���ال 
لُعمقها  ت��ه��دي��د�ً حم��ت��م��اًل  �ل���ه���ادئ 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي، وه���و �أم���ر حموري 
للوليات �ملتحدة منذ نهاية �حلرب 

�لعاملية �لثانية.
ويعرقل و�شول �ل�شني �إىل �ملحيط 
�لهادئ �شل�شلة من �لدول �جلزيرّية 
– �أل وهي �ليابان وتايو�ن و�لفلبني 
غري  ب�شكٍل  وتدعمها  و�إندوني�شيا، 
�أ�شر�ليا  مثل  قريبة  ق��وى  مبا�شر 
ك��ل هذه  ولي�شت  وف��ي��ت��ن��ام.  و�ل��ه��ن��د 
�لدول حليفة للوليات �ملتحدة، غري 
م�شركة  م�شالح  لديها  كلها  �أن��ه��ا 
�لبحري  ���ع  �ل���ت���و����شُّ م����ع  ت���ت���ع���ار����س 
�ل�شيني. تريد �ل�شني �أن ُتد�فع عن 
بال�شتحو�ذ  �ل�شر�تيجي  عمقها 

عليه.  و�ل�شيطرة  �لعمق  ه��ذ�  على 
�ملتحدة من جهتها  �لوليات  وتريد 
�ل�شر�تيجي  عمقها  ع��ن  �ل��دف��اع 

هي �لأخرى.
�لُبعد  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ُب��ع��د  ��د  وُي��ع��قِّ
يعتمد  �ل�شني  فاقت�شاد  �جلغر�يف. 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ل�شادر�ت،  على 
�أي�شاً  وب��ك��ني  ل��دي��ه��ا.  ع��م��ي��ل  �أك����رب 
�إىل �ل�شتثمار�ت �لأمريكية  بحاجة 
�مل���ايل  ن��ظ��ام��ه��ا  �إن  �إذ  �ملُ�������ش���ت���م���رة، 

يتعر�س ل�شغوط كبرية جد�ً.
������ش����رد�د عمقها  رو���ش��ي��ا  وحت�����اول 
هجومها  ف�����ّش��ن��ت  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي، 
�لتبعات  �ل���ع���ل���م  مت�����ام  ت��ع��ل��م  وه�����ي 
وبتعبرٍي  ���ش��ت��خ��ل��ق��ه��ا.  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة 
�ملالية  �آخر، حتّملَت رو�شيا �لأ�شر�ر 
�لتي حلقت بها مقابل �شمان �أمنها 
�ل�شر�تيجي. و�إىل �لآن، مل حُتقق 
ت�شعى  �ل��ذي  �ل�شر�تيجي  �لأم���ان 
مالية  لأ�����ش����ر�ر  وت��ع��ر���ش��ت  �إل����ي����ه، 
ج�شيمة يف �لوقت �لذي حّملت فيه 

�أوروبا �أ�شر�ر�ً كبرية.
وتبحث �ل�شني عن حل ��شر�تيجّي 
يف �لوقت �لذي تتفادى فيه �أي �شرر 
�ملزيد  على  يرتب  رمب��ا  �قت�شادي 
ع. وخ�شمها �لرئي�س على  من �لتو�شُّ
�ملتحدة.  �ل���ولي���ات  ه���و  �جل��ب��ه��ت��ني 
ولذلك، جند �أن �ل�شني جت�س نب�س 
لفهم  حماولٍة  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
ردة  وك��ادت  �ملُحتملة.  �أفعالها  ردود 
بيلو�شي  نان�شي  زي���ارة  جت��اه  �لفعل 
لتايو�ن  �لأمريكي  �ل��ربمل��ان  رئي�شة 

�ل�شني  نب�س  ج�س  ح���دود  ت��ت��ج��اوز 
ملعرفة موقفها من غزو تايو�ن. لقد 
�أدركت �ل�شني �أن �جلي�س �لأمريكي 
لكنها  ب��ع��د،  م��وق��ف��ه  ي�����ش��ت��و���ش��ح  مل 
�لإج����ر�ء�ت  ور�ء  �ل��د�ف��ع  �أّن  علمت 
يتجاوز  �لأم���ري���ك���ي���ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 

��شتعر��س �ل�شني لقوتها.
ووفق فريدمان، فاإن غاية �أمريكا يف 
�إذن هو حرمان رو�شيا من  �أوكر�نيا 
�لُبعد �ل�شر�تيجي �لتي تريده كي 
لأوروبا.  �لرو�شي  �لتهديد  تقوِّ�س 
فغايتها  بال�شني،  يتعلق  م��ا  يف  �أم��ا 
�ل�شر�تيجي  �لعمق  على  �حلفاظ 
تهديد  م��ن  �ل�شني  ملنع  �لأم��ري��ك��ي 
ع  �لتو�شُّ ن��ي��ل  �أو  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 

�لعاملي.
م���ن م�شكلة  �أه����م  �ل�����ش��ني  م�����ش��ك��ل��ة 

رو�شيا
�مل�شكلتني  �أن  �ل��ت��ح��ل��ي��ل  و�أو�����ش����ح 
مت�شابهتان من حيث �ملبد�أ، غري �أن 
�ملخاطر �لتي ُتهدد �لوليات �ملتحدة 
لي�شت كذلك. فبالن�شبة لو��شنطن، 
ُتعدُّ م�شكلة �ل�شني �أهم مبر�حل من 
م�شكلة رو�شيا. ففوز رو�شيا باحلرب 
�حلدود  تر�شيم  �شيعيد  �أوكر�نيا  يف 
�أما  �ملخاطر.  ويزيد  �لر�شمية  غري 
�ل�شني يف م�شاعيها ف�شيخلق  جناح 
�لوليات  تتحدى  �أك���رب  عاملية  ق��وة 

�ملتحدة وحلفاءها حول �لعامل.
ك���ب���رية دوم������اً.  ت���ب���ع���ات �حل������رب  �إن 
وت����ورُّط �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ي�شيف 
�أع��ب��اء �ق��ت�����ش��ادي��ة ل��ل��م��ع��ادل��ة. و�إىل 

�لتكاليف  رو���ش��ي��ا  ����ش��ت��وع��ب��ت  �لآن، 
�لتي تكبدتها. ورمبا ل تكون �ل�شني 
�لتبعات،  تلك  ��شتيعاب  على  ق��ادرة 
حالّياً.  ه�����س  �ق��ت�����ش��اده��ا  لأن  ن��ظ��ر�ً 
�لقت�شاد  ع��ل��ى  ت��ق��ت��ات  �لأمم  ل��ك��ن 
لنف�شها  ت�����ش��م��ن  ع���ن���دم���ا  وت���ن���ج���و 
�ملعنى،  ه��ذ�  من  و�نطالقاً  �لأم���ان. 
قد يبدو �أن رو�شيا �أقل �هتماماً من 

�ل�شني بالدخول يف مفاو�شات.
�لرئي�س  ي��ل��ت��ق��ي  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�ل�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ نظريه 
ب��اي��دن يف منت�شف  �لأم��ري��ك��ي ج��و 
نوفمرب )ت�شرين �لثاين( يف موؤمتر 
���ش��ُي��ع��ق��د �إم�����ا يف �إن��دون��ي�����ش��ي��ا و�إم����ا 
�لجتماع،  ُع���ِق���َد  و�إذ�  ت��اي��الن��د.  يف 
ف�شيكون �لأول من نوعه منذ �ملوؤمتر 

)�أيار(  مايو  ُبعد يف  �أُقيم عن  �ل��ذي 
حمادثات  �شوى  جتري  ول  �ملا�شي. 
�لكو�لي�س  ور�ء  وم��ن  ر�شمية  غ��ري 
�إن  �ملتحدة ورو���ش��ي��ا.  �ل��ولي��ات  ب��ني 
ُم�شتقر  �قت�شاد  �إىل  �ل�شني بحاجة 
فر�س  �إىل  حاجتها  م��ن  �أك���رث  �لآن 

هيمنتها على �لبحار.
وتبدو رو�شيا قادرة على �ل�شمود يف 
مو�جهة �ل�شعاب �لتي تعر�شت لها 
�قت�شادّياً، لكنها مل تك�شر بعد �شوكة 
�أقرب  و�ل�شني  �لأوكر�نية.  �لقو�ت 
�س �إىل �أزمة �قت�شادية من  �إىل �لتعرُّ
رو�شيا، ولذلك فهي لي�شت م�شتعدة 
للمخاطرة ب�شن حرب �شد �لوليات 
�مل��ت��ح��دة. و���ش��ت��ل��ج��اأ ل��ل��ت��ف��او���س، �إن 
م ت��ن��ازلت. وج��دي��ر بالذكر  ُت��ق��دِّ مل 

و�لع�شكري  �لقت�شادي  �مل��وق��ف  �أن 
�لبعيد.  �ملدى  لرو�شيا غام�س على 
و�ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة ت��ت��ع��ام��ل مع 
تكلفها  ل  بطريقة  ورو�شيا  �ل�شني 
�لتعامل  وب��و���ش��ع��ه��ا  ح��ال��ي��اً،  �ل��ك��ث��ري 
على  �لآن.  و�ح������د  �آٍن  يف  م��ع��ه��م��ا 
رفع  حت�����اول  �أن  و�ل�������ش���ني  رو����ش���ي���ا 
تكلفة تورُّط �لوليات �ملتحدة، غري 
�أنهما ل ت�شتطيعان �أن ترفعا تكلفة 
حتليله  فريدمان  تورطهما.و�ختتم 
فيها  حت���ار  مل��ع��ادل��ة  “�إنها  ب��ال��ق��ول: 
�شائعة.  غري  لي�شت  لكنها  �لعقول، 
�إىل  �لو�شول  �إىل  بحاجة  فال�شني 
ت��ف��اه��م م��ع �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة. �أما 
ذلك.  �إىل  ب��ح��اج��ة  فلي�شت  رو���ش��ي��ا 
و�لوليات �ملتحدة تتحلى باملرونة«.

تبدو مو�سكو قادرة على ال�سمود يف مواجهة ال�سعاب القت�سادية 

املُع�سلة ال�سرتاتيجية لل�سني ورو�سيا.. احلرب الأوكرانية على املحك
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املال والأعمال
ال�ستثمارات الإماراتية يف م�سر ترتفع بن�سبة 169 % خالل 6 اأ�سهر

•• القاهرة -وام:

للتعبئة  �مل��رك��زي  �جل��ه��از  بيانات  ك�شفت 
�رتفاع  ع��ن  �مل�شري،  و�لإح�����ش��اء  �لعامة 
م�شر  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شتثمار�ت  قيمة 
 6.98/ دولر  م��ل��ي��ار   1.9 �إىل  لت�شل 
من  �لأول  �لن�شف  خ��الل  دره���م/  مليار 
مقابل   2022  -2021 �مل����ايل  �ل��ع��ام 
2.617 مليار  712.6 مليون دولر / 
دره����م/ خ���الل ن��ف�����س �ل��ف��رة م��ن �لعام 
�رتفاع  بن�شبة   2021-  2020 �مل���ايل 

.169.1%
�لعامة  للتعبئة  �مل��رك��زي  �جلهاز  وك�شف 
و�لإح�������ش���اء، يف ب���ي���ان ����ش���در �أم�������س عن 
�رتفاع قيمة �لتبادل �لتجاري بني م�شر 
و�لإمار�ت لنحو 1.2 مليار دولر خالل 
�لربع �لأول من عام 2022 مقابل 1.1 
مليار دولر خالل نف�س �لفرة من عام 

2021 بن�شبة �رتفاع قدرها 1.4%.
�ملجموعات  �أب�������رز  �أن  �ل���ت���ق���ري���ر  وذك������ر 
�ل�����ش��ل��ع��ي��ة �ل��ت��ي ����ش��ت��وردت��ه��ا م�����ش��ر من 
�لإم����ار�ت خ��الل �ل��رب��ع �لأول م��ن �لعام 

بقيمة  وم�شنوعاتها  �ل��ل��د�ئ��ن  �جل���اري، 
لوؤلوؤ طبيعي  144.9 مليون دولر، ثم 
مليون   77.5 بقيمة  ك��رمي��ة  و�أح���ج���ار 
�ملعدنية  و�ل��زي��وت  �ل��وق��ود  يليها  دولر، 
ومنتجات تقطريها بنحو 67.6 مليون 
ب�53.4 مليون  دولر، ثم حديد و�شلب 

دولر، و�أ�شماك ب��45.7 مليون دولر.
بينما على �شعيد �أهم �ملجموعات �ل�شلعية 
�لتي �شدرتها م�شر �إىل �لإمار�ت خالل 
�لربع �لأول من �لعام �جلاري، فت�شدرها 
ل���وؤل���وؤ ط��ب��ي��ع��ي و�أح���ج���ار ك��رمي��ة بقيمة 

و�أجهزة  و�آلت  دولر  م��ل��ي��ون   351.6
كهربائية و�أجز�وؤها بقيمة 64.1 مليون 
مليون   29.4 ب��ق��ي��م��ة  وف���و�ك���ه  دولر، 
مليون   24.9 بقيمة  وم��الب�����س  دولر، 

دولر.
بلغت  �مل�شري،  �لإح�����ش��اء  بيان  وبح�شب 
�لعاملني  �مل�����ش��ري��ني  حت���وي���الت  ق��ي��م��ة 
3.5 مليار دولر خالل �لعام  بالإمار�ت 
 3.4 م��ق��اب��ل   2021-  2020 �مل����ايل 
مليار دولر خالل �لعام �ملايل 2019 - 

2020 بارتفاع بن�شبة 1.4%.

م�جة اجلفاف م�س�ؤولة عن نف�ق ع�سرات البقر يف اإيطاليا 
•• اإيطاليا-اأ ف ب:

خل�س عامل �إيطايل �إىل �أن حالت نفوق حو�ىل خم�شني 
بقرة يف �أو�ئل �آب-�أغ�شط�س يف �شمال غرب �إيطاليا جلر�ء 
تكون  رفيعة(، قد  )ذرة  �ل�شرغوم  نبتات  �لت�شمم برب�عم 

ناجتة عن موجة �جلفاف �حلالية.
ف��ف��ي �ل�����ش��اد���س م��ن �آب/�أغ�����ش��ط�����س، �أ���ش��ي��ب��ت 50 بقرة 
يف  م��زرع��ة  يف  �لإي��ط��ال��ي��ة  بييمونتي  منطقة  �شاللة  م��ن 
�حلاد  بالت�شمم  ت��وري��ن��و،  ق���رب  بو�شكو  دي���ل  ���ش��وم��اري��ف��ا 
مبادة �لدرهني �ملوجودة طبيعياً يف بر�عم �لذرة �لرفيعة 
�ل�شغرية، ولكن لي�س بركيز مرتفع بالقدر �لذي ُر�شد 

يف �لعينات �ملاأخوذة من �ملوقع.وقال �لطبيب �لبيطري يف 
وو�دي  وليغوريا  بييمونتي  �حليو�نية يف  �لتجارب  معهد 
�أو�شتا �شتيفانو جيانتني لوكالة فر�ن�س بر�س “ن�شتبه يف 
�أن يكون �جلفاف م�شوؤوًل عن وجود كمية كبرية جد� من 
�لذرة  �لرفيعة«.وُتعترب  �ل��ذرة  نباتات  يف  �لدرهني  م��ادة 
ت�شبب  �لتي  �ل�شيانوجينية  �لنباتات  من  و�حدة  �لرفيعة 
�ل�شرعة  ف��ائ��ق  ت��ط��ور  م��ع  للغاية  خ��ط��رية  ت�شمم  ح���الت 
�أقل من �شاعة(.وَتظهر �لأعر��س ب�شرعة كبرية  )خالل 
15 دقيقة بعد �لب��ت��الع(، وحَت��دث �ل��وف��اة يف  )10 �إىل 
�لتنف�شية  30 دقيقة بعد �ل�شطر�بات  �إىل   15 غ�شون 

و�لع�شبية و�لع�شلية، م�شحوبة برع�شات وت�شنجات.

ور�س متخ�س�سة ينظمها جمل�س �سيدات اأعمال عجمان لالأطفال وال�سباب  4

اآمنة خليفة: تن�يع الربامج التدريبية وا�ستثمار الطاقات من اأول�يات املجل�س

ي�ستمر حتى �سبتمرب املقبل

اإقبال لفت على مهرجان الرطب يف �س�ق اجلبيل واملبيعات تتخطى 38 طنًا
ارتفاع الأرباح الت�سغيلية لل�سركة ال�سع�دية لإعادة التاأمني »اإعادة« للن�سف الأول 

•• عجمان ـ الفجر 

�إد�رة  جمل�س  ع�شو  علي  �آل  خليفة  �آم��ن��ة  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت 
غرفة جتارة و�شناعة عجمان �  رئي�شة جمل�س �شيد�ت �أعمال 
و��شتثمار  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  تنويع  �أهمية  على  عجمان، 
خمتلفة  عمرية  فئات  و��شتهد�ف  و�ل�شباب  �لن�شيء  طاقات 
لديهم  و�مل��ع��ارف  �لإدر�ك  وتعزيز  �مل��ه��ار�ت  �ك�شابهم  بهدف 

وت�شجعيهم على تنفيذ م�شاريع خا�شة م�شتقباًل.
ور�س  من  �شل�شلة  تنفيذ  على  حر�س  �ملجل�س  �أن  و�أو�شحت 
�لأكفاء  �مل��درب��ني  م��ن  ع���دد�ً  �أي���دي  على  �ملتخ�ش�شة  �لعمل 
“�شيف جمل�س �شيد�ت �عمال عجمان  وذلك �شمن مبادرة 
حتت عنو�ن � مهار�ت و�بد�ع”، بهدف ��شتغالل فرة �لإجازة 
�شيد�ت  جمل�س  نظم  بحيث  و�ل��ط��ال��ب��ات،  للطلبة  �ل�شفية 
4 ور�شة  ل��ري��ادة �لع��م��ال  �أع��م��ال عجمان يف مركز عجمان 

بوبون،  مطبخ  �ل�شغري،  �مل�شمم  “ور�شة  بعنو�ن  تدريبية 
�لباري�شتا �ل�شغري، وكيف تزيد عدد عمالئك؟” و�شارك يف 
�لور�س �أكرث من 50 م�شارك وم�شاركة، كما حر�س جمل�س 
�ل�شيفي  �لربنامج  يف  �مل�شاركة  على  عجمان  �أعمال  �شيد�ت 
حلكومة عجمان “�شيفنا �شعادة” وذلك من خالل تنظيم 
�آمنة  �ل��دك��ت��ورة  �ل��ربن��ام��ج.و�أ���ش��ادت  ملنت�شبي  عمل  ور���ش��ت��ي 
خليفة بالتفاعل �لو��شح من جانب �مل�شاركني و�هتمام ذويهم 

بتنمية مهار�ت وقدر�ت �لأبناء، موؤكدة �ن �لربنامج �ل�شيفي 
كما  و�لتاأهيل،  للتدريب  �ل�شنوية  �ملجل�س  خطة  �شمن  جاء 
�جل��ه��ات �حلكومية  م��ن  �ملجل�س  ���ش��رك��اء  ج��ه��ود  �أث��ن��ت على 
ومتكامل،  متخ�ش�س  تدريبي  برنامج  توفري  يف  و�خلا�شة 
زيادة  يتابع  عجمان  �أعمال  �شيد�ت  جمل�س  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
ك��اف��ة �جل��ه��ات �حلكومية و�خل��ا���ش��ة لتوفري  ���ش��ر�ك��ات��ه م��ع 
باقات تدريبية متنوعة لع�شو�ته وكافة فئات �ملجتمع ومبا 

وزيادة  �ملحلي  �لقت�شاد  تنمية  على  �ملبا�شر  ب��الأث��ر  ي��ع��ود 
م�شاهمات �مل�شاريع �ل�شغرية ومتناهية �ل�شغر.  

�شمن  حري�س  عجمان  �أع��م��ال  �شيد�ت  “جمل�س  و�أ���ش��اف��ت 
ومعارف  ق����در�ت  تنمية  ع��ل��ى  �ل�����ش��ن��وي��ة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  خطته 
ثقافة  لتاأ�شيل  �لفر�غ  �أوق��ات  و��شتثمار  و�ل�شباب  �لأطفال 
�مل�شتقبل  يف  لديهم  �خل��ا���ش��ة  �مل�شاريع  وتنفيذ  �ل�شتثمار 

وت�شجيعهم على �تباع م�شار مهني خا�س«.   

•• الريا�س-الفجر:

عن  “�إعادة”  �لتاأمني  �ل�شعودية لإعادة  �ل�شركة  �أعلنت 
نتائجها �ملالية للن�شف �لأول من �لعام �حلايل 2022م 
، حيث منت �لأرب��اح �لت�شغيلية لل�شركة بن�شبة بلغت 8 
باملائة مقارنة بالفرة �ملماثلة للعام �ل�شابق بو�قع 24 
مليون ريال مما ي�شري �إىل حت�شن �لأد�ء �لفني لل�شركة. 
ريال  مليون   920 �ملكتتبة  �لأق�شاط  �إجمايل  بلغ  كما 
�لعام  �ملماثلة من  955 مليون ريال للفرة  ب�  مقارنة 
يف  باملائة   166 بلغت   بن�شبة  بنمو  مدعومة   ، �ل�شابق 
�ل�شابق  �لعام  من  �ملماثل  بالربع  مقارنة  �لثاين  �لربع 

م�شجلة 321 مليون ريال.  
ونظر�ً خل�شائر غري حمققة �لناجتة عن �رتفاع ��شعار 
�أرباح  تر�جعت  �لعمالت،  �أ�شعار  وتقلبات  �حلاد  �لفائدة 
بلغت  بن�شبة  �حل��ايل  �لعام  من  �لأول  للن�شف  �ل�شركة 
قبل  �أرب��اح  ري��ال �شايف  14 مليون  باملائة م�شجلة   62

�لزكاة. 
وذكر �لأ�شتاذ فهد �حل�شني - �لع�شو �ملنتدب و�لرئي�س 
�لتنفيذي لل�شركة – �أن “�إعادة” حافظت على حمفظة 
�أعمال متنوعة خالل �لن�شف �لأول من �لعام 2022م 
ظل  يف   ، ب��امل��ائ��ة   52 منها  �ل��دول��ي��ة  �لق�����ش��اط  �شكلت 
جيدة  ربحية  ذ�ت  خماطر  لكتتاب  �ل�شركة  ��شتهد�ف 

مما �شاهم يف حت�شن نتائج �لكتتاب.
�إىل حتقيق منو ملحوظ يف قطاع  �حل�شني  �أ���ش��ار  كما 
�ملكتتبة  �أق�شاطه  بلغت  �خلفية  �لعيوب  على  �ل��ت��اأم��ني 
و�ل��ذي يعد   ، �لأول  �لن�شف  ري��ال خ��الل  223 مليون 

“�إعادة”  تتمتع  ح��ي��ث  �مل�شتقبلي،  �ل��ن��م��و  رو�ف����د  �أح���د 
باإمتياز �إعادة �لتاأمني على برنامج �لتاأمني على �لعيوب 

�خلفية ب�شكل ح�شري.
�شابق عن ح�شولها على  وق��ت  �ل�شركة يف  �أعلنت  وق��د   
ر�أ�شمالها  زي��ادة  على  �ل�شعودي  �ملركزي  �لبنك  مو�فقة 
�أ�شهم حقوق  ري��ال عن طريق طرح  �إىل1.344 مليار 
�ل�شركة من خالله تقوية  ت�شتهدف  و�ل��ذي   ، �لأولوية 
�مل�شتقبلية  �أن�شطتها  لدعم  وذلك  �لر�أ�شمالية  قاعدتها 
و����ش��ت��ث��م��ار ف��ر���س �ل��ن��م��و يف ���ش��وق �ل��ت��اأم��ني يف �ململكة 
من  �لعاملية  �لأ���ش��و�ق  يف  و�لتو�شع  �ل�شعودية  �لعربية 
�أجل تنويع ن�شاطها وفقاً خلطتها �ل�شر�تيجية للعام 

2026م.
وحافظت �ل�شركة على مركز مايل قوي بتقييم �ئتماين 
حيث   ، �لعاملية  “موديز”  وك��ال��ة  م��ن   A3 �لفئة  م��ن 
�رتفع �إجمايل حقوق �مل�شاهمني �إىل 965 مليون ريال 
بنهاية �لن�شف �لأول من �لعام �حلايل مقارنة ب� 957 
مليون ريال للفرة �ملماثلة للعام �ل�شابق ، يف حني بلغت 
ريال وجتاوز  مليار   1.6 لل�شركة  �لفنية  �لحتياطيات 
�إجمايل �لأ�شول 3.7 مليار ريال بنهاية �لن�شف �لأول 

من �لعام �حلايل. 
و تتخ�ش�س �ل�شركة �ل�شعودية لإعادة �لتاأمني “�إعادة” 
يف ح��ل��ول �إع�����ادة �ل��ت��اأم��ني �لت��ف��اق��ي��ة و�لخ��ت��ي��اري��ة يف 
و�حلو�دث  و�لبحري  و�ملمتلكات  �لهند�شة  تاأمني  قطاع 
�أكرث  �أن�شطتها  وت�شمل   ، و�ل�شحي  و�حلياة  و�ملركبات 
من 40 دولة يف �أ�شو�ق �ل�شرق �لأو�شط و�آ�شيا و�أفريقيا 

و�شوق لويدز يف �ململكة �ملتحدة.

مليار درهم اأرباح ال�سركات ال�طنية املدرجة خالل الن�سف الأول  83.7
•• اأبوظبي-وام: 

�لوطنية  لل�شركات  �ل�شافية  �لأرب�����اح  �رت��ف��ع��ت 
�ملُدرجة يف �أ�شو�ق �ملال �ملحلية بنحو 56.07% 
�لن�شف  خ��الل  دره��م  مليار   30.1 يعادل  ما  �أو 
نف�شها  بالفرة  �لعام �جل��اري مقارنة  �لأول من 
�ملالية  م��الءت��ه��ا  ق���وة  يعك�س  مب��ا   ،2021 م��ن 
ومتتعها باإير�د�ت قوية م�شتفيدة من قوة ومتانة 

�لقت�شاد �لوطني.
ُمدرجة  �شركة   118 �إف�����ش��اح��ات  �إىل  و����ش��ت��ن��اد�ً 
�لأ�شو�ق  ع��ل��ى م���و�ق���ع  �مل��ال��ي��ة  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  �أع��ل��ن��ت 
�ل�شركات  لتلك  �ل�شافية  �لأرب����اح  ز�دت  �مل��ال��ي��ة، 
خالل �لفرة من يناير وحتى يونيو 2022 �إىل 
83 مليار� و739 مليون درهم مقابل نحو 53 
مليار� و656 مليون درهم خالل �لفرة نف�شها 

من �لعام �ملا�شي 2021.
�أبوظبي  74 �شركة مدرجة يف �شوق  و��شتحوذت 
لالأور�ق �ملالية علي �لن�شيب �لأكرب من �إجمايل 
�رباحاً  حتقيقها  بعد   70.3% بن�شبة  �لأرب���اح 
يف  دره���م  مليون  و847  م��ل��ي��ار�   58 ب  �شافية 
قدرها  ب��زي��ادة  �جل��اري  �لعام  من  �لأول  �لن�شف 
%65.5 مقابل 35 مليار� و553 مليون درهم 

يف �لن�شف �لأول من �لعام �ملا�شي 2021.
���ش��وق دب��ي �ملايل  44 �شركة م��درج��ة يف  وح���ازت 

�أرب����اح  �إج���م���ايل  م���ن   29.7% ن�شبته  م���ا  ع��ل��ى 
 24 �رباحاً �شافية بنحو  �ل�شركات مع حتقيقها 
مليار� و891 مليون درهم يف �لن�شف �لأول من 
%37.5 مقابل نحو  �لعام �جل��اري بنمو قدره 
18 مليار� و102 مليون درهم يف �لن�شف �لأول 

من �لعام �ملن�شرم 2021.
�لأكرب  �لن�شيب  على  �ل��ب��ن��وك  ق��ط��اع  و��شتحوذ 
من �لأرب��اح �لإجمالية بن�شبة ناهزت %29 مع 
24 مليار�  �أرباحاً �شافية بنحو  17بنكاً  حتقيق 
و179 مليون درهم يف �لن�شف �لأول من �لعام 
بنحو  مقارنة   ،40.5% بن�شبة  بنمو  �جل���اري، 
17 مليار� و213 مليون درهم يف �لن�شف �لأول 

من �لعام �ملا�شي.
قائمة  �لقاب�شة”  “�لعاملية  ���ش��رك��ة  وت�����ش��درت 
�شجلت  �أن  بعد  ربحية  �لأك��رث  �ملدرجة  �ل�شركات 
%137 لت�شل  �رتفاعاً يف �شايف �لأرب��اح بن�شبة 
�لأول  �لن�شف  خ��الل  دره��م  مليار   10.35 �إىل 
م��ن �ل��ع��ام �جل����اري م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رة ذ�ت��ه��ا من 
�لعام �ملن�شرم، بينما منت �لإير�د�ت %121 �إىل 

21.93 مليار درهم.
�لثاين  �مل��رك��ز  يف  �لأول”  “�أبوظبي  بنك  وح��ل 
مليار�ت   8 بنحو  �شافية  �أرب��اح��اً  �شجل  �أن  بعد 
�جلاري  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف  خ���الل  دره���م 
بارتفاع ن�شبته %50 مقارنة مع �لفرة نف�شها 

�لرقم  م���زدوج  �لنمو  نتيجة   ،2021 �ل��ع��ام  م��ن 
و�خلدمات  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  �مل�����ش��رف��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 

�مل�شرفية لل�شركات و�لأعمال �لتجارية.
�أرباحاً  �لقاب�شة”  ظبي  “�ألفا  �شركة  وحققت 
�شافية بنحو 7.9 مليار درهم يف �لن�شف �لأول 
%357.6، مع  بن�شبة  بنمو  �جل��اري  �لعام  من 
مو��شلة �ل�شركة ح�شد ثمار تو�شعها خارج دولة 
�ل�شتثمار�ت  م��ن  �لإي����ر�د�ت  بلغت  �إذ  �لإم����ار�ت، 

�خلارجية نحو 2.1 مليار درهم.
و�رتفعت �لأرباح �ل�شافية ل�� “بنك �لإمار�ت دبي 
�لوطني” �إىل 5.3 مليار درهم يف �لن�شف �لأول 
من �لعام �جلاري، حمققاً بذلك �أعلى �أرباح ن�شف 
�أد�ء قيا�شي من  2019، و�شط  �شنوية منذ عام 
حيث �أن�شطة قرو�س �لأفر�د ومعامالت �لعمالء 

تر�فق مع حت�شن يف �لهو�م�س.
بعد  ك��ب��ري�ً  من����ّو�ً  �لعقارية”  “�إعمار  و�شجلت 
و�لفو�ئد  �ل�شر�ئب  خ�شم  قبل  �أرباحاً  حتقيقها 
يف  دره��م  مليار   6.112 بقيمة  و�ل�شتهالكات 
 66% �لعام �جل��اري، بزيادة  �لن�شف �لأول من 
فيما   ،2021 ع��ام  م��ن  �لأول  بالن�شف  مقارنة 
�أعلى  حّققت �شركتها �لتابعة “�إعمار للتطوير”، 
بن�شبة  بنمو  �لأول  �لن�شف  خ��الل  ملبيعاتها  �أد�ء 

%10 لت�شل �إىل 15.216 مليار درهم.
�ت�شالت  »e&«جمموعة  جم��م��وع��ة  وح��ق��ق��ت 

�شابقاً/ �شايف �أرباح بنحو 4.9 مليار درهم خالل 
بن�شبة  بنمو  �جل���اري،  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف 
%2.5 مقارنة بالفرة نف�شها من �لعام �ملا�شي 
 26.3 �ملوحدة  �إير�د�تها  قيمة  وبلغت   ،2021
من  ملحوظاً  تقدماً  �إح��ر�زه��ا  م��ع  دره���م،  مليار 
وتطوير  �مل��درو���ش��ة،  �ل���ش��ت��ح��و�ذ  عمليات  خ��الل 
حلول مبتكرة جلميع �شر�ئح �لعمالء، بالإ�شافة 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�������ش���ر�ك���ات  ت���ع���زي���ز  �إىل 

و�لدولية.
للطاقة  �ل��وط��ن��ي��ة  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  وجن���ح���ت 
 25.4 ب��ق��ي��م��ة  �إي�������ر�د�ت  حت��ق��ي��ق  يف  “طاقة”، 
مقارنًة   15% ق���دره���ا  ب���زي���ادة  دره�����م،  م��ل��ي��ار 
بالفرة نف�شها من �لعام �ل�شابق، وبلغت �لأرباح 
و�ل�شتهالك  و�ل�شر�ئب  �لفو�ئد  �حت�شاب  قبل 
ب��زي��ادة قدرها  م��ل��ي��ار دره����م،   11.3 و�لإط���ف���اء 

.15%
�مل�شرك  �مل�����ش��روع  “فريتيغلوب”،  �أرب���اح  ومن��ت 
“�أدنوك”  �لوطنية  �أبوظبي  برول  �شركتي  بني 
�لفو�ئد  ق��ب��ل  �مل��ع��دل��ة  �آي”،  ���ش��ي  “�أو  و���ش��رك��ة 
بن�شبة  و�ل����ش���ت���ه���الك  و�له������الك  و�ل�������ش���ر�ئ���ب 
%155 لت�شل �إىل 770 مليون دولر يف �لربع 
�لثاين من �لعام �جل��اري، مقارنة بالربع �لثاين 
بن�شبة  �لإي�����ر�د�ت  ز�دت  فيما   ،2021 ع��ام  م��ن 

%105 لت�شل �إىل 1.471 مليار دولر.

وو���ش��ل ���ش��ايف �أرب�����اح ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
�لن�شف �لأول  3.3 مليار دره��م يف  �إىل  “ديو�” 
�إىل  �ل��ع��ام �جل���اري، فيما و�شلت �لإي�����ر�د�ت  م��ن 
رئي�شي  ب�شكل  مدفوعة  دره���م،  مليار   12.08

بارتفاع �لطلب على �لطاقة يف دبي.
�لفو�ئد  ق��ب��ل  “بروج”  ���ش��رك��ة  �أرب�����اح  و�رت��ف��ع��ت 
و�ل�شر�ئب و�لإهالك و�ل�شتهالك �ملعدلة بن�شبة 
�جلاري  �لعام  �لأول من  �لن�شف  %1.7 خالل 
�رتفع  حني  يف  دولر  مليار   1.512 �إىل  لت�شل 
 853 �إىل  لي�شل   2.5% بن�شبة  �لدخل  �شايف 
مليون دولر، وز�دت �لإي��ر�د�ت بن�شبة 16.4% 
لت�شل �إىل 3.46 مليار دولر عن �لن�شف �لأول 
من عام 2022، وذلك بف�شل منو حجم �ملبيعات 

بن�شبة 8.6%.
“�أبوظبي  ل��ب��ن��ك  �ل�����ش��اف��ي��ة  �لأرب���������اح  وز�دت 
3.059 مليار درهم يف �لن�شف  �إىل  �لتجاري” 
 21% بن�شبة  بنمو  �جل����اري  �ل��ع��ام  م��ن  �لأول 
وز�د   ،2021 �لعام  من  �لأول  بالن�شف  مقارنة 
%6 لي�شل  بن�شبة  �ل��ف��و�ئ��د  �ل��دخ��ل م��ن  ���ش��ايف 
�لدخل  و�رتفع �شايف  دره��م،  4.718 مليار  �إىل 
من غري �لفو�ئد بن�شبة %4 �إىل 1.713 مليار 

درهم.
يف  ق��وي��اً  من���و�ً  �لإ�شالمي”  “دبي  ب��ن��ك  و���ش��ج��ل 
�شنوي  �أ�شا�س  على   45% بن�شبة  �لأرب���اح  �شايف 

لت�شل �إىل 2.7 مليار درهم مقابل 1.86 مليار 
وذلك  �ل�شابق،  �ل��ع��ام  م��ن  نف�شها  للفرة  دره���م 
�لأ�شا�شية  �لإي����ر�د�ت  يف  �لكبرية  �ل��زي��ادة  بف�شل 

بالإ�شافة �إىل �لنخفا�س يف �ملخ�ش�شات.
قبل  للتوزيع”  “�أدنوك  ���ش��رك��ة  �أرب�����اح  وز�دت 
خ�شم �لفائدة و�ل�شريبة و�ل�شتهالك و�لإطفاء 
1.99 مليار درهم، يف حني �شّجلت �ل�شركة �شايف 
�لأرب���اح  دره���م، ومن��ت  مليار   1.56 بقيمة  رب��ح 
�ل�شافية ملجموعة “�لد�ر �لعقارية” �إىل 1.53 
�لعام �جلاري  �لأول من  �لن�شف  دره��م يف  مليار 

بزيادة على �أ�شا�س �شنوي بن�شبة 44%.
مليار   1.4 �إىل  �مل�شرق”  “بنك  �أرب��اح  و�رتفعت 
درهم يف �لن�شف �لأول من �لعام �جل��اري، بينما 
درهم  مليار   1.9 نحو  �لت�شغيلية  �لأرب���اح  بلغت 
�ل�شافية مل�شرف  �لأرب���اح  %17، ومن��ت  ب��زي��ادة 
 1.4 لتبلغ   30% بن�شبة  �لإ���ش��الم��ي  �أب��وظ��ب��ي 
�لعام  م���ن  �لأول  �ل��ن�����ش��ف  خ���الل  دره����م  م��ل��ي��ار 
�جل����اري، م��ق��ارن��ة م��ع 1.1 م��ل��ي��ار دره���م خالل 

�لفرة نف�شها من عام 2021.
�إىل  “�أدنوك للحفر”  �أرب��اح �شركة  وو�شل �شايف 
�لعام  �لأول من  �لن�شف  دره��م، يف  1.39 مليار 
ز�دت  ح��ني  يف   ،34% بن�شبة  ب���زي���ادة  �جل����اري 
�لإير�د�ت بن�شبة %13 لت�شل �إىل 4.66 مليار 

درهم مقارنة بالفرة نف�شها من �لعام �ملا�شي.

•• ال�صارقة-الفجر:

ي�شهد مهرجان �لرطب، �لذي ينظمه 
�شوق �جلبيل، �إحدى م�شاريع �شركة 
�ل����ذر�ع  �لأ����ش���ول،  لإد�رة  �ل�����ش��ارق��ة 
يف  �ل�شارقة،  حلكومة  �ل�شتثمارية 
على  كبري�ً  �إقباًل  �ل�شابعة،  ن�شخته 
خمتلف �أنو�ع �لرطب من �ملو�طنني 
و�ملقيمني وزو�ر �إمارة �ل�شارقة، منذ 

�فتتاحه �ل�شهر �ملا�شي وحتى �لآن.
�ملدير  �ل������زرع������وين،  ح���ام���د  وق������ال 
�جلبيل:”�أ�شبح  – �شوق  �لتنفيذي 
يعرف  �ل������ذي  �ل����رط����ب  م���ه���رج���ان 
�ملنتجة حملياً  �أن��و�ع �لرطب  باأجود 
�لبارزة  �ل�شنوية  �لفعاليات  �إح��دى 
و�لتي  �جلبيل  ���ش��وق  ينظمها  �ل��ت��ي 
ي�شكل  حيث  �ل�شوق،  زو�ر  ينتظرها 
للتعريف  مهمة  ف��ر���ش��ة  �مل��ه��رج��ان 
�ملنتجة حملياً  �أن��و�ع �لرطب  باأجود 
م��ن ج��ه��ة، وت��ع��زي��ز �ل��وع��ي �لثقايف 
ب�شجرة  �رت���ب���ط  �ل�����ذي  و�ل����ر�ث����ي 
�لنخيل و�أهمية ثمارها من �لناحية 
�لغذ�ئية و�ل�شحية وحتفيز �ملناف�شة 

ب���ني �مل����ز�رع����ني م���ن ج��ه��ة �أخ�����رى، 
�أف�شل  ع���ر����س  خ����الل  م���ن  وذل�����ك 
وت�شجيع  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل���رط���ب  �أن�������و�ع 
�ل�شتثمار لزيادة �لإنتاج �ملحلي من 
�لرطب بكافة �أنو�عها، حتى يناف�س 
�لعاملية،  �ملنتجات  �لإم��ار�ت��ي  �ملنتج 
م�����ن خ������الل رف������ع ج�������ودة �ل���رط���ب 

�لإمار�تية«.
ومنذ �إنطالق مهرجان �لرطب من 
منت�شف  ح��ت��ى  ي��ول��ي��و  �شهر  ب��د�ي��ة 
���ش��ه��ر �أغ�������ش���ط�������س، مت ب���ي���ع �أن������و�ع 
خم��ت��ل��ف��ة م���ن �ل���رط���ب م���ن خالل 
ع�شرة  عددها  �لبالغ  �لبيع  من�شات 
�ملبيعات  حجم  و�شل  حيث  �ك�شاك 
كيلوجر�م  �أل��ف   38250 مايقارب 

�ي 38 طناً

اأنواع الرطب:
�مل��ه��رج��ان ع��ل��ى جتديد  و ي��ح��ر���س 
�أنو�ع  ومن  با�شتمر�ر  �لرطب  �أن��و�ع 
�ل���رط���ب �ل��ت��ي مت �إ���ش��اف��ت��ه��ا خالل 
�خل�شكار،  )�لهاليل،  �ملهرجان  �أي��ام 
�لبقل،  �جل��ربي،  �ملزيني،  �خل�شاب، 

�ل�����ش��الين، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �لأن����و�ع 
�مل���ت���و�ج���دة م���ن ق��ب��ل وم��ن��ه��ا نغال، 

خنيزي، 
خ����ال�����س،  خ�شر�وي،   م����ع����ان،   ب���و 
��شابع  ���ش��ي�����ش��ي،  ل����ول����و،  ب����رح����ي،  
�ل���ع���رو����س، ب���و ج���ي���ب���ال، ع���ني بقر، 
�لتمور  م���ز�رع  �إن��ت��اج  م��ن  وجميعها 

�ملحلية.

اأوقات املهرجان:
وي�����ش��ت��م��ر م��ه��رج��ان �ل���رط���ب حتى 
ن���ه���اي���ة ���ش��ب��ت��م��رب �مل���ق���ب���ل م����ن عام 
2022، مب�شاركة �أ�شحاب حمالت 
�لرطب �ملتو�جدين يف �ل�شوق وعدد 

من �مل�شاركات �خلارجية.
خالل  زو�ره  �مل��ه��رج��ان  وي�����ش��ت��ق��ب��ل 
����ش���اع���ات ع��م��ل �ل�������ش���وق، ح��ي��ث من 

�ل�شاعة  من  �خلمي�س  حتى  �ل�شبت 
 10:00 ح���ت���ى  ����ش���ب���اح���اً   8:00
م�����ش��اًء، �أم���ا م��و�ع��ي��د ���ش��وق �جلبيل 
يوم �جلمعة، ومن �ل�شاعة 07:00 
�شباحاً،   11:30 ح��ت��ى  ���ش��ب��اح��اً 
ويغلق فرة �شالة �جلمعة، ويعاود 
 1:00 ��شتقبال �لزو�ر من �ل�شاعة 

ظهر�ً حتي 10:00 م�شاًء.
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املال والأعمال

عمال اأكرب ميناء للحاويات يف بريطانيا يبدوؤون اإ�سرابا ملدة 8 اأيام 
•• لندن -رويرتز:

يبد�أ �أكرث من 1900 عامل يف �أكرب ميناء 
�إ�شر�با  �لأحد  �أم�س  بريطانيا  للحاويات يف 
و�شركات  نقاباتهم  ح��ذرت  �أي��ام  ثمانية  مل��دة 
�ل�شحن من �أنه قد يوؤثر ب�شكل خطري على 

�لتجارة و�شال�شل �لإمد�د�ت.
ويبد�أ موظفو ميناء فيلك�شتو على �ل�شاحل 
�ل�����ش��رق��ي لإجن���ل���ر� �إ���ش��ر�ب��ه��م و���ش��ط نز�ع 
حول �لأجور، يف �أحدث حلقة من �لإ�شر�بات 

باأجور  �لنقابات  تطالب  حيث  بريطانيا  يف 
�أعلى لأع�شائها �لذين يو�جهون �أزمة تكلفة 

�ملعي�شة.
ق����ال ب��وب��ي م���ورت���ون �مل�������ش���وؤول �مل��ح��ل��ي عن 
�لعاملني يف �أر�شفة �ملو�نئ يف نقابة )يونايت( 
يف  كبري  ��شطر�ب  يف  �لإ���ش��ر�ب  “�شيت�شبب 

كل �شال�شل �لتوريد يف �ململكة �ملتحدة،
ب���اأك���م���ل���ه م����ن �شنع  ل���ك���ن ه�����ذ� �خل�������الف   
�ل�شابق  لل�شركة يف  “�أُتيح  �ل�شركة«.و�أ�شاف 
كل �لفر�س لتقدمي عر�س عادل لأع�شائنا، 

لكنها �ختارت عدم �لقيام بذلك«.
�مل�شغلة لفيلك�شتو  وقالت �شركة هات�شي�شون 
بزيادة  عر�شها  �أن  تعتقد  �إنها  �جلمعة  ي��وم 
قدره  �إج��م��ايل  ومبلغ  باملئة  �شبعة  �لأج����ور 
دولر�ت(   604( �إ�شرليني  جنيه   500
�مليناء،  نقابة عمال  �أن  و�أ�شافت  ع��ادل.  كان 
�لتي متثل حو�يل 500 موظف يف �لأعمال 
�لإ���ش��ر�ف��ي��ة و�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة و�ل��ك��ت��اب��ي��ة، قبلت 
�لتفاق.لكن نقابة يونايت، �لتي متثل ب�شكل 
�لقر�ح  �إن  قالت  �لر�شيف،  عمال  �أ�شا�شي 

�أقل كثري� من معدل �لت�شخم �حلايل.
وق�����ال �مل���ي���ن���اء �إن�����ه ���ش��ُي��ف��ّع��ل خ��ط��ة ط����و�رئ 
و�شيعمل ع��ل��ى �حل���د م��ن �ل���ش��ط��ر�ب��ات يف 
 29 حتى  �شي�شتمر  �ل���ذي  �لإ����ش���ر�ب  �أث��ن��اء 
�ل�شحن  �آب.وح�������ذرت جم��م��وع��ة  �أغ�����ش��ط�����س 
�شحن  �شركات  �أك��رب  �إح���دى  وه��ي  مري�شك، 
�حلاويات يف �لعامل، من �لأث��ر �لكبري لهذ� 
يف  ت��اأخ��ري  عليه  �شيرتب  �ل���ذي  �لإ����ش���ر�ب 
�إج��ر�ء تغيري�ت يف  و�إجبارها على  �لعمليات 

رحالت �شفنها.

اقت�سادية ال�سارقة تنظم 
جل�سة ح�ارية بعن�ان
 » رواد امل�ستقبل 2«

•• ال�صارقة-وام:

حو�رية  جل�شة  �ل�شارقة  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  نظمت 
�لعاملي  �ليوم  مع  “ تز�مناً   2 �مل�شتقبل  “رو�د  بعنو�ن  �فر��شية 
21 من �غ�شط�س وبالتع�����اون  �ل�  �لذي يو�فق  �لأعم��������ال  لريادة 
“ �لتابعة  “ رو�د  �لريادية  �مل�شاريع  لدعم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  مع 

لها.
�لنجاح  �لأعمال وخطو�ت  ر�ئد  و��شتعر�شت �جلل�شة مو��شفات   
يف تنفيذ �مل�شاريع �خلا�شة وجمالت �لدعم �لتي تقدمها حكومة 
�ل�شارقة للقطاع �لقت�شادي وحتفيز �ل�شباب لدخول جمال ريادة 

�لأعمال.
رو�د  ملوؤ�ش�شة  �لع�شوية  ب��رن��ام��ج  ب��خ��دم��ات  �لتعريف  وت�شمنت 
و�ملز�يا  رو�د  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ت��م��وي��ل  ب��رن��ام��ج  ب��خ��دم��ات  و�ل��ت��ع��ري��ف 
�لرب�مج  جانب  �إىل  �لأع�شاء  عليها  يح�شل  �لتي  و�لت�شهيالت 
�لتدريبية وبر�مج �لدبلوم �ملهني وخدمات �ل�شت�شار�ت بالإ�شافة 
�حل�شول  لإج���ر�ء�ت  �جلل�شة  تطرقت  كما  �لتمويل  خدمات  �إىل 
على رخ�شة �ملتاجرة �لإلكرونية من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية.

ريادة  م�ش������اريع  من  ع�������دد  جت������ارب  عر�س  �جلل�شة  خل�������ال  ومت 
�لأعمال  ري���ادة  روح  تعزيز  بهدف  �لإم���ارة  يف  �لناجحة  �لأع��م��ال 
و�إلهام �جليل �لقادم من رو�د �لأعمال باحلديث عن ق�شة �إطالق 
وطرق  �ملكت�شبة  و�لتجارب  و�جهتهم  �لتي  و�لتحديات  �مل�شروع 

��شتد�مة �مل�شروع يف �مل�شتقبل.
�لقطاع  يف  وم�شاهمتها  �لأع��م��ال  ري���ادة  �أهمية  �ملتحدثون  و�أك���د 
�لعمل كما مت خالل �جلل�شة تقدمي  �لقت�شادي وتوفري فر�س 
و�لتجارب لال�شتفادة منها  �لنجاح  �لأمثلة لق�ش�س  �لعديد من 
يف  �لناجحة  �ل��ري��ادي��ة  �مل�شاريع  م��ن  مل�شروعني   hعر�س �شملت 

�إمارة �ل�شارقة.
د�ئرة  رئي�س  �ل�شويدي  ه��ده  ب��ن  �هلل  عبد  �شلطان  �شعادة  و�أك���د 
�ل�����ش��ارق��ة تتمتع  �إم�����ارة  �أن  �ل�����ش��ارق��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة يف 
مبقومات متكنها من بناء منظومة �أع�����مال متك������املة وعالق������ات 
�قت�ش������ادية ق�����وية على م�شتوى �لعامل و�إقامة �شر�كات يف خمتلف 
�لقطاعات وقد �أ�شهم ذلك يف توفري �أ�شا�س ر��شخ لرو�د �لأعمال 

�لطموحني للتو�شع نحو �لأ�شو�ق �لعاملية.
من جانبه �أكد عبد �لعزيز عمر �ملدفع نائب مدير �إد�رة �لت�شال 
�لد�ئرة  �إط��ار جهود  يف  ج��اءت  �لور�شة  �أن  �ل��د�ئ��رة  يف  �حلكومي 
لتعزيز مكانة �لإمارة على خارطة ريادة �لأعمال �لعاملية و�لإ�شهام 
يف تر�شيخ روؤيتها �ل�شر�تيجية �لر�مية �إىل دفع عجلة �لبتكار 

وحتقيق �لأثر �لإيجابي .

طرق دبي حتقق خف�سا يف ا�ستهالك الطاقة بن�سبة 18 % والنبعاثات 13 %
•• دبي - وام:

ورئي�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  �أعلن معايل مطر 
و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  يف  �ملديرين  جمل�س 
قيا�س  م��وؤ���ش��ر�ت  م�شتهدفات  �ل��ه��ي��ئ��ة  حتقيق 
�أد�ء ك���ف���اءة �ل��ط��اق��ة ح��ي��ث ���ش��ج��ل��ت خ��ف�����ش��اً يف 
�لعمليات  يف  �لإج����م����ايل  �ل���ط���اق���ة  ����ش��ت��ه��الك 
بن�شبة   2021 ع����ام  ل��ه��ا  �ل��ت��اب��ع��ة  و�مل�����ش��اري��ع 
%18 مقارنة مبتو�شط �ل�شتهالك يف �لأعو�م 
�نخفا�س  وك��ذل��ك   2019 �إىل   2016 م��ن 
و�نخفا�س   13% بن�شبة  �لنبعاثات  �إج��م��ايل 
تكاليف �لطاقة بن�شبة %10 يف �لفرة ذ�تها.
مهماً  حم��ور�ً  �ل�شتد�مة  ت�شكل  �لطاير:  وق��ال 
�شمن �لغايات و�لأه��د�ف �ل�شر�تيجية لهيئة 
�ل�شتد�مة  مفهوم  و�أ�شبح  و�ملو��شالت  �لطرق 
يعد  حيث  للهيئة  �ملوؤ�ش�شي  �لأد�ء  يف  ُمر�شخاً 
حمور حماية �لبيئة وتر�شيد ��شتخد�م �لطاقة 
و��شتد�مة  �ل��ك��رب��ون��ي��ة  �لن���ب���ع���اث���ات  وخ��ف�����س 
�أن  �لهيئة موؤكد�ً  �أولويات عمل  �لأ�شول �شمن 
�لهيئة لديها خريطة طريق و��شحة تهدف �إىل 
يف  �لنبعاثات  عدمية  ع��ام  نقل  و�شائل  حتقيق 
2050 لتكون للهيئة �لريادة  دبي بحلول عام 
منطقة  يف  �لأوىل  �حلكومية  �جلهة  بو�شفها 
�ل�����ش��رق �لأو���ش��ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا �ل��ت��ي ت�شع 
�ملو��شالت  ت�شتهدف  متكاملة  طريق  خريطة 

�لعامة و�لبنية �لتحتية �لتابعة لها.
هيئة  يف  �لطاقة  حتليل  تقرير  �أظهر  و�أ�شاف: 
�نخفا�س   2021 ل��ع��ام  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق 
%18 حيث  ��شتهالك �لطاقة بن�شبة  �إجمايل 
 36% بن�شبة  �ل��ب��ن��زي��ن  ����ش��ت��ه��الك  �ن��خ��ف�����س 
من  �لأع����و�م  يف  �ل�شتهالك  مبتو�شط  مقارنة 

موؤ�ش�شة  لتو�شع  نتيجة   2019 �إىل   2016
تاك�شي دبي يف ��شتخد�م مركبات �لأجرة �لهجينة 
و�لكهربائية وكذلك �نخفا�س ��شتهالك �لديزل 
بن�شبة %15 خالل �لفرة نف�شها على �لرغم 
�لعامة  �ملو��شالت  حافالت  �أ�شطول  زي��ادة  من 
�حلافالت  لإح��الل  عملية  �لهيئة  نفذت  حيث 
�لقدمية باأخرى حديثة مزودة مبحرك “يورو 
للمو��شفات  ومطابقة  للبيئة  �ل�شديقة   ”6
كما  �لكربونية  بالنبعاثات  �خلا�شة  �لأوروبية 
�أظهر �لتقرير �رتفاع ��شتهالك �لكهرباء بن�شبة 
%11 نتيجة لت�شغيل م�شار 2020 ملرو دبي 
بطول 15 كيلومر� �لذي ي�شم �شبع حمطات.

و�أو����ش���ح م��ع��ايل �مل��دي��ر �ل��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س 
 36 �ملا�شي  �لعام  �لهيئة نفذت يف  �أن  �ملديرين 
مبادرة للطاقة و�لقت�شاد �لأخ�شر �شاهمت يف 
��شتهالك  وتخفي�س  قيا�شية  وف���ور�ت  حتقيق 
�لطاقة حيث بلغ �لوفر �ملايل �لتقديري �ملحقق 
��شتهالك  �لوفر يف  بلغ  85 مليون درهم فيما 
ك��ي��ل��وو�ط/���ش��اع��ة و�ملاء  68 م��ل��ي��ون  �ل��ك��ه��رب��اء 
لر  مليون   21 و�لبنزين  جالون  مليون   55

و�لديزل 1.8 مليون لر.
�نبعاثات  جت��ن��ب  يف  �مل�����ب�����ادر�ت  ���ش��اه��م��ت  ك��م��ا 
�أك�شيد  ث���اين  مل��ك��اف��ئ  86 ط��ن��ا  ي��ق��رب م���ن  م���ا 
450 �ألف  �ل��ك��رب��ون وحت��وي��ل م��ا ي��ق��رب م��ن 

طن من �لنفايات عن مكب �لنفايات من خالل 
�أن  م���وؤك���د�ً  �ل��ن��ف��اي��ات  ف��ّع��ال��ة لإد�رة  مم��ار���ش��ات 
�ملبادر�ت  من   95% من  �أك��رث  �أجن��زت  �لهيئة 
�لأخ�شر  ب���الق���ت�������ش���اد  �خل���ا����ش���ة  و�مل�������ش���اري���ع 
�مل�شتقبلية  �ل��ت��وج��ه��ات  وت��رت��ك��ز  �لتخ�ش�شية 
على عدد من �ملحاور منها: و�شائل �لنقل �ملرنة 
و�مل�شركة وو�شائل �لنقل �مل�شتد�مة و�لقت�شاد 
للركاب  �لقيادة  ذ�ت��ي  �لتنقل  وكذلك  �ل��د�ئ��ري 
ون��ق��ل �ل��ب�����ش��ائ��ع وت��ط��وي��ر �خل���دم���ات بح�شب 
عام  �أن  �إىل  �لإ�شارة  �ملتعامل.وجتدر  �حتياجات 
دبي  2020 ملرو  ت�شغيل م�شار  �شهد   2021
عالية  �شكانية  كثافة  ذ�ت  مناطق  يخدم  �ل��ذي 

�أل����ف ن�شمة   270 ب��اأك��رث م��ن  ت��ع��د�ده��ا  ي��ق��در 
�ملعايري  بناء على عدد من  �مل�شار  �ختيار  وج��اء 
وتوفر  حمطة  لكل  �ملتوقع  �لركاب  عدد  �أهمها 
تخدمها  �لتي  �ملنطقة  يف  �لتجارية  �لأن�شطة 
�ملو��شالت  ب��و���ش��ائ��ل  و�رت��ب��اط��ه��ا  حم��ط��ة  ك���ل 
�لأخ��رى مثل �حلافالت مبا ي�شاهم يف حتقيق 
حزمة من  و�فتتاح  دب��ي  لإم��ارة  �مل�شتد�م  �لنمو 
طرق  �شبكة  �أهمها  و�جل�شور  �ل��ط��رق  م�شاريع 
بطول 138 م�شرب كيلومر وت�شعة تقاطعات 
جم�����ش��رة خل��دم��ة م��دي��ن��ة �إك�����ش��ب��و دب���ي و�فتتاح 
حمطات منوذجية حلافالت �ملو��شالت �لعامة 
�لهو�ئية  للدر�جات  وم�شار�ت  للم�شاة  وج�شور�ً 
لدعم جهود �لإمارة يف جعل دبي مدينة �شديقة 
للدر�جات �لهو�ئية عرب توفري �لبد�ئل �ملنا�شبة 
ركوب  ريا�شة  ممار�شة  على  �ل�شكان  لت�شجيع 

�لدر�جات �لهو�ئية.

القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر 2022 حتفز ال�سراكات ال�ستثمارية يف امل�ساريع اخل�سراء
•• دبي- وام: 

�لعاملية  �لقمة  من  �لثامنة  �ل���دورة  تركز 
ي�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �لأخ�����ش��ر  ل��الق��ت�����ش��اد 
�ل���ع���امل���ي يومي  �ل����ت����ج����اري  دب�����ي  م����رك����ز 
تنمية  ع��ل��ى  �مل��ق��ب��ل  �شبتمرب   29 و   28
�مل�شاريع  يف  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل�������ش���ر�ك���ات 
�خل�����ش��ر�ء و�ل��ت��م��وي��ل �لأخ�����ش��ر وحتفيز 
يوفرها  �ل��ت��ي  و�ل��ع��م��ل  �ل�شتثمار  ف��ر���س 
�لق��ت�����ش��اد �لأخ�����ش��ر. وي��ن��اق�����س ع���دد من 
مبا  و�ل��ع��امل��ي��ة  �ملحلية  �ل�شخ�شيات  ك��ب��ار 
حكومات  وروؤ����ش���اء  دول  روؤ����ش���اء  ذل���ك  يف 
�ملتحدثني  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�ملوؤ�ش�شات  وممثلي  و�مل�شوؤولني  �لعامليني 
�لإعالمية  �لو�شائل  وممثلي  �حلكومية 
�لقمة  و�لأك���ادمي���ي���ني خ����الل  و�خل������رب�ء 
�ملتاحة  و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  �ل��و�ع��دة  �لفر�س 
�أم������ام �ل��ق��ط��اع��ني �حل���ك���وم���ي و�خل���ا����س 
�حلديثة  و�لتقنيات  �لبتكار�ت  لتوظيف 
مبتكرة  متويلية  و�أدو�ت  ح��ل��ول  لإي��ج��اد 
�لنظيفة  �لطاقة  م�شاريع  �نت�شار  تدعم 
عجلة  وتدفع  �لنمو  و��شتد�مة  و�ملتجددة 
�لقت�شاد �لعاملي نحو مزيد من �لزدهار.
وتدعم �لقمة �لعاملية لالقت�شاد �لأخ�شر 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ج��ه��ود   2022
�ل�شتثمار�ت  زخ�����م  ل���ت���ع���زي���ز  �مل���ت���ح���دة 
�لقر�ر  �شّناع  جمع  خ��الل  من  �خل�شر�ء 
و�مل�شتثمرين حتت �شقف و�حد على �أر�س 
دولة �لإم��ار�ت مما يدعم م�شاعي �لدولة 
يف تعزيز �لتمويل �لأخ�شر حيث �ن دولة 
�لإمار�ت �أول دولة تقوم بتطوير و�إ�شد�ر 
�لقت�شاد  ن��ح��و  �ل��ت��ح��ول  ل��ق��ي��ا���س  دل��ي��ل 
�أبعاد  �لدليل على ثالثة  ويركز  �لأخ�شر 
�لقت�شادية  وه���ي  �مل�����ش��ت��د�م��ة  للتنمية 
و�لجتماعية و�لبيئية وت�شم هذه �لأبعاد 
�خل�شر�ء  �ل���وظ���ائ���ف  ح�����ول  م����وؤ�����ش����ر�ت 
�لب�شرية  و�لتنمية  و�لب��ت��ك��ار  و�ل��ت��وط��ني 
�خل�شر�ء  و�مل��رك��ب��ات  �لبيئية  و�لب�شمة 
�لإم�����ار�ت  دول���ة  خ�ش�شت  وغ��ريه��ا.وق��د 

400 مليون دولر لتمكني �نتقال �لدول 
وتعهدت  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  �إىل  �لنامية 
بامل�شاعدة يف توفري �لكهرباء �خل�شر�ء ل� 
100 مليون �أفريقي بحلول عام 2035 
كما وعدت �لدولة بجمع 4 مليار�ت دولر 
�شاأنها  من  �لتي  �لتقنيات  يف  لال�شتثمار 
حت��وي��ل �ل��زر�ع��ة و�إن��ت��اج �ل��غ��ذ�ء للتو�فق 

ب�شكل �أكرب مع �حلد من �لتغري �ملناخي.
وتوؤكد �لقمة �أهمية �إجر�ء تغيري�ت عاملية 
يف �أمناط �ل�شتهالك و�لإنتاج و�ل�شتثمار 
�أنها  كما  للمناخ  باري�س  �تفاقية  لتحقيق 
متهد �لطريق ملوؤمتر �لأطر�ف يف �تفاقية 
�ملناخ  ب�شاأن تغري  �لإطارية  �ملتحدة  �لأمم 
مدينة  �شت�شت�شيفه  �ل���ذي   COP28
�إك�����ش��ب��و دب����ي �ل���ع���ام �ل���ق���ادم و�ل�����ذي يعد 
�ل�شتد�مة  م��الم��ح  ل��ر���ش��م  ه��ام��اً  ح��دث��اً 
�لعاملية و�مل�شتقبل �لأخ�شر وتعزيز مكانة 
�أ�شا�شي  �لأو�شط كمحرك  �ل�شرق  منطقة 
�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �لأخ�����ش��ر  ل��الق��ت�����ش��اد 

�خل�شر�ء.
وقال معايل عبد �هلل بن طوق �ملري وزير 
تتبنى  �لإم������ار�ت  دول����ة  “�إن  �لق��ت�����ش��اد: 
لتعزيز ممكنات  م�شتقبلية طموحة  روؤية 
وت��ط��وي��ر قطاعات  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��ن��وع 
�لتي  �مل����ج����الت  يف  ج����دي����دة  �ق���ت�������ش���ادي���ة 
وميثل  �مل�شتد�مة.  �لتنمية  م�شرية  تخدم 
�لقطاعات  �أب��رز  �أح��د  �لأخ�شر  �لقت�شاد 
�ل���ت���ي ت���خ���دم ه����ذ� �ل��ت��وج��ه وق����د قطعت 
يف  قدر�تها  لبناء  مهمة  خ��ط��و�ت  �ل��دول��ة 
هذ� �ملجال وميثل �لقت�شاد �لد�ئري �أحد 
عليها  ت��رت��ك��ز  �ل��ت��ي  �لرئي�شية  �مل��ح��رك��ات 
وقد  �حليوي  �مللف  ه��ذ�  �لدولة يف  جهود 
مبادر�ت  خ��الل  م��ن  ملمو�شاً  من���و�ً  �شهد 
�لد�ئري  ل��الق��ت�����ش��اد  �لإم�������ار�ت  جم��ل�����س 
ل���ه و�لتي  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  وجل���ن���ة 
جديدة  ���ش��ي��ا���ش��ة   22 و����ش���ع  يف  جن��ح��ت 
 4 تخدم  �ل��دول��ة  �ل��د�ئ��ري يف  لالقت�شاد 
و�لبنية  �لت�شنيع  وهي  رئي�شية  قطاعات 
�لتحتية �خل�شر�ء و�لنقل و�إنتاج �لأغذية 

يف  �ل�شيا�شات  تلك  وت�شاهم  و��شتهالكها 
معاجلة �لتحديات �لتي تقف �أمام تطبيق 
�لقت�شاد �لد�ئري يف تلك �لقطاعات كما 
نحو  �ل��ت��ح��ول  وت���رية  ت�شريع  ع��ل��ى  تعمل 

�لتنمية �خل�شر�ء.
وت��اب��ع م��ع��ايل ب��ن ط��وق �أن �ل��ت��ح��ول نحو 
خ�شرًة  �أك�������رث  ج����دي����د  ت���ن���م���وي  من�������وذج 
و����ش��ت��د�م��ًة ه��و �جت���اه ع��امل��ي ويلعب دور�ً 
�قت�شاد�ت  م��الم��ح  ت�����ش��ك��ي��ل  يف  رئ��ي�����ش��ي��اً 
�لقمة  �أه��م��ي��ة  ت��اأت��ي  ه��ن��ا  وم���ن  �مل�شتقبل 
تطرح  �لتي  �لأخ�شر  لالقت�شاد  �لعاملية 
�لدوليني  �ل�شركاء  م��ع  للتباحث  من�شة 
ودر�����ش���ة ف��ر���س ج���دي���دة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
هذ� �ملجال �حليوي مبا يعزز من �جلهود 
�لقت�شاد  منو  ممكنات  لتطوير  �لوطنية 
�لأخ�شر باعتباره �أولوية حتمية للمرحلة 
�ملقبلة وركيزة �أ�شا�شية من ركائز �لنتقال 
تنوعاً  �أك��رث  جديد  �قت�شادي  من��وذج  �إىل 
�لدولة  ل��روؤي��ة  وف��ق��اً  و��شتد�مة  وم��رون��ة 

وم�شتهدفاتها للخم�شني عاماً �ملقبلة.
نائب  �لطاير  حممد  �شعيد  معايل  و�أ�شار 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة يف دبي 
و�لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة 
�لعاملية  �لقمة  ورئي�س  دبي  ومياه  كهرباء 
لالقت�شاد �لأخ�شر �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
تبنت باكر�ً ومنذ �لعام 2012 �لقت�شاد 
�لأخ�شر من خالل ��شر�تيجية �لإمار�ت 
�شاحب  �أطلقها  �لتي  �خل�شر�ء  للتنمية 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�شعار  حت����ت  �هلل”  “رعاه  دب�����ي  ح���اك���م 
م�شتد�مة”  ل��ت��ن��م��ي��ة  �أخ�����ش��ر  “�قت�شاد 
�أن  �إىل  خاللها  من  �لدولة  ت�شعى  و�لتي 
ت��ك��ون ر�ئ����دة ع��امل��ي��اً ومن���وذج���اً ن��اج��ح��اً يف 
�لقت�شاد  تعزيز  خ��الل  م��ن  �ل���ش��ت��د�م��ة 
م�شتد�مة  بيئة  على  و�حل��ف��اظ  �لأخ�شر 
ت���دع���م �ل��ن��م��و �لق���ت�������ش���ادي ع��ل��ى �مل���دى 

�لطويل.

�لإمار�ت  دول��ة  “عملت  معاليه:  و�أ���ش��اف 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أه������د�ف  دم����ج  ع��ل��ى 
روؤي���ت���ه���ا  يف  �مل����ت����ح����دة  ل�������الأمم   2030
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل وحت���ق���ي���ق �ل���ط���م���وح���ات يف 
وت�شهم  �ل�����ق�����ادم�����ة.  ع�����ام�����اً  �خل���م�������ش���ني 
تنفيذها  يتم  �ل��ت��ي  �ل��ري��ادي��ة  �مل�����ش��روع��ات 
مثل حمطات �لطاقة �ل�شم�شية وت�شجيع 
�ل�شديقة  �لكهربائية  �ل�شيار�ت  ��شتخد�م 
للبيئة و�لتحول �لرقمي وبناء جمتمعات 
�لكربون  منخف�شة  م�شتد�مة  ح�شرية 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  دع���م  يف 
كافة  يف  م�����ش��ت��د�م  م�شتقبل  حتقيق  ن��ح��و 
وحتقيق  �ل��دول��ة  يف  �حل��ي��وي��ة  �لقطاعات 
�لنظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب�����ي  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لكربوين  �حلياد  و��شر�تيجية   2050
 100% ل��ت��وف��ري  دب���ي  لإم�����ارة   2050
من �لقدرة �لإنتاجية للطاقة من م�شادر 
 .2050 �لعام  بحلول  �لنظيفة  �لطاقة 
وق��ط��ع��ت �إم������ارة دب���ي �أ����ش���و�ط���اً م��ه��م��ة يف 

م�شريتها �لهادفة نحو �لتنمية �مل�شتد�مة 
و�أطلقت م�شاريع ر�ئدة يف �لطاقة �ملتجددة 
بن  حممد  جمّمع  �أب��رزه��ا  من  و�لنظيفة 
�أكرب  �ل�شم�شية  للطاقة  مكتوم  �آل  ر��شد 
و�حد  �ل�شم�شية يف موقع  للطاقة  جمّمع 
على م�شتوى �لعامل و�لذي �شتبلغ قدرته 
5،000 ميجاو�ت بحلول عام  �لإنتاجية 
�إىل  ت�شل  �إجمالية  با�شتثمار�ت   2030
�لدولة  ري���ادة  يعزز  دره��م مب��ا  50 مليار 
ودبي باعتبارها منوذجاً ناجحاً لال�شتد�مة 
حول �لعامل. ويحظى �ملجمع منذ �إطالقه 
�مل��ط��وري��ن �لعامليني  ب��اه��ت��م��ام و����ش��ع م��ن 
من  �مل�شتثمرين  ثقة  يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر 
خمتلف �أنحاء �لعامل بامل�شروعات �لكربى 
�ل��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
بالتعاون مع �لقطاع �خلا�س وفق منوذج 
�لنموذج  هذ�  خالل  ومن  �مل�شتقل.  �ملنتج 
درهم  مليار   40 نحو  �لهيئة  ��شتقطبت 
قيا�شية  �أرقاماً  وحققت  �ل�شتثمار�ت  من 
�لأ�شعار مل�شروعات �لطاقة  �أدنى  عاملية يف 
وباتت  متتالية  م��ر�ت  خلم�س  �ل�شم�شية 
�ل�شم�شية  �ل��ط��اق��ة  لأ���ش��ع��ار  م��ع��ي��ار�ً  دب���ي 
�ل���ع���امل. و���ش��م��ن م�شاعي  ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
�لأخ�شر  �لتمويل  بتعزيز  �لدولة  و�لتز�م 
ل�شر�تيجية  �ل��ث��ال��ث  �مل�����ش��ار  �إط����ار  ويف 

�إطالق  2050 مت  �لنظيفة  للطاقة  دبي 
حلول  لتوفري  �لأخ�شر”  دبي  “�شندوق 
�خل�شر�ء  للم�شروعات  مبتكرة  متويلية 
متويل  �آليات  ��شتك�شاف  على  نعمل  حيث 
وتعزيز  ل��ت�����ش��ج��ي��ع  وم���ب���ت���ك���رة  ج����دي����دة 
�لإنفاق على �لبنية �لتحتية �مل�شتد�مة.” 
�هتمام  تز�يد  �ل�شوء على  �لقمة  وت�شلط 
�لطاقة  ب��ق��ط��اع  �ل��ع��امل��ي��ني  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
�ملتجددة و�شبل �ل�شتفادة من �لطفرة يف 
متويل �لبيئة و�ملجتمع و�حلوكمة بهدف 
حتقيق �لنمو �لأخ�شر حيث �نه وبح�شب 
�ملتجددة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  تقرير 
/�آي���ري���ن���ا/ وم��ن��ظ��م��ة �ل��ع��م��ل �ل��دول��ي��ة “ 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة   - �ل�����ش��ن��وي��ة  �مل��ر�ج��ع��ة 
وفر قطاع �لطاقة  و�لوظائف 2021”- 
12 مليون وظيفة حول �لعامل  �ملتجددة 
باملقارنة  وذل�����ك   2020 �ل���ع���ام  خ����الل 
�لعام  م��ل��ي��ون وظ��ي��ف��ة خ���الل   11.5 م��ع 
وذل��ك يف وظائف مبا�شرة وغري   2019
مبا�شرة و��شتمرت وظائف �لقطاع بالنمو 
يف جميع �أنحاء �لعامل منذ عام 2012. 
وت���رك���زت ف��ر���س �ل��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل �أك����رب يف 
جمالت �لطاقة �ل�شم�شية �لكهرو�شوئية 
�لكهرومائية  و�لطاقة  �حليوية  و�لطاقة 

وطاقة �لرياح.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

�لها�شمي  �ملنعم  عبد  �شعادة  �أ���ش��اد 
رئ���ي�������س �لحت������ادي������ن �لإم������ار�ت������ي 
لرئي�س  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  و�لآ���ش��ي��وي 
للجوجيت�شو  �ل��������دويل  �لحت��������اد 
بطولة  ح��ق��ق��ت��ه  �ل�����ذي  ب���ال���ن���ج���اح، 
�ملختلطة  �لقتالية  للفنون  �لعامل 
جميع  على  ظ��ب��ي،  ب��اأب��و  للنا�شئني 
وجماهرييا  تنظيميا  �مل�����ش��ت��وي��ات؛ 

وفنيا و�إعالميا.
�ل�شبت  �لأول  �أم�س  �ل�شتار  و�أ�شدل 
�لن�شخة  ه�������ذه  ف����ع����ال����ي����ات  ع����ل����ى 
�ل��ب��ط��ول��ة، و�لتي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة م���ن 
للمنتخب  �لأوىل  �مل�شاركة  �شهدت 
و�أكد  �لبطولة.  ه��ذه  �لإم��ار�ت��ي يف 
�لر�شيدة  �لقيادة  دعم  �أن  �لها�شمي 
ه���و ح��ج��ر �ل���ز�وي���ة يف حت��ق��ي��ق �أي 
�أبناء �لإم��ار�ت يبدعون  �إجناز، و�أن 

�لفر�شة  ع��ل��ى  ي��ح�����ش��ل��ون  ح��ي��ن��م��ا 
و�ل����دع����م، وه����و م���ا حت��ق��ق جم���دد� 
���ش��و�ء م��ن خالل  يف ه��ذه �لبطولة 
�جليدة  �لنتائج  �أو  �لر�ئع  �لتنظيم 
و�لهتمام �جلماهريي و�لإعالمي. 
�لها�شمي  �ملنعم  عبد  �شعادة  ووج��ه 
�شاركو� يف تنظيم  �لتهنئة لكل من 
"هذه  م�����وؤك�����د�:  �ل���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه 
���ش��ل�����ش��ل��ة جناح  �ل��ن�����ش��خ��ة ح��ل��ق��ة يف 
�لإمار�ت.  تنظمها  �لتي  �لبطولت 
و�أ������ش�����ك�����ر �مل���ن���ظ���م���ني وم���������ش����وؤويل 
�لقتالية  للفنون  �ل���دويل  �لحت���اد 
�شاهم يف جناح  م��ن  وك��ل  �ملختلطة 
ه���ذه �ل��ن�����ش��خ��ة �مل��ه��م��ة و�مل��م��ي��زة يف 
�أبطال  و�خ��ت��ت��م  �لبطولة".  ت��اري��خ 
�لتي  �لبطولة،  فعاليات  �لإم����ار�ت 
�أي����ام ب�شالة   4 �أق��ي��م��ت ع��ل��ى م���د�ر 
ز�يد  مبدينة  �آرينا"  "جوجيت�شو 
�شد�رة  يف  ظبي،  �أب��و  يف  �لريا�شية 

�شاركت  �ل��ت��ي  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ن��ت��خ��ب��ات 
يف ه���ذه �ل��ن�����ش��خ��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة من 
�لبطولة كما �حتل منتخبنا �ملركز 
�لتا�شع منا�شفة مع منتخب جنوب 
�أفريقيا يف �لرتيب �لعام للبطولة 
من بني منتخبات 42 دولة �شاركت 

يف هذه �لن�شخة.
باملركز  �لأوك������ر�ين  �مل��ن��ت��خ��ب  وف���از 
منتخبا  وت���اله  �لبطولة  يف  �لأول 

يف  وطاجيك�شتان  �ملتحدة  �لوليات 
�ملركزين �لثاين و�لثالث.

و�أنهى �ملنتخب �لإمار�تي م�شاركته 
�لعربية،  �ل�����ش��د�رة  يف  �لبطولة  يف 

4 م��ي��د�ل��ي��ات ملونة  ح��ي��ث ح�����ش��د 
/ذه���ب���ي���ة و�ح������دة وف�����ش��ي��ة و�ح����دة 
�ملنتخبان  ح��ل  فيما  وب��رون��زي��ت��ان/ 
�ملرتبة  يف  و�ل�������ش���ع���ودي  �ل��ل��ب��ن��اين 
�لعربي  �مل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  �ل���ث���ان���ي���ة 
بر�شيد 3 ميد�ليات بو�قع "ذهبية 
منهما،  لكل  وبرونزيتان"  و�ح���دة 
�لبحريني  �مل���ن���ت���خ���ب  وت����اله����م����ا 
و�ح���دة.  ف�شية  م��ي��د�ل��ي��ة  بر�شيد 
وج�����اءت م��ي��د�ل��ي��ات م��ن��ت��خ��ب��ن��ا عن 
ط��ري��ق ج��ا���ش��م �حل��و���ش��ن��ي بذهبية 
�لدرمكي  67 كجم وعبد �هلل  وزن 
وز�ي�����د  ك���ج���م   40 وزن  ب��ف�����ش��ي��ة 
 48 وزن حتت  �حلمادي بربونزية 
كجم وز�يد �لظباري بربونزية وزن 

"حتت 37 كجم" .
�لن�شخة  ه����ذه  ف��ع��ال��ي��ات  و�أق���ي���م���ت 
مب�شاركة نحو 500 لعب ولعبة 
�شارك  ك���م���ا  دول�������ة،   42 مي���ث���ل���ون 

�ملنتخب �لإمار�تي للنا�شئني ولأول 
لعباً   30 بتو�جد  تاريخه  يف  مرة 

بالإ�شافة �إىل 7 مدربني.
و�أو�شح �شعادة عبد �ملنعم �لها�شمي: 
حتقق يف  مبا  �شديد  بفخر  "�أ�شعر 
�ل��ب��ط��ول��ة و�إجن�����از�ت لعبينا  ه���ذه 
خا�شة �أنها �مل�شاركة �لأوىل ملنتخبنا. 
و�أتوقع لالعبينا م�شتقبال كبري� يف 
هذه �لريا�شة و�أمتنى �لتوفيق لهم 
يف جميع �ملحافل خالل �مل�شتقبل".

 4 ح�����ش��د  �ل��ف��ري��ق  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�ملركز  و�ح��ت��ل  متنوعة  م��ي��د�ل��ي��ات 
�ملنتخبات  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  �لأول 
�ل��ع��رب��ي��ة وه���و �إجن����از ك��ب��ري يف ظل 
قوة �ملناف�شة وكذلك كونها �مل�شاركة 
�لأوىل ملنتخبنا يف �لبطولة مو�شحا 
�نطالق  نقطة  مبثابة  �شتكون  �أنها 
ج���دي���دة ن��ح��و حت��ق��ي��ق �مل���زي���د من 

�لإجناز�ت يف �مل�شتقبل.

•• دبي-وام: 

ت���وج حم��م��د ع��ب��د �ل��رح��ي��م �مل����ري �لأم�����ني �ل���ع���ام لحتاد 
�لإمار�ت لبناء �لأج�شام عدد� من �لفائزين باملر�كز �لأوىل 
نظمها  و�ل��ت��ي  و�لفيزيك،  �لأج�����ش��ام  لبناء  دب��ا  بطولة  يف 
لبناء  �لإم���ار�ت  �حت��اد  باإ�شر�ف  �لأج�شام  لبناء  دب��ا  مركز 

�لأج�شام و�للياقة �لبدنية.
رئي�س  بح�شور  دب��ي،  يف  ميد�ن  بفندق  �لبطولة  و�أقيمت 
�حتاد  و�أع�شاء  �ل�شريدي  خمي�س  �شامل  �ملنظمة  �للجنة 
�حلو�شني،  �شاهني  وحممد  جوهر،  �أحمد  �لأج�شام  بناء 
و�أحمد بن ظبوي، وفي�شل �لغي�س �لزعابي، و�شارك فيها 

�أكرث من 200 لعب.
وجاء لعبو �لإمار�ت يف �ملر�كز �لأوىل باإحر�زهم 4 ذهبيات 
من بني 13 ميد�لية ملونة يف �ليوم �لأول لبطولة بناء 
�لج�شام و5 ف�شيات و4 برونزيات يف مناف�شات �لفيزيك 
و�مل�شكولر و�لبودي �شتايل، وتالهم لعبو �إير�ن و�ملغرب 

وم�شر و�لهند.
�أحرز  �شتايل"،  "بودي  ويف م�شابقة "بطل �لأبطال" لفئة 
كما  �لأول،  �ملركز  م�شعود  علي  �هلل  عبد  �لإم���ار�ت  لع��ب 

نال جائزة ولقب بطل �لأبطال لفئة "ما�شكولر" �لالعب 
�لإم���ار�ت���ي �إب��ر�ه��ي��م ع��ب��د �ل��رح��م��ن �ل��دو���ش��ري. ويف فئة 

فاز �لإير�ين ر�شا حممود حجاري باللقب. "�لفيزيك"، 
ون��وه حممد �مل��ري �لأم���ني �ل��ع��ام لحت��اد �لإم����ار�ت لبناء 
للبطولة  �ملميز  و�لتنظيم  �لفاعلة  بامل�شاركة  �لأج�����ش��ام 
�أق���وي���اء ومم��ي��زي��ن يف خم��ت��ل��ف �لفئات  وت���و�ج���د لع��ب��ني 
ق���وي���ة.. ف��ن��ي��ة  ����ش���ورة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �أع���ط���ى  م���ا  و�لأوز�ن، 

جناحها  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  ت��و����ش��ل  �أن  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع  وق����ال 
هذه  وجن��اح  تطور  ندعم  �للعبة،  �حت��اد  يف  ونحن  �ملميز. 
�لبطولت لأهميتها يف دعم �لنقلة �لنوعية لبناء �لأج�شام 
�شامل  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  وبارك  �لإمار�تية. 
�لفائزين حتقيقهم للمر�كز  �ل�شريدي لالعبني  خمي�س 
�ملتقدمة، و�أعرب عن �شعادته للم�شاركة �لفاعلة لالعبني 
قدمها  �لتي  �لفنية  و�مل�شتويات  �لعامل  دول  خمتلف  من 
�مل�����ش��ارك��ون يف �مل��ن��اف�����ش��ات م��ن��وه��ا ب��ال��ت��ط��ور �ل���ذي حتققه 
�أك��رث م��ن لعب  �أن  ه��ذه �لبطولة م��ن ع��ام لآخ��ر خا�شة 
يكون �شمن  �أن  �لفني و�جل�شماين ميكنه  متيز مب�شتو�ه 
�لأف�شل على م�شتوى �لإمار�ت ونتطلع يف �ل�شنو�ت �ملقبلة 

�إىل �أن ت�شبح هذه �لبطولة �أقوى و�أف�شل.

�أنتوين  �أو�شيك تفّوقه على �لربيطاين  �أولك�شندر  �أّكد �لأوك��ر�ين 
جو�شو� وح�شم لقب بطولة �لعامل يف �ملالكمة للوزن �لثقيل بقر�ر 
حكمني من ثالثة، يف "نز�ل �لبحر �لأحمر" مبدينة �مللك عبد�هلل 

يف جدة ليل �ل�شبت-�لأحد.
ر�بطة   ،IBF للمالكمة  �ل��دويل  �لحت��اد  �أل��ق��اب  �أو�شيك  وح�شم 
 WBO �لعاملية  �ملالكمة  ومنظمة   ،WBA �لعاملية  �ملالكمة 

بنتيجة 115-113، 113-115، 112-116.
وكان �أو�شيك )35 عاماً( �لذي مل يخ�شر بعد )20 ف��وز�ً، �شفر 
 32 �لبالغ  جو�شو�  على  تغّلب  قد  قا�شية(،  �شربة   13 خ�شارة، 
عاماً )24 فوز�ً، 3 خ�شار�ت، 22 �شربة قا�شية(، باجماع �لنقاط 

يف �أيلول/�شبتمرب يف لندن وجّرده من �أحزمته.
م(   1.91 "�يه جاي" )1.98 م مقابل  هذه �ملرة، رفع �لعمالق 
م��ن م�����ش��ت��و�ه، وه��اج��م م��ن��ذ �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة. ل��ك��ن ذل���ك مل يكن 
كافياً �أمام خ�شمه �لأوكر�ين، �ملر�شح للفوز لدى مكاتب �ملر�هنات 

و�لذي خا�س نز�له �لر�بع فقط يف هذه �لفئة.
�أه��دى �أو�شيك �ل��ذي بد� �أك��رث �شالبة يف �جل��ولت �لأخ��رية �أمام 
12 �لف متفّرج، �لفوز �إىل �أبناء بلده �لذين يو�جهون غزو�ً رو�شياً 
منذ �شباط/فرب�ير �ملا�شي "�أهدي هذ� �لفوز �إىل بلدي، عائلتي، 

فريقي وكل �جلنود �لذين يد�فعون عن وطني".
"�ألو�ن �حلرية" على  �أوكر�نيا وكلمات  �أل��و�ن علم  �ملالكم  وحمل 

مالب�شه.
ويف �لأيام �لتي �شبقت �لنز�ل، جلاأ �أو�شيك �ىل تر�ثه لال�شتعد�د، 
�لذين دمرتهم �حلرب  �لأوكر�نيني  بدعم ماليني من  م�شحوباً 
غّنى  كما  تقليدية،  �شعر  وبق�شة  �ل��ق��وز�ق  زي  �رت��دى  �لرو�شية. 
�أغنية قدمية للمقاومة بحما�شة عن �ملن�شة �أمام و�شائل �لإعالم 
�لعاملية. و��شتعد �أو�شيك للنز�ل من خالل قيادته 100 كيلومر 
ملدة  و�شبح  مئوية،  درجة  على منت �لدر�جة يف حر�رة بلغت 45 
�أنفا�شه حتت �ملاء  ت�شل �إىل خم�س �شاعات وكان قادًر� على حب�س 
ملدة �أربع دقائق و45 ثانية، حتى �أن مديره �إيغي�س كليما�س قال 

�إنه كاد �أن ُيغمى عليه.
جميع  يف  خا�شة  �شفقة  مبوجب  جم��اًن��ا  �ل��ن��ز�ل  ُنقل  ��شتثنائياً، 
�شباط/فرب�ير،  يف  كجندي  �أو�شيك  تطّوع  حيث  �أوكر�نيا،  �أنحاء 

قبل �أن يقبل خو�س �لنز�ل �لثاأري.
�شد  �لأل��ق��اب  توحيد  معركة  يف  �لتفكري  �لآن  لأو���ش��ي��ك  ومي��ك��ن 
�لربيطاين �لآخر تاي�شون فيوري �لبالغ 34 عاماً )32 فوز�ً، 1 
خ�شارة( وحامل لقب �ملجل�س �لعاملي للمالكمة WBC، �إذ� قّرر 

�عتز�له جم��دد�ً يف  �أعلن  �إىل �حللبات بعدما  �لعودة  �لأخ��ري  هذ� 
�آب/�أغ�شط�س.  12

بعد.  يعتزل  مل  فيوري  تاي�شون  �أن  من  متاأكد  "�أنا  �أو�شيك  ق��ال 
�أو�جه  و�إذ� مل  �أري��د منازلته،  يريد مو�جهتي.  �نه  �أنا متاأكد من 

تاي�شون فيوري، لن �أنازل �أبد�ً".
وبعد �لنز�ل، حتّدث جو�شو�، بطل �لوزن �لثقيل يف �أوملبياد لندن 
لأو�شيك، ثم  حز�مني  �أر�شاً  رمى  �أن  بعد  بذيئة  بكلمات   ،2012

قام بتهنئة �أو�شيك على فوزه.
قا�شياً...  �لأم��ر  كان  �لقلب.  "�أطلقت كلمات من  �لربيطاين  قال 

يجب �أن تكون قوياً جد�ً و�لليلة هناك ت�شّدع يف �لدروع".
"ر�أيتم رّد فعل �يه جاي، كانت لن�شان  �أ�شاف وكيله �إيدي هرين 
�أر�د �لفوز ب�شّدة، مع �لكثري من �ل�شغوط على كتفيه. �عتقد �نه 

ر�ً". �نفجر لنه خ�شر وكان مدمَّ
وكان جو�شو� نفى تكهنات باأن �لهزمية �شتنهي م�شريته، لكنه �أقّر 

باأنه ل ي�شتطيع حتمل خ�شارة ثالثة يف م�شريته.
�أول نز�ل مالكمة ن�شوي يف �ل�شعودية، �أحرزته  و�شهدت �لأم�شية 
يف  قا�شية  ب�شربة  علي  رم��ال  ���ش��وم��ايل  �أ���ش��ل  م��ن  �لربيطانية 

�جلولة �لأوىل �أمام �لدومينيكانية كري�شتال غار�شيا نوفا.

•• اأبوظبي -وام:

�نفرد �لأ�شتاذ �لدويل �لكبري �لأمريكي ر�ي روب�شون ب�شد�رة �لرتيب �لعام 
�أبوظبي  �ل�28 من مهرجان  �لن�شخة  "�لأ�شاتذة" �شمن مناف�شات  لبطولة 

�لدويل لل�شطرجن.
وجنح روب�شون يف �لو�شول لل�شد�رة بر�شيد 4.5 نقطة بعد فوزه يف �جلولة 
�خلام�شة على نظريه �لروماين دير ن�شيبيانو، فيما تعادل بقية �ملناف�شني 

على �لطاولت �لع�شر �لأوىل، وتوقف ر�شيدهم عند 4 نقاط.

وي�شارك يف مناف�شات �لن�شخة �ل�28 ملهرجان �أبوظبي �لدويل لل�شطرجن ما 
يزيد على 1100 لعب من 55 دولة، يتناف�شون يف 11 بطولة متنوعة، 

يبلغ �إجمايل جو�ئزها 300 �ألف درهم.
و�شمن مناف�شات "�لبطولة �ملفتوحة"، ت�شدر 4 لعبني �لرتيب بر�شيد 4 
نقاط وهم �شلطان �إبر�هيم و�إحمد فريد من �لإمار�ت، ومه رهويت، و�ماف 

هامي�شو�ري من �لهند.
يف  �ل�شد�رة  �قت�شم  لعبا،   242 فيها  ي�شارك  �لتي  �لنا�شئني،  بطولة  ويف 
�أبرزهم  منهم،  لكل  نقطة   3.5 بر�شيد  لعبا   24 �لثالثة  �جلولة  نهاية 

يحيى �لكاف وحمد�ن �إدري�س من �لإمار�ت، وح�شن �وريوجوف من �أذربيجان 
وزينب �ملعمري و�شيند�روف ��شالمبيك من �أوزبك�شتان وم�شعل �حلجاب من 

�لكويت ور�مي طالب من �شوريا ودومانكيزي �لفار�بي من كازخ�شتان.
و�نطلقت �أم�س �لأول �ل�شبت �لفعالية �لر�بعة يف �ملهرجان؛ وهي بطولة فرق 
�جلاليات، و�لتي تقام للمرة �لأوىل يف هذه �لن�شخة، مب�شاركة 34 من فرق 

�جلاليات �ملقيمة يف �لدولة.
فريق  �ل�شريع،  �ل�شطرجن  بنظام  �أقيمت  �ل��ت��ي  م�شابقتها،  نهاية  يف  وف���از 
وفوؤ�د  ف��رح��ات  وعلي  �أم��ني  با�شم  �لالعبني  م��ن  و�مل��ك��ون  �مل�شرية  �جلالية 

�لطاهر، وح�شل �لفريق على 12 نقطة، وحل يف �ملركز �لثاين فريق �جلالية 
ر�شتم  وتولونتينو  ر�مو�س  دي  جوليو�س  �لالعبني  من  و�ملكون  �لفلبينية 
11.5 نقطة، فيما حل فريق �جلالية �لهندية ثالثا، ويتكون  وح�شل على 

من �بيناف بيني و�نانتاريانان وح�شل على 10.5 نقطة.
و�نطلقت �م�س �لأحد 3 فعاليات جديدة يف �ملهرجان، هي بطولة "�ل�شطرجن 
�خلاطف  �ل�شطرجن  و"بطولة  لعبا،   160 مب�شاركة  �ملفتوحة"  �خلاطف 
�ل�شتعر��شي"  "�ل�شطرجن  وب��ط��ول��ة  لع��ب��ا،   166 مب�شاركة  للنا�شئني" 

مب�شاركة 40 لعبا.

الأمريكي روب�س�ن ينفرد ب�سدارة »الأ�ساتذة« يف مهرجان اأب�ظبي الدويل لل�سطرجن

اأو�سيك يهدي نزال البحر الأحمر لأوكرانيا 

رئي�س الحتادين الإماراتي والآ�سي�ي للج�جيت�س�: دعم القيادة الر�سيدة حجر الزاوية يف جناح البط�لت

لعب� الإمارات يت�سدرون بط�لة دبا الدولية لبناء الأج�سام والفيزيك
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�ملتابعني  تعاطف  ه���از�رد  �إي��دي��ن  �لبلجيكي  �لنجم  ك�شب 
ملبار�ة �شيلتا فيغو وريال مدريد �لتي �نتهت بفوز "�مللكي" 
�لدوري �لإ�شباين،  مباريات  من  �لثانية  �جلولة  يف   1-4
�للقاء بخم�س  ه��از�رد ركلة ج��ز�ء قبل نهاية  �أه��در  بعدما 
دقائق. ورغم �أن ركلة �جلز�ء مل توؤثر على نتيجة �ملبار�ة 
�لتي كانت ت�شري �إىل تقدم �لريال برباعية، ولكن �لطريقة 
�لتي �أهدر بها �لالعب �لبلجيكي �لركلة �أ�شهمت يف تعاطف 
بنزميا  ك��رمي  �لفرن�شي  �لنجم  �أن  خا�شة  معه  �ملتابعني 
تنازل عن �لركلة دعماً لزميله يف "�ملرينغي" ولكن هاز�رد 
رف�س �لتنف�س من �أنبوب �لأك�شجني �لذي ح�شل عليه من 

هد�ف �لفريق.
�إيدين هاز�رد،  و�شيطرت حالة من �حلزن على �لبلجيكي 
ودخل يف نوبة بكاء، عقب مو�جهة �لفريق �شد �شيلتا فيغو، 
للريال يف  ج��ز�ء  ركلة  �مل��ب��ار�ة  �حت�شب حكم  بعدما  وذل��ك 
�لدقيقة 85 ب�شبب عرقلة لعب �شيلتا فيغو هوجو مالو 

لبنزميا د�خل �ملنطقة.
ويعي�س هاز�رد �أ�شو�أ فر�ته منذ �ن�شمامه �إىل ريال مدريد 

يف 2020 قادماً من ت�شيل�شي، بعدما كان ملكاً متوجاً مع 
"�لبلوز" يقدم �أف�شل م�شتوياته، ولكن �لالعب �لبلجيكي 
دخل يف �شل�شلة من �لإ�شابات على مد�ر �ملو�شمني ما جعلته 

مر�شحاً ملغادرة �شفوف "�مللكي" �أكرث من مرة.
�ل��ف��ر���ش��ة �لأخ������رية بالن�شبة  �مل��و���ش��م �حل����ايل ه���و  وي��ع��د 
يف  �مل�شاركة  يرقب  �أن��ه  جانب  �إىل  �لبلجيكي،  للموهوب 
�شهر نوفمرب )ت�شرين  �لعامل مع منتخب بالده يف  كاأ�س 
�لذي  �ل��ر�ئ��ع  �مل�شتوى  يكرر  ب��اأن  ياأمل  �إذ  �ملقبل،  �ل��ث��اين( 
قدمه منتخب بلجيكا يف �لن�شخة �ملا�شية 2018 رو�شيا، 
عندما تاأهل �لفريق �إىل ن�شف �لنهائي وح�شل على �ملركز 
�لثالث بتغلبه على �إجنلر� يف مبار�ة حتديد �ملركز �لثالث. 
وح�شل �لالعب �لبلجيكي على دعم وتعاطف مدرب ريال 
�إهد�ر  �أن  �أك��د  �ل��ذي  �أن�شيلوتي  ك��ارل��و  �لإي��ط��ايل  م��دري��د، 
هاز�رد لركلة جز�ء ل يعد �أمر�ً مهماً، م�شدد�ً على �أن �لأمر 
�لأهم بالن�شبة له هو عودته للم�شاركة يف �ملباريات، م�شري�ً 
�إىل �أنه يثق يف ��شتعادة �لدويل �لبلجيكي مل�شتو�ه �ملعروف 

عنه يف �لفرة �ملقبلة.

•• اأبوظبي-الفجر

�مل�شعود"  "جمموعة  �أب�����رم�����ت 
"�حتاد  م�����ع  �����ش����ر�ك����ة  �ت����ف����اق����ي����ة 
�ل�شتوية"  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �لإم������ار�ت 
ملنتخب  �ل��ذه��ب��ي  �ل��ر�ع��ي  لت�شبح 
�لإمار�ت لهوكي �جلليد لل�شيد�ت. 
وت��اأت��ي ه���ذه �خل��ط��وة مت��ا���ش��ي��اً مع 
�ل����ر�م����ي لدعم  �مل���ج���م���وع���ة  ن���ه���ج 
�لإمار�ت،  دولة  يف  �لريا�شة  قطاع 
�ملجتمعية  مب�شوؤوليتها  و�لتز�مها 
و�لوطنية، يف �شوء �لنمو �مللحوظ 
�ل�شتوية  �لريا�شات  ت�شهده  �ل��ذي 

يف �لدولة.
بالتز�من  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
لريا�شات  �ملتنامية  �ل�شعبية  م��ع 
�ل�������ش���ت���اء وف���ع���ال���ي���ات���ه���ا يف دول�����ة 
�حت�شان  م��ع  �لإم�������ار�ت، مت��ا���ش��ي��اً 
م��ن خم�س حلبات  لأك���رث  �ل��دول��ة 
وطنياً  منتخباً  و�متالكها  جليد، 
ح����ائ����ز�ً ع��ل��ى ع����دة ب����ط����ولت، �إىل 
لع���ب   800 م����ن  �أك�������رث  ج����ان����ب 
لعباً   80 �ل����دول����ة،  يف  م�����ش��ج��ل 
منهم من �لن�شاء. ويف �إطار جهوده 
لريا�شة  �لر��شخ  �حل�شور  ملو�كبة 
جنح  �خلليج،  منطقة  يف  �لهوكي 
�لوطني يف تعزيز مكانته  �ملنتخب 

وذلك  �لفرق،  �أب��رز  كاأحد  �إقليمياً 
بالعديد  وف�����وزه  م�����ش��ارك��ت��ه  ع���رب 
من �لبطولت، كالبطولة �لعربية 
لهوكي �جلليد، وبطولة كاأ�س �آ�شيا 
كاأ�س  وب��ط��ول��ة  �جل��ل��ي��د،  ل��ه��وك��ي 

�خلليج لهوكي �جلليد. 
�شاملني،  �أح���م���د  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه، 
لل�شوؤون  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
�حلكومية يف "جمموعة �مل�شعود": 
�ل�شر�كة  �تفاقية  توقيع  "ياأتي 
للريا�شات  �لإم�����ار�ت  "�حتاد  م��ع 
م�شاعينا  �إط�������ار  يف  �ل�شتوية" 
�لر�مية لدعم �ملبادر�ت و�لأن�شطة 
�ملجتمعية. وي�شرنا �أن ن�شهد مدى 
فعاليات  يف  �ملحرز  و�لنمو  �لتقدم 
ريا�شات �جلليد يف دولة �لإمار�ت، 
�لكفاء�ت  دور  تر�شيخ  ج��ان��ب  �إىل 
�لإمار�تية  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  و�مل����ه����ار�ت 
يف ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ة، و�ل����ذي يعّزز 
�لر�مية  ط��م��وح��ات��ن��ا  م���ن  ب�����دوره 
�أبوظبي ب�شفتها  للنهو�س مبكانة 
يحت�شن  وح��ي��وي��اً  ع��امل��ي��اً  م���رك���ز�ً 
�لدولية  �لريا�شية  �لأن�شطة  �أه��م 
�شر�ئح  ك��اف��ة  �ه��ت��م��ام��ات  مل��و�ك��ب��ة 

�ملجتمع." 
ويتوىل "�حتاد �لإمار�ت للريا�شات 
وفعاليات  �أن�شطة  �إد�رة  �ل�شتوية" 

�لدولة،  يف  �جلليد  هوكي  ريا�شة 
و�لذي ��شتطاع حتقيق �لعديد من 
�كت�شاب �لحتاد،  �لإجن��از�ت، منها 
و�لإمار�ت عموماً، ع�شوية �لحتاد 
ل���ه���وك���ي �جل���ل���ي���د منذ  �ل���������دويل 
منتخب  وت�شكيل   ،2001 �ل��ع��ام 

�جلليد  لهوكي  �لن�شائي  �لإم���ار�ت 
يف �لعام 2017. 

�ملنتخب  جن��ح  ذل����ك،  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
لل�شيد�ت  �جلليد  لهوكي  �لوطني 
يف �إر�شاء معايريعدة للتميز، وذلك 
�جلو�ئز  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ب��ف��وزه��م 

دور�ً  ل���ع���ب���ت  �ل����ت����ي  و�ل����ب����ط����ولت 
و�شمعة  مكانة  تر�شيخ  يف  حمورياً 
�إحدى  وتتمثل  �ملرموقة.  �ل��دول��ة 
�لن�شائي  �مل��ن��ت��خ��ب  �إجن�����از�ت  �أه����م 
����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��م ك�����ش��ي��ف ����ش���رف يف 
فريقي  ب��ني  جمعت  �ل��ت��ي  �مل���ب���ار�ة 

"و��شنطن كابيتالز" و"كولومب�س 
يف  ُع���ق���دت  و�ل���ت���ي  جاكت�س"،  ب��ل��و 
وم�شاركة  و�ن"،  "كابيتال  حلبة 
لعبة �لهوكي �لإمار�تية �ل�شهرية، 
فاطمة �آل علي، يف تدريبات فريق 
�لأمريكي،  كابيتالز"  "و��شنطن 

وذلك بعد تلقيها دعوة ر�شمية من 
م�شوؤويل �لفريق. 

تقدمي  "ي�شّرفنا  �شاملني:  و�أ�شاف 
لهوكي  �لوطني  للمنتخب  �لدعم 
�جلليد لل�شيد�ت، يف �إطار جهودنا 
باإمكانات  ل��ل��ن��ه��و���س  �مل�����ش��ت��م��رة 
وقدر�ت �ملو�هب �لن�شائية �لوطنية، 
�لإمار�تية  �مل�����ر�أة  ل���دور  وت��ع��زي��ز�ً 
�إر�شاء  �ل��ر����ش��خ، و�مل�����ش��ّي ق��دم��اً يف 
يف  و�ع���د  ريا�شي  م�شتقبل  دع��ائ��م 
�ل��دول��ة. ونتطلع م��ن خ��الل هذه 
�إيجابي  �أث��ر  حتقيق  �إىل  �ل�شر�كة 
وملحوظ يعّزز من مكانة جمتمع 

�لريا�شة �لن�شائي يف �أبوظبي."
�أحمد �لقبي�شي، نائب  وقال هامل 
للريا�شات  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س 
�ل�شر�كة  ه���ذه  "نثمن  �ل�����ش��ت��وي��ة: 
رعاية  �مل�شعود" يف  "جمموعة  مع 
�جلليد  لهوكي  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب 
-2022 ل���ل���م���و����ش���م  ل���ل�������ش���ي���د�ت 
يف  �لرعاية  هذه  وتندرج   .2023
�إط����ار دع���م �ل��ق��ط��اع ل��دع��م �لفرق 
�شيما  ل  �ل���وط���ن���ي���ة،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
ت�شكل  �ل���ت���ي  �مل�����ش��ع��ود  جم��م��وع��ة 
ت���ق���دمي هذ�  ُي���ح���ت���ذى يف  م����ث����اًل 
هوكي  ريا�شة  وت�شتقطب  �لدعم. 
و�لريا�شيات  خ�����ش��و���ش��اً  �جل��ل��ي��د 

و��شعة  �شريحة  ع��م��وم��اً  �ل�شتوية 
بجمهوٍر  وحت��ظ��ى  �مل��ج��ت��م��ع،  م���ن 
وي�شعدنا  �جلن�شيات.  جميع  م��ن 
�مل�شعود  جمموعة  م��ع  ن��ت��ع��اون  �أن 
دعم  يف  رئي�شياً  �شريكاً  باتت  �لتي 
ح�شور وجناحات �ملر�أة �شمن هذه 

�لريا�شات حملياً ودولياً."
ول��ط��امل��ا ح��ر���ش��ت دول����ة �لإم�����ار�ت 
لريا�شة  �ل�����دع�����م  ت����وف����ري  ع���ل���ى 
�لالزمة  �ل�ُشبل  وتي�شري  �لهوكي، 
لهوكي  �لإم��ار�ت  لت�شكيل منتخب 
و�شمان جناحه  لل�شيد�ت،  �جلليد 
�لدولية  �مل��ح��اف��ل  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف 
�ملنتخب  ي���ع���ّد  �إذ  و�ل����ب����ط����ولت، 
�لن�شائي �أول فريق عربي ي�شارك يف 
بطولت كاأ�س �آ�شيا لهوكي �جلليد 
و2017،   ،2013 ل������الأع������و�م 
و2018، و2019، و�لذي حّل يف 
�لتو�يل  على  ملرتني  �لثاين  �ملركز 
يف �لن�شختني �لأخريتني. وتتطّلع 
ب�شفتها  �مل�شعود"،  "جمموعة 
�لر�عي �لذهبي للفريق، لالرتقاء 
م�شاعيه،  ودع���م  �ملنتخب  ب��ج��ه��ود 
مت���ا����ش���ي���اً م����ع م�����ب�����ادر�ت وب���ر�م���ج 
لل�شركة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
بقطاع  �لنهو�س  على  ت��رك��ز  �ل��ت��ي 

�لريا�شة وجيل �ل�شباب.

لكرة  تون�س  منتخب  لالعبي  �ملتالحقة  �لإ���ش��اب��ات  �أل��ق��ت 
للم�شاركة  ق��رط��اج  ن�شور  ����ش��ت��ع��د�د�ت  على  بظاللها  �ل��ق��دم 
يف  ط��و�رئ  حالة  باإعالن  وت�شببت   ،2022 �لعامل  كاأ�س  يف 

�جلهاز �لفني.
�لإعد�دية  �ل��ودي��ة  �ملباريات  �أوىل  خو�س  من  �أ�شابيع  وقبل 
للنهائيات �أمام �ملنتخب �لرب�زيلي يوم 27 �شبتمرب للمقبل، 
ت�شكيلة  يف  �لأ�شا�شيني  �لالعبني  م��ن  ع��دد  �إ���ش��اب��ات  �أث���ارت 
و�لطبي  �لفني  �أو�شاط �جلهازين  �ملخاوف يف  ن�شور قرطاج 
للمنتخب، ودفعت �لحتاد �لتون�شي لكرة �لقدم �إىل �لدخول 
يف �شباق مع �لزمن �أمال يف �إنهاء �أزمة �لإ�شابات، وبث ر�شائل 

مطمئنة مل�شجعي �لفريق.
�أك��رث من لعب   2022 �لغياب عن مونديال قطر  ويهدد 
ح�شبما �أوردت و�شائل �إعالم حملية نقال عن م�شادر مقربة 

من �حتاد �لكرة.
لعب  �ل�شليتي  نعيم  �لتون�شي  �ل��دويل  م�شاركة  و�أ�شبحت 
وذلك  �شك  مو�شع  �لعامل  كاأ�س  يف  �ل�شعودي  �لتفاق  ن��ادي 
نتيجة �لإ���ش��اب��ة �خل��ط��رية �ل��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا يف �ل����دوري 

�ل�شعودي.
و�أعلن نادي �لتفاق �أن �ل�شليتي ��شطر �إىل مغادرة مع�شكر 
�لفريق يف تركيا ب�شبب �أوجاع عاودته على م�شتوى �حلو�س 
لل�شفاء  متاما  يتماثل  مل  لكنه  لها،  تعر�س  �شابقة  لإ�شابة 
مما قد ي�شتدعي خ�شوعه جلر�حة يف �حلو�س تتطلب ر�حة 

لفرة طويلة.
وتردد �شدى خرب �إمكانية غياب �لالعب �لتون�شي عن بد�ية 
�ل�شعودي  �ل���دوري  م��ن  �جل��دي��د  �ملو�شم  يف  �لت��ف��اق  م�شو�ر 
حديث  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  تون�س  يف  �جل����اري،  �أغ�شط�س  �أو�خ����ر 
 30 �لعمر  م��ن  �لبالغ  �ل��الع��ب  غياب  �إمكانية  ع��ن  تقارير 

عاما عن قائمة �ملنتخب �لتون�شي يف �ملونديال.
�شي�شافر  �ل�شليتي  �أن  ر�شمي،  بيان  يف  �لتفاق  ن��ادي  وك�شف 

�ملتخ�ش�شني  �لأط��ب��اء  �أح���د  على  نف�شه  ليعر�س  قطر  �إىل 
�لإ�شابة على م�شتوى  �لك�شوفات حول  �أج��ل مزيد من  من 
�حلو�س و�لتي ت�شببت يف غياب �لنجم �لتون�شي عن �ملباريات 
�لودية �خلم�س �لتي خا�شها فريقه يف �لفرة �لتح�شريية 

�ملا�شية.
ونادي  تون�س  منتخب  جن��م  �شيكون  �ل�شليتي،  جانب  و�إىل 
م��ن �لالعبني  �شا�شي، و�ح���د�  ف��رج��اين  �ل��ق��ط��ري  �ل��دح��ي��ل 
�لذين ت�شّكل �إ�شابتهم م�شكلة حقيقية، وذلك بالتو�زي مع 
�إ�شابة حادة على م�شتوى  نتيجة  ناديه  ��شتمر�ر غيابه عن 

�لع�شلة �ل�شامة وفقما �أكده �لالعب لو�شائل �لإعالم.
وتعر�س �شا�شي �لأ�شبوع �ملا�شي �إىل �لإ�شابة خالل تدريبات 
ملدة  �مل��الع��ب  ع��ن  ي�شتوجب غيابه  �ل��ق��ط��ري مم��ا  �ل��دح��ي��ل 
تتجاوز �أربعة �أ�شابيع وهو ما يعني �أنه �شيكون �أبرز �ملتغيبني 
عن �ملبار�ة �حلدث بني تون�س و�لرب�زيل يف �ل�شابع و�لع�شرين 

من �شهر �شبتمرب �لقادم.
"�شكاي  �لتون�شي لكرة �لقدم ملوقع  وقال م�شدر يف �لحتاد 
�ملونديال غري  �شا�شي عن  "غياب فرجاين  نيوز عربية" �إن 
مطروح حاليا خ�شو�شا �أن مدة �لر�حة �لتي �شيخ�شع لها لن 
تتعدى �شهر� و�حد� وبالإمكان �أن يكون جاهز� خالل �ملرحلة 

�لإعد�دية �لأخرية للن�شور قبل �ل�شفر �إىل �لدوحة".
ووفق �مل�شدر �لذي رف�س �لك�شف عن ��شمه فاإن "�لوقت ل 
يز�ل مبكر� للحديث عن �حلالة �ل�شحية لالعبي �ملنتخب. 
�جلهاز�ن �لفني و�لطبي وم�شوؤولو �حتاد �لكرة ب�شدد متابعة 
�حلالة �ل�شحية لكل �لالعبني دون ��شتثناء. فرجاين �شا�شي 
مبتابعة  يحظون  وغريهم  مرياح  ويا�شني  �ل�شليتي  ونعيم 
متو��شلة من قبل خمتلف �أجهزة �لحتاد قبل �لإعالن عن 
�لعنا�شر  ت�شم  �أن  ينتظر  و�لتي  �لنهائية لالعبني  �لقائمة 

�لأكرث جاهزية".
ويعّول منتخب تون�س كثري� على خدمات �ل�شليتي و�شا�شي 

كاأ�س  لقب  لإح����ر�ز  �مل��ا���ش��ي  يونيو  يف  �ملنتخب  ق���اد�  �ل��ل��ذ�ن 
�للقاء  يف  �ل��ف��وز  بعد  �ل��ي��اب��ان،  ��شت�شافته  �ل��ذي  "كريين" 

�لنهائي على �ملنتخب �لياباين بثالثة �أهد�ف دون رد.
و�ل�شليتي، تعر�س �شخرة دفاع منتخب  �شا�شي  و�إىل جانب 
تون�س يا�شني مرياح، �ملنتقل حديثا من نادي �لعني �لإمار�تي 
�لتون�شي، لإ�شابة مفاجئة خالل مبار�ة ودية  �إىل �لرجي 

مع فريقه �جلديد.
ولئن مل يك�شف نادي �لرجي عن نوع �لإ�شابة فاإن �لو�شع 
�لفني ملنتخب تون�س  �أث��ار خم��اوف �جلهاز  �ل�شحي لالعب 
من تفاقم و�شعه �ل�شحي وجتدد غيابه عن مع�شكر �لن�شور 
بعد �أن كان تخلف عن �مل�شاركة يف نهائيات كاأ�س �أمم �إفريقيا 
م�شتوى  على  خطرية  �إ���ش��اب��ة  ب�شبب  �جل���اري  �ل��ع��ام  مطلع 

�لأربطة �ل�شليبية للركبة.
ويطمح كل من �شا�شي ومرياح و�ل�شليتي للم�شاركة �لثانية 
يف تاريخهم باملونديال بعد ن�شخة رو�شيا 2018 �لتي �كتفى 

خاللها ن�شور قرطاج باللعب يف �لدور �لأول.
تعر�س  �مل�شاكني  يو�شف  �لتون�شي  �ملنتخب  قائد  �أن  يذكر 
�أمام نادي قطر  لإ�شابة يف �لر�أ�س يف مبار�ة فريقه �لعربي 
�شمن دوري جنوم قطر قبل �أن تثبت �لك�شوفات عدم خطورة 
�إ�شابته. وي�شتعد ن�شور قرطاج لكاأ�س �لعامل مبو�جهة ودية 
�ل�شهر  �أو�خ���ر  �ل��رب�زي��ل��ي  �ملنتخب  �أم���ام  �لثقيل  �لعيار  م��ن 

�لقادم وهي �لثانية يف تاريخ مو�جهات �ملنتخبني.
ويخو�س �ملنتخب �لتون�شي مباريات �لدور �لأول من مونديال 
فرن�شا  منتخبات  ت�شم  �لتي  �لر�بعة  �ملجموعة  �شمن  قطر 

بطل �لن�شخة �ملا�شية 2018 و�لدمنارك و�أ�شر�ليا.
وت�شتهل تون�س م�شاركتها يف �لنهائيات مبو�جهة �لد�منارك 
قبل  نوفمرب،   26 يف  �أ�شر�ليا  تو�جه  ثم  نوفمرب،   22 يف 
�أن تختتم مباريات �لدور �لأول مبالقاة فرن�شا يوم 30 من 

�ل�شهر ذ�ته.

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

للكرة  �لدولية  �لعني  لبطولة  �لأخ���رية  قبل  �جل��ول��ة  �شمن 
�لطائرة حقق  �لعني فوز�ً مثري�ً  على �لأهلي �ل�شعودي 1-3 
�لألعاب  �شالة  يف  �حلا�شر  �جلمهور  بها  ��شتمتع  مبار�ة  بعد 
با�شتاد خليفة بن ز�يد ،  تقدم �لعني يف �ل�شوط �لأول  بنتيجة 
25-19 ، ويف �ل�شوط �لثاين قدم �لأهلي �ل�شعودي م�شتوى 
ر�ئعاً ح�شمه بالفوز بنتيجة 25-20 ، و�نتف�س �لعني مقدماً 

�شوطاً ثالثاً مثالياً متفوقاً على �لأهلي  بنتيجة 18-25.
و�حتكم �لفريقان ل�شوط ر�بع مثري للغاية قدم فيه �لفريقان 
و�لتكتيك  �لقوية  ب��الإر���ش��الت  �لفنية  م�شتوياتهما  �أف�شل 

�لر�ئع ، ليبت�شم �ل�شوط �حلا�شم ل�شالح �لعني بفارق ل ُيذكر  
بنتيجة  32-30  ،  ليحافظ �لعني على �ملركز �لثاين �نتظار�ً 

جلولة �خلتام م�شاء �لأحد �أمام �لزمالك �مل�شري.
و�شمن مباريات �جلولة قبل �لأخرية  و��شل �لزمالك �مل�شري 
�ل�شاعد  �جل��ي��ل  على   1-3 ب��ف��وزه  �جل��ي��دة  نتائجه  �شل�شلة 
ع�شر�ً  �لثالثة  يف  �نطلقت  �لتي  �لأوىل  �ملبار�ة  يف  �جلز�ئري 
بعد مبار�ة قوية من �لطرفني �للذين لعبا 4 �أ�شو�ط ح�شمها 
�لفر�عنة ل�شاحلهم يف �ل�شوط �لر�بع. حقق �لزمالك �لفوز 
بينما   ،  23-25 و   ،  15-25 و�لثاين  �لأول  �ل�شوطني   يف 
بنتيجة  �لثالث  �ل�شوط  يف  �لفوز  من  �ل�شاعد  �جليل  متكن 
�أن يحم�شها �لزمالك يف �لر�بع بنتيجة 25- قبل   18-28

21 ، ليحقق بذلك فوزه �لثالث يف �لبطولة ، بينما مل يحقق 
�جليل �ل�شاعد �أي فوز يف �لبطولة. وحقق �ملنتخب �ل�شعودي 
يف   1-3 ب���  �لكويتي  �ل��ع��رب��ي  على  �لبطولة  يف  �ل��ر�ب��ع  ف���وزه 
حمافظاً    ، م�شاء  �خلام�شة  يف  �نطلقت  �لتي  �لثانية  �مل��ب��ار�ة 
�لأ�شو�ط  وج����اءت   ، خ�����ش��ارة  ب���دون  للبطولة  ���ش��د�رت��ه  ع��ل��ى 
�لأربعة مثرية وقوية من �لطرفني خا�شة من جانب �لعربي 
�لكويتي �لذي تطور كثري�ً مع تو�يل �ملباريات.  وجاءت نتائج 
و�لر�بع  و�لثالث  �لأول  �لأ�شو�ط  �لأخ�شر يف  بفوز  �لأ�شو�ط 
بنتائج 25-16 ، 29-27 ، و25-21 تو�لياً  ، بينما حقق 
�لعربي �لفوز يف �ل�شوط �لثاين بنتيجة 25-19 ، ويبقى بال 

فوز يف �أي مبار�ة بالبطولة.

جمم�عة امل�سع�د تتعاون مع »احتاد الإمارات للريا�سات ال�ست�ية« لدعم منتخب الإمارات له�كي اجلليد لل�سيدات

الإ�سابات تع�سف بنج�م منتخب
 ت�ن�س قبل امل�نديال

�سمن اجلولة قبل الأخرية

العني يهزم الأهلي ال�سع�دي 3-1 والأخ�سر يف ال�سدارة

هازارد يرف�س التنف�س من 
اأنب�ب اأك�سجني بنزميا
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•• لندن-وام:

"�أولد  ��شتاد  على  غ��د�  وليفربول  يونايتد  مان�ش�شر  يلتقي 
�لتز�ن  ��شتعادة  �إىل  منهما  ك��ل  ي�شعى  م��ب��ار�ة  يف  تر�فورد" 
هذ�  �مل�شابقة  يف  م��وف��ق��ة  غ��ري  ب��د�ي��ة  ب��ع��د  �جل����ر�ح  وت�شميد 

�ملو�شم.
�لبد�ية �ملتعرثة لليفربول و�ملتاأزمة ملان�ش�شر يونايتد جعلت 
�لثالث  �لنقاط  �أم��ام خيار و�حد فقط وهو ح�شد  �لفريقني 

للمبار�ة .
�أمام  �ملو�شم  يف  ل��ه  مبار�تني  �أول  يونايتد  مان�ش�شر  وخ�شر 

بر�يتون 1-2 وبرينتفورد 4-0 .
و��شتهل ليفربول ، �لذي �أحرز �ملركز �لثاين يف �مل�شابقة �ملو�شم 
�شيتي  مان�ش�شر  �لبطل  خلف  و�ح���دة  نقطة  ب��ف��ارق  �ملا�شي 
بتعادلني  �لإجن��ل��ي��زي  ل��ل��دوري  �حل���ايل  �ملو�شم  يف  م�شريته   ،

متتاليني مع فولهام 2-2 وكري�شتال بال�س 1-1 .
وبات هدف كل من �لفريقني من مبار�ة �ليوم هو �خلروج من 
دو�مة �لنتائج �ل�شيئة و�إيقاف نزيف �لنقاط �أمال يف �أن تكون 

�ملبار�ة �شربة بد�ية جديدة يف �لبطولة.
�إيريك  �لهولندي  للمدرب  قوي  �ختبار  �أول  �ملبار�ة  و�شتكون 
توليه  منذ  يونايتد  ملان�ش�شر  �جلديد  �لفني  �ملدير  ه��اج  تن 
م�شوؤولية �لفريق يف مايو �ملا�شي فيما �أ�شبحت هذه �ملو�جهات 
�أمر� معتاد� لالأملاين يورجن كلوب منذ توليه تدريب ليفربول 

قبل �شنو�ت.
ويدرك كلوب �أن �ملو�جهة هذه �ملرة مع مان�ش�شر يونايتد قد 
تكون �أكرث �شعوبة خا�شة و�أن مناف�شه لي�س �أمامه �شوى �لدفع 

�لذي  �مل�شابقة  ق��اع ج��دول  م��ن  للهروب  �مل��ب��ار�ة  بكل قوته يف 
�حتله ب�شبب �لهزميتني وفارق �لأهد�ف �ل�شلبي �لكبري.

�شغط  مب��ث��اب��ة  �ل��ف��وز  ���ش��وى  نتيجة  �أي  �شتكون  �مل��ق��اب��ل،  ويف 
كبري و�شديد على تن هاج �لذي توىل �مل�شوؤولية يف مان�ش�شر 
على  للمناف�شة  و�ل��ع��ودة  �لفريق  بناء  �إع���ادة  بهدف  يونايتد 
�لأل���ق���اب ل��ك��ن ب��د�ي��ت��ه مل ت��ك��ن م��وف��ق��ة ع��ل��ى �لط�����الق رغم 
�ل�شفقات �لتي �أبرمها بعد توليه �مل�شوؤولية ويف مقدمتها �شم 
�لدمناركي  و�ملهاجم  مارتينيز  لي�شاندرو  �لأرجنتيني  �ملد�فع 
�إيرك�شن لكن هذه �ل�شفقات مل تنقذ �لفريق من  كري�شتيان 

�لبد�ية �ملتاأزمة.
مع  بالتعاقد  م��وؤث��رة  �شفقة  �إب���ر�م  �إىل  �ل��ن��ادي  �شارع   ، ولهذ� 
وي�شتعد  �لإ���ش��ب��اين  م��دري��د  ري���ال  م��ن  كا�شيمريو  �ل��رب�زي��ل��ي 
ب���اب �لنتقالت  غ��ل��ق  ق��ب��ل  �أخ����رى  �أك����رث م��ن �شفقة  لإب�����ر�م 

�ل�شيفية. ولكن كا�شيمريو لن يلحق مببار�ة �ليوم.
يونايتد  مان�ش�شر  �إىل  ك��ب��رية  �شدمة  وج��ه  ليفربول  وك���ان 
�لرقم  ف��وز� كبري� على �شاحب  �ملا�شي حيث حقق  �ملو�شم  يف 
�ل��ق��ي��ا���ش��ي يف ع���دد م����ر�ت �ل���ف���وز ب��ل��ق��ب �مل�����ش��اب��ق��ة يف ك���ل من 
على  ليفربول  وف���از  �مل��ا���ش��ي.  �مل��و���ش��م  بامل�شابقة  مبار�تيهما 
ذهابا   0-5 تر�فورد"  "�أولد  ملعب  يف  يونايتد  مان�ش�شر 
فاز  فيما  �إي��اب��ا   0-4 ليفربول  "’نفيلد" معقل  ��شتاد  يف  ثم 
�لودية  مبار�تهما  يف   0-4 ليفربول  على  يونايتد  مان�ش�شر 
على كاأ�س بانكوك �ل�شهر �ملا�شي �شمن ��شتعد�د�ت �لفريقني 

للمو�شم �حلايل.
�أم���ام مان�ش�شر  م��ب��اري��ات   3 �آخ���ر  �ل��ف��وز يف  ليفربول  وح��ق��ق 
يونايتد بالدوري �لذي مل ي�شهد �أي �نت�شار ل�"يونايتد" على 

ليفربول منذ مار�س 2018 فيما كان �آخر �نت�شار ملان�ش�شر 
يونايتد على ليفربول يف مبار�ة ر�شمية بنتيجة 3-2 يف �لدور 

�لر�بع مل�شابقة كاأ�س �إجنلر� يف يناير 2021 .
وفيما ت�شب �لإح�شائيات يف �شالح ليفربول قبل مبار�ة �لغد، 
يتم�شك مان�ش�شر يونايتد بالأمل ويت�شلح باحلذر يف مو�جهة 
�شيفه �لذي مل يتعر�س لأي هزمية يف �آخر 21 مبار�ة خا�شها 
بالدوري �لإجنليزي على مد�ر �ملو�شمني �ملا�شي و�حلايل بينما 
خ�شر مان�ش�شر يونايتد يف �آخر 4 مباريات خا�شها بامل�شابقة 

عرب �ملو�شمني �ملا�شي و�حلايل.
�لفرن�شي  �لالعب  قائمته  �إىل  يونايتد  مان�ش�شر  وي�شتعيد 
�ملرجح  ك��ان  و�إن  �لإ���ش��اب��ة  م��ن  تعافيه  بعد  مار�شيال  �أن��ت��وين 
بد�ية  �لهجوم يف  رونالدو  �لربتغايل كري�شتيانو  �أن يقود  هو 
�للقاء لتكون �ملبار�ة مبثابة مو�جهة خا�شة مثرية مع �مل�شري 

حممد �شالح �لذي يقود هجوم ليفربول.
على  �لأ�شا�شية  للت�شكيلة  ف��ار�ن  ر�فاييل  �لفرن�شي  يعود  وقد 
ح�شاب ه��اري ماجو�ير وقد يحل مال�شيا بدل من لوك �شو 
مبار�ة  م��ن  �ل��ث��اين  �ل�����ش��وط  يف  ج��ي��د�  �أد�ء  �لأول  ق��دم  بعدما 

برينتفورد.
ويف �ملقابل، �أ�شبح كلوب م�شطر� لإجر�ء �لتغيري على ت�شكيلته 
مع طرد لعبه �جلديد د�روين نونيز يف مبار�ة برينتفورد، وقد 
يحل �لرب�زيلي روبرتو فريمينو مكانه بالت�شكيلة. كما ينتظر 
�أن يكون �لغيني نابي كيتا �شمن ح�شابات كلوب للمبار�ة بعد 
تعافيه من �ملر�س. ولكن ليفربول يعاين من �إ�شابات عدة يف 
�شفوفه و�أبرزها جويل ماتيب وتياجو �ألكانتار� وديوجو جوتا 

و�إبر�هيما كوناتي.

مان�س�سرت ي�نايتد وليفرب�ل.. قمة »ت�سحيح الأو�ساع«

لكرة  �ل�شباين  �ل���دوري  يف  تو�لًيا  �لثاين  ف��وزه  مدريد  ري��ال  حقق 
مناف�شات  �شمن   1-4 فيغو  �شلتا  م�شيفه  على  بانت�شاره  �ل��ق��دم 

�ملرحلة �لثانية.
ودخل ريال مدريد �ملبار�ة بعد يوم من تاأكيد رحيل لعب �لرتكاز 
�لرب�زيلي كازميريو �ىل مان�ش�شر يونايتد �لنكليزي بعدما �أم�شى 

ت�شعة مو��شم يف �لعا�شمة �ل�شبانية.
بفوز �شعب خارج  لقبه  �لدفاع عن  ��شتهل حملة  ري��ال مدريد  كان 

�أر�شه على �لو�فد �جلديد �أملرييا 2-1 �ل�شبوع �لفائت.
ويف ي��وم ك��رثت فيه رك��الت �جل��ز�ء، �فتتح ك��رمي بنزمية غّلته هذ� 
ذ�تها  بالطريقة  �أ�شبا�س  �إياغو  وع��ادل   )14( �لعالمة  من  �ملو�شم 
لوكا  �لكرو�تي  من  خارقة  ت�شديدة  لكن   .)23( �لر���س  لأ�شحاب 
قبل   )42( �ل���ش��ر�ح��ة  ق��ب��ل  للملكي  �ل��ت��ق��دم  منحت  م��ودري��ت�����س 
و�لوروغوياين   )56( جونيور  فيني�شيو�س  �لرب�زيلي  يختتم  �أن 

فيديريكو فالفريدي )66( مهرجان �لتهديف.
ت��غ��ي��ري�ت على  �أرب��ع��ة  �أن�شيلوتي  ك��ارل��و  �مل����درب �لي��ط��ايل  و�أج����رى 
�لهجوم  خ��ط  على  حمافًظا  �لوىل،  �مل��ب��ار�ة  ب���د�أت  �ل��ت��ي  �لت�شكيلة 
بنزمية-فيني�شيو�س-فالفريدي، فيما دفع بالو�شط مودريت�س بدًل 
�إدو�ردو  �لفرن�شيني  �ل�شابني  جانب  �ىل  كرو�س  ت��وين  �لمل��اين  من 

كامافينغا و�أوريليان ت�شو�ميني �لو�فد هذ� �ملو�شم.
و�شط  على  كازميريو-مودريت�س-كرو�س  �لثالثي  هيمن  �أن  وبعد 
�مللعب و�عتمد عليه �أن�شيلوتي ب�شكل مفرط وحقق �شوًيا لقب دوري 
�لفرن�شيني  بوجود  �مل�شهدية  �شتتغري  م��ر�ت،  خم�س  �أوروب���ا  �أبطال 

ورحيل �لرب�زيلي.
هنا  �لتاريخ  �شنعنا  كازميريو،  رحيل  �ملوؤ�شف  "من  مودريت�س  قال 
معه وكان ركيزة لنا و�شنفتقده كثرًي� كالعب وك�شخ�س، ولكن هذ� 
جزء من كرة �لقدم. �نا حزين لرحيله و�لآن �شن�شتمر من دونه وكل 
يقوم  ك��ان  �لتي  بال�شياء  للقيام  لديه  ما  �ق�شى  �شيقدم  منا  و�ح��د 

بها".
�إيدير  �ل��رب�زي��ل��ي  ك��ارف��اخ��ال،  ب��د�ن��ي��ال  �أن�شيلوتي  دف��ع  �ل��دف��اع  ويف 
�ملبار�ة  �لفوز يف  �شجل هدف  �ل��ذي  �ألب��ا  د�فيد  و�لنم�شوي  ميليتاو 
مقاعد  م��ن  دخ��ول��ه  م��ن  ث���و�ٍن  بعد  �لوىل  �للم�شة  م��ن  �لفتتاحية 
ب��دًل من لوكا�س فا�شكي�س، �لملاين  �لبدلء عرب ركلة ح��رة، وذل��ك 

�أنتونيو روديغر ونات�شو فرناندي�س.
�لدقائق  �لف�شل يف  �لطرف  وكان  عالية  �ملبار�ة بحدية  �شلتا  وب��د�أ 

�شددها  �مل��دى  بعيدة  ركلة ح��رة قوية  �أول عرب  وه��دد  �لوىل 
�أو�شكار رودريغي�س ت�شدى لها �حلار�س 

كورتو�  ت��ي��ب��و  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
.)3(

على  �ألب��������ا  وحت�������ش���ل 
رك��ل��ة �جل�����ز�ء ب��ع��د �أن 

م�شافة  م��ن  �ل��ك��رة  �شدد 
بيد  و�رت�����ط�����م�����ت  ق����ري����ب����ة 

و�أر�شل  بنجاح  بنزمية  لها  �ن��ربى  تابيا،  ريناتو  �ل��ب��ريويف  �مل��د�ف��ع 
�حلار�س يف �لجتاه �ملعاك�س )14(.

وت�شبب لحًقا ميليتاو بركلة جز�ء لأ�شحاب �لر�س بعد �أن �رتدت 
ز�حفة  �أ�شبا�س  �شددها  بيده،  با�شيين�شيا  غونز�لو  �لربتغايل  ر�أ�شية 

�ىل ي�شار كورتو� �لذي كان قريًبا من �لت�شدي لها )23(.
ت�شديدة  �شرييف  فر�نكو  �لرجنتيني  و���ش��دد  �شغطه  �شلتا  وو����ش��ل 
�لقائم  م��ن  قريبة  م��رت  �ملنطقة  خ��ارج  م��ن  بي�شر�ه  قوية  مفاجئة 

�لي�شر )33(.
ويف حني بد� ريال تائًها، �شجل مودريت�س هدًفا ر�ئًعا بت�شديدة قوية 

بيمناه من خارج �ملنطقة يف �أعلى �لز�وية �لي�شرى )42(.
يف  خا�شة  ج��ًد�  مهًما  ف���وًز�  "كان  �للقاء  نهاية  بعد  �ل��ك��رو�ت��ي  ق��ال 
�لفوز  �ل�شهل  ���ش��ع��وب��ات، وم���ن غ��ري  م��ا جن��د  غ��ال��ًب��ا  ملعبهم لأن��ن��ا 

ل  كبرية  م��ب��ار�ة  قدمنا  �شدهم. 
�شيما يف نهاية �ل�شوط �لول 

ويف �لثاين".
جونيور  فيني�شيو�س  وق����ّدم 

نهاية  م����ع  م���ه���ارًي���ا  ف���ا����ش���اًل 
�ل�شوط �لول وتوغل عن �جلهة 

�ل��ي�����ش��رى وو�����ش���ل ط��ري��ق��ة نحو 
م�شافة قريب م�شدًد� من ز�وية �شيقة 
حولها �حلار�س �ىل ركنية )3+45(.

وب������د�أ ���ش��ل��ت��ا ج���ي���ًد� �ل�������ش���وط �ل���ث���اين و�شدد 
�لقائم  ب��ج��ان��ب  م���رت  ز�ح��ف��ة  ك���رة  با�شيين�شيا 

.)53(
وظ��ه��ر ت��ف��وق �مل����ه����ار�ت �ل���ف���ردي���ة لدى 

بطل �إ�شبانيا رغم �لد�ء �لالفت �لذي 
كرة  م��ودري��ت�����س  وم���رر  �شلتا  ق��دم��ه 

فيني�شيو�س  �ىل  �لعمق  يف  جميلة 
ور�وغ  �ن���ط���ل���ق  �ل�������ذي  ج����ون����ي����ور 

ب��ط��ري��ق��ة ج��م��ي��ل��ة وو�شع  �حل���ار����س 
�لكرة يف �ملرمى )56(.

�لفارق  يقّل�س  �أن  �لغربي  �لفريق  وكاد 
ع��رب ر�أ���ش��ي��ة �ل��غ��اين ج��وزي��ف �أي���دو مرت 

فوق �لقائم )63(.
و���ش��ج��ل ري����ال �ل���ه���دف �ل���ر�ب���ع ع��ن��دم��ا مرر 

من  �ل���ك���رة  ج��ون��ي��ور  فيني�شيو�س 
�ليمنى  �لي�شرى �ىل  �جلهة 

�أن  �إل  ب����ن����زمي����ة،  ن����ح����و 
�لفرن�شي تعرث وعندما 

يهم  وك�������ان  �رت�����ق�����ى 
�رتاأى  بالت�شديد، 

ف����ال����ف����ريدي 
ن  �أ

�ىل  ز�خ��ف��ة  للمنطقة  �ليمنى  �جلهة  م��ن  قوية  منه  ب��دل  ي�شددها 
ميني �حلار�س )67(.

عرقلة  �إث��ر  �لخ���رية  �لدقائق  يف  ج��ز�ء  ركلة  على  بنزمية  وحت�شل 
�إدين  �لبلجيكي  للبديل  �لفر�شة  منح  �أن���ه  �إل  م��اي��و،  هيوغو  م��ن 
هاز�ر لت�شديدها �إل �أن �حلار�س �لرجنتيني �أوغو�شتني مار�شي�شنن 

ت�شدى لها )87(.
وذلك  �لثاين  ف��وزه  و�أو�شا�شونا  بيتي�س  ري��ال  من  كل  ا  �أي�شً وحقق 
2-1 و�لثاين على �شيفه  بتفوق �لول على م�شيفه ريال مايوركا 

قاد�س -2�شفر.
و�شجل بورخا �إيغلي�شيا�س ركلتي جز�ء )9 و73( ليقود بيتي�س �ىل 
فوزه �لثاين بعد �أول �فتتاحي على �أر�شه �شد �إلت�شي -3�شفر. فيما 
ملايوركا )56(  �لوحيد  �لهدف  فيد�ت موريكي  �لكو�شويف  �أح��رز 
و�لذي كان فر�س �لتعادل �ل�شلبي على �أتلتيك بلباو يف �ملبار�ة 

�لفتتاحية.
ا بف�شل ركلتي  وخرج �أو�شا�شونا بالنقاط �لثالث �أي�شً
�أفيال  ت�شيمي  �لرجنتيني  �شجلها  �أول��ه��م��ا  ج���ز�ء، 
ليحقق   )79( غ��ار���ش��ي��ا  كيكي  و�ل��ث��ان��ي��ة   )37(
�نت�شاره �لثاين بعد �أن فاجاأ �إ�شبيلية 2-1 يف 

�ملرحلة �لوىل.
�لثانية  باخل�شارة  فمني  قاد�س  �أم��ا 
ت��و�ل��ًي��ا ب��ع��د ���ش��ق��وط��ه �أم���ام 
�شفر1-  �شو�شييد�د  ريال 

�ل�شبوع �لفائت.

�أك����د �ل�����دويل �مل�����ش��ري وم��ه��اج��م ل��ي��ف��رب��ول، حممد 
م���ب���ار�ة مان�ش�شر  م��ت��ح��م�����س خل��و���س  �أن����ه  ����ش���الح، 
يونايتد �ليوم �لثنني، بالدوري �لإجنليزي، م�شرًي� 
�أه��م من حتقيق  �لفريق  ف��وز  �أن  �إىل  ذ�ت��ه  �لوقت  يف 

�لأرقام �لقيا�شية.
يونايتد،   مان�ش�شر  ع��ل��ى  ���ش��ي��ًف��ا  ل��ي��ف��رب��ول  وي��ح��ل 

�أول��د تر�فورد،  �ليوم �لثنني، يف ملعب 
�لثالثة  �جل��ول��ة  م��ب��اري��ات  �شمن 

ل�"�لربميري ليغ".
وق����������ال �������ش������الح، يف 

�أبرزها  ت�شريحات 
�لر�شمي  �مل�����وق�����ع 
ح�شب  ل��ل��ي��ف��رب��ول، 
���ش��ح��ي��ف��ة �لأه�����ر�م 
�مل���������ش����ري����ة، �أم�������س 

�أرك����ز  "�أنا  �لأح������د: 
�لتفا�شيل  ع��ل��ى  ح��ق��اً 

�ل���������������ش�������غ�������رية، لأن������ن������ي 
�ليوم  نهاية  يف  �أن��ه��ا  �أع��ت��ق��د 
بني  ك��ب��ري�ً  ف��رق��اً  �شتحدث 

�لالعبني".
�شيء ويكون  �أ�شاأل عن كل  �أن  "�أحاول حقاً  و�أ�شاف: 
لدي كل �لتفا�شيل، لي�س فقط يف �ملباريات، حتى يف 
�خل��ارج، �لطعام و�ل�شر�ب و�مل��اء و�لنوم و�لوقت وكل 
لأنني  �شيء،  �أي  �أن��ا حقاً حري�س على معرفة  �شيء، 

�أعتقد �أنه �أحدث فرقاً كبري�ً".
مان�ش�شر  �أم��ام  �ملرتقبة  �ملو�جهة  وع��ن 
مبار�ة  "�إنها  ق����ال:  ي��ون��اي��ت��د، 
د�ئماً  متحم�س  و�أن���ا  ك��ب��رية، 

لهذه �ملبار�ة".
و�أ�شاف: "قبل عامني، كان 
�جلميع يقولون، مل ت�شجل 
مان�ش�شر  ���ش��ب��اك  يف  �أب������د�ً 
تغريت  ذل��ك  بعد  ي��ون��اي��ت��د، 
�حلياة، لكن �لأمر د�ئماً هكذ� 
يف ذهني، �أحاول ت�شجيل �لأهد�ف 
مل�������ش���اع���دة �ل����ف����ري����ق ع���ل���ى �ل���ف���وز 
باملباريات و�حل�شول على �لنقاط، 

وهذ� هو �ل�شيء �لأكرث �أهمية".
�مل��ق��ب��ل ملحمد  �ل���ه���دف  و���ش��ي��ح��م��ل 
و�ل������ذي   ،159 �ل�����رق�����م  �����ش����الح 
قائمة  يف  �لثامن  للمركز  �شريفعه 
�أف�����ش��ل �ل��ه��د�ف��ني يف ل��ي��ف��رب��ول على 

�لإطالق.
باأنه على در�ية مبثل هذه  ويقر �شالح، 
�لإح�����ش��ائ��ي��ات، ل��ك��ن ف��ر���ش��ة �مل�����ش��اه��م��ة يف 
ط��م��وح��ات �ل��ف��ري��ق، ب��اإ���ش��اف��ة �مل��زي��د من 

�لألقاب مرة �أخرى حتظى بالأولوية.
و�أكد: "�أعرف �ل�شجالت جيد�ً، بالتاأكيد، 
�أح���اول فقط  لكني  �ل��ك��ذب،  ل ميكنني 

جعل �لفريق يفوز باملباريات".
بت�شجيلي  يتعلق  ل  "�لأمر  وختم: 
فقط، فهو يتعلق فقط باأنني �أريد 
�ملمتاز  ب��ال��دوري  �لفريق  ي��ف��وز  �أن 

ودوري �أبطال �أوروبا هذ� �ملو�شم".

ريال مدريد يحقق ف�زه الثاين برباعية �سد �سلتا فيغ�  حممد �سالح: ليفرب�ل ومان�س�سرت 
ي�نايتد »ديربي« مهم
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�أع��ل��ن��ت ج��زي��رة ي��ا���س �أب���و ظ��ب��ي، وج��ه��ة �لرفيه 
�ل���ر�ئ���دة يف �ل��ع��امل، ع��ن مت��دي��د ب��اق��ة �لعرو�س 
�ل�شيفية، �لدخول �ملجاين لالأطفال حتى نهاية 
�أجمل  ق�شاء  لالأطفال  لت�شمن  �شبتمرب،  �شهر 

�لأوقات.
�لأطفال،  لإق��ام��ة  جمانية  خ��ي��ار�ت  �لباقة  توفر 
�لوجهة  ���ش��م��ن  �ل����ط����ع����ام،  وت�����ن�����اول  و�ل����ل����ع����ب، 
�لعر�س  ويتيح  �لإم���ار�ت.  يف  �لأ�شهر  �لرفيهية 

�لإقامة  فر�شة  ع��ام��اً   12 عمر  حتى  ل��الأط��ف��ال 
وهي  ر�ئ���دة،  ترفيهية  وج��ه��ات  ث��الث  و�للعب يف 
ع��امل ف���ري�ري �أب��و ظبي، وي��ا���س ووت��روورل��د �أبو 
ظ��ب��ي، وع����امل و�رن�����ر ب�����ر�ذرز �أب����و ظ��ب��ي، جماناً 
للبالغني،  مدفوعة  دخ��ول  بطاقة  حجز  ب�شرط 
�إىل جانب فر�شة �لإقامة وتناول �لطعام جماناً 
عند حجز �إحدى باقات �لإقامة �شمن جمموعة 
ت��ب��د�أ من  باأ�شعار  �ل�شهرية  �جل��زي��رة  ف��ن��ادق  م��ن 

بالغ.  لكل  درهم   478
لتناول  مم��ي��زة  جت��رب��ة  �أي�����ش��اً  �ل��ع��رو���س  ت�شمل 
�ملرنة،  �لإق��ام��ة  ن�شف  خ��الل عر�س  �لطعام من 
و�لذي ي�شمل عر�س ن�شف �لإقامة �ملرنة �لعادية 
بالغ، وعر�س  لكل  دره��م   150 تبد�أ من  باأ�شعار 
ن�شف �لإق��ام��ة �مل��م��ي��زة ب��اأ���ش��ع��ار ت��ب��د�أ م��ن 180 
دره���م ل��ك��ل ب��ال��غ، و�ل��ت��ي ت��وف��ر ل��الأط��ف��ال تناول 
�لعائالت �شمن  عند حجز وجبة  �لطعام جماناً 

عن  �لنخلة،  دب���ي،  ريجي�س  �شانت  ف��ن��دق  �أع��ل��ن 
�ل��ر�ئ��دة يف جمال  ريكا�س  تعاونه مع جمموعة 
لإطالق  و�مل�شروبات،  �ملاأكولت  و�إد�رة  �ل�شيافة 
نادي كيما �ل�شاطئي خالل �شهر �شبتمرب �ملقبل 

بيت�س.  وي�شت  بامل  �شاطئ  على   ،2022
و قال �ل�شيد مرو�ن فا�شل، �ملدير �لعام لفندق 
�شانت ريجي�س دبي، �لنخلة: ن�شتهل �شر�كتنا مع 
جمموعة ريكا�س من خالل  كيما ، ونحن يف غاية 
�حلما�س لتقدمي هذ� �لنادي �ل�شاطئي �جلديد 
كلًيا ل�شيوفنا �لأعز�ء، و�لذي مّت تطويره  وفق 
�لتجارب  �أف�شل  لتوفري  �خلدمة  معايري  �أعلى 

�لذوقية للماأكولت �ليونانية على �لإطالق. 
و�أ�����ش����اف ق���ائ���ال  م���ن خ����الل ���ش��ج��ّل جمموعة 
�ملف�شلة  �لطعام  تناول  بوجهات  ريكا�س �حلافل 
ل���دى �جل��م��ي��ع يف �مل��دي��ن��ة، ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة باأن 
تعزيز  �شاأنه  م��ن  ف��ري��ًد�  مفهوًما  �شيقدم  كيما 
�لعالمتني  كلتا  جن��اح  وم�شاعفة  فندقنا  �إرث 

�لتجاريتني.
كاأحد  بيت�س  وي�����ش��ت  ب���امل  ���ش��اط��ئ  ت�شنيف  م��ع 

�أف�����ش��ل �ل��وج��ه��ات ل��ت��ن��اول �ل��ط��ع��ام يف دب���ي، فاإن 
��شر�تيجًيا  م��وق��ًع��ا  ي��ح��ت��ّل  �ل����ذي  ك��ي��م��ا  ن����ادي 
�ل�شاحرة،  جمري�  نخلة  جزيرة  قلب  يف  متميًز� 

�شُي�شهم يف �لرتقاء مبعايري �ل�شيافة باإطاللة 
�لناب�س  �ل�شاطئ  ن��ادي  على  وُمتمّيزة  ج��دي��دة 

باحلياة يف دبي.

 تدعو ع��امل و�رن��ر ب���ر�ذرز �أبوظبي 
�شيوفها لق�شاء �أوقات فريدة خالل 
�لأي���ام �لأخ���رية من مو�شم دي �شي 
�شوبر هريوز �لذي �شيتو��شل لغاية 
�لبهجة  �أجو�ء  ونن�شر  �شبتمرب،   4
و�لفرح من خالل جمموعة متنوعة 
من �لأن�شطة و�لتجارب �لحتفالية 
�مل�شتوحاة من �شخ�شيات �ل� دي �شي 

�شوبر هريوز �ل�شهرية. 
كما �شي�شتمتع �ل�شيوف بلقاء �أ�شهر 
هريوز  ���ش��وب��ر  ���ش��ي  دي  �شخ�شيات 
�شوبرمان،  ب��امت��ان،  مثل  �ملحبوبة 
وندر وومان، و�ل�شخ�شيات �جلديدة 
�لأبطال   ف��ري��ق  �إىل  �ن�شمت  �ل��ت��ي 
ومري�،  �أك���و�م���ان،   : لييغ  ج�شت�س 
و���ش��وب��رغ��ريل، و�ل��ت��ي ظ��ه��رت لأول 
�شوبر  �شي  دي  مو�شم  خ���الل   م��رة 
�شخ�شيات  �إىل  بالإ�شافة   ، ه��ريوز 
تونز  لوين  و�شخ�شيات  �لأنيمي�شن 

هريوز  �ل�شوبر  مب��الب�����س   �مل��ت��األ��ق��ة 
�لعائالت  م����ن  ل��ل�����ش��ي��وف  ل��ت��ت��ي��ح 
�ل�شتمتاع  ف���ر����ش���ة  و�لأ�����ش����دق����اء 
ف���ري���دة حافلة  ت��رف��ي��ه��ي��ة  ب��ت��ج��رب��ة 
�لرفيهية  و�لأن�شطة  بالفعاليات 

�ملختلفة. 

وت���ب���د�أ �لأج�������و�ء �لح��ت��ف��ال��ي��ة منذ 
�إىل منطقة  حلظة دخول �ل�شيوف 
ب��ر�ذرز بالز� �لتي ت�شت�شيف  و�رن��ر 
�لحتفالية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ب��اق��ة 
�لبهجة  �أج����و�ء  تعم  كما  �ملتجولة، 
جانك�شن  ك���ارت���ون  م��ن��ط��ق��ة  و�مل�����رح 

ح���ي���ث مي���ك���ن ل���ل�������ش���ي���وف �رت�������د�ء 
ب�شخ�شيات  �خل���ا����ش���ة  �لأو����ش���ح���ة 
�ل�������ش���وب���ر ه��������ريوز و�ل����ع����دي����د من 
و�لتقاط  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  �لأن�������ش���ط���ة 
ود�يف  ب��اين  باغز  مع  �ل�شور  �أجمل 

د�ك و�شيلف�شر وتويتي. 

جزيرة يا�س متدد عر�س الدخ�ل املجاين 
لالأطفال حتى نهاية �سبتمرب

افتتاح نادي كيما ال�ساطئي يف بامل وي�ست بيت�س  ال�سهر املقبل

�شارك جمل�س �أولياء �أمور �لطلبة و�لطالبات باملنطقة 
�لأطفال  للتعليم  �ل�����ش��ارق��ة  ملجل�س  �ل��ت��اب��ع  �ل��و���ش��ط��ى 
ت�شمن  ت��رف��ي��ه��ي  ل��ي��وم  تنظيمه  خ���الل  م��ن  ف��رح��ت��ه��م 
عدد� من �لفعاليات �لتي �أ�شعدت �مل�شاركني وتنوعت يف 
�لعام  بدء  �ملجل�س ومع قرب  . وحر�س  جميع فقر�تها 
�لدر��شي �جلديد على دعوة �لأطفال يف مقره مبدينة 
يف  �ملفتوح  �ليوم  فعاليات  تنظيم  يف  وم�شاركتهم  �لذيد 
خطوة هدفت �إىل ت�شجيع �لأطفال للم�شاركة بالأن�شطة 
تكاملت  و�لتي  لالأطفال  �مل�شممة خ�شي�شاً  �لرفيهية 
�لعام  ل�شتقبال  �لأط��ف��ال  تهيئة  يف  �ملجل�س  روؤي���ة  م��ع 

�لدر��شي.

وت�شمنت فعاليات �ليوم �ملفتوح م�شابقات و�لر�شم على 
�إىل  �إ�شافة  و�ألعاباً  �ملتحركة  للر�شوم  وعرو�شاً  �لوجوه 

تقدمي هد�يا جلميع �مل�شركني.
�أمور  �أولياء  رئي�س جمل�س  �ملحيان  ر��شد عبد�هلل  و�أكد 
�أه��م��ي��ة هذه  �ل��و���ش��ط��ى  باملنطقة  و�ل��ط��ال��ب��ات  �ل��ط��ل��ب��ة 
�مل�شاركة يف دعوة �لأطفال لالن�شمام للربنامج �ملفتوح 
�لذي ياأتي قبل بدء �لعام �لدر��شي لتحقيق �لعديد من 
�لغايات �لربوية. و�أو�شح �أن �ملجل�س طرح هذه �لفعالية 
يف �إطار م�شاركاته �ملجتمعية �لتي تخدم خمتلف فئات 
�ملجتمع و�لتي من �شاأنها دمج �لأطفال وتهيئتهم لبدء 

�لعام �لدر��شي �جلديد بن�شاط وحيوية.

�إىل  ت�شتند  كموؤ�ش�شة  روؤي��ت��ه��ا  ي��دع��م  ج��دي��د  �إجن����از  يف 
حتقيق  يف  �حلثيثة  جهودها  و�شمن  و�لبتكار،  �ل��ري��ادة 
موؤ�ش�شة  جنحت   ،2030 �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه����د�ف 
دبي لرعاية �لن�شاء و�لأطفال يف تطبيق �ملرحلة �لأوىل 
�لأليفة  �حليو�نات  �لنف�شي مب�شاعدة  �لعالج  لربنامج  
و�لذي يعد �لأول من نوعه على �مل�شتوى �لوطني، حيث 
�أ�شهم �لربنامج بالتعاون مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
و مبادرة �ملرموم و �شركة بو�س باوز للحيو�نات �لأليفة، 
��شتّخدم  �ل��ذي  �حل��الت  على  �إيجابية  نتائج  حتقيق  يف 
 30 منها   ��شتفاد  عالجية  جل�شة   131 �شمن  فيها 

�شخ�س من رعايا �ملوؤ�ش�شة من فئتي �لن�شاء و�لطفال.
وك�شفت �ملوؤ�ش�شة عن نتائج تطبيق �ملرحلة �لأوىل خالل 
�ملن�شوري  �شعيد  �شيخة  �شعادة  برئا�شة  عقدته  �جتماع 
مدير عام موؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء و�لأطفال بالإنابة 
مع �شركائها يف �لربنامج، حيث ح�شر �لجتماع كل من، 
�شعادة �للو�ء عبد �هلل علي �لغيثي، مدير �لإد�رة �لعامة 
لأمن �لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ، و�لعقيد عبيد مبارك 
بن يعروف مدير �إد�رة �أمن وحماية �ل�شخ�شيات، و�لر�ئد 
�لتفتي�س �لأمني يف  �إد�رة  �ملزروعي مدير  �شالح خليفة 

�لإد�رة �لعامة لأمن �لهيئات و�ملن�شاآت و�لطو�رئ.

�لعام جلمهورية  �لقن�شل  بيوجن جون  �شعادة مون  ز�ر 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  مقر  دب��ي  يف  �جلنوبية  ك��وري��ا 
�أمني عام جمل�س دبي  �لتقى �شعادة �شعيد حارب  حيث 
وتطوير  �إد�رة  يف  �ملجل�س  دور  على  و�ط��ل��ع  �لريا�شي 
�إم�����ارة دب���ي و�لأج����ن����دة �حلافلة  �ل��ري��ا���ش��ي يف  �ل��ع��م��ل 
يف  تنظيمها  يتم  �لتي  �ملختلفة  �لريا�شية  للفعاليات 
�آفاق  �أم���ني ع���ام �ملجل�س  ���ش��ع��ادة  ���ش��ن��وي��ا. ون��اق�����س  دب���ي 
لتحقيق  �ل�شديقني  �جلانبني  بني  �لريا�شي  �لتعاون 
�لأهد�ف �مل�شركة وت�شجيع �أفر�د �ملجتمع على ممار�شة 
�لريا�شة لتاأثريها �لإيجابي �لكبري على �شحة و�شعادة 
�أفر�د ملجتمع ولدورها يف تعزيز �شبل �لتقارب و�لتعاي�س 

و�لتقارب بني جميع مكونات �ملجتمعات.

جمل�س اأولياء اأم�ر الطلبة والطالبات باملنطقة ال��سطى ينظم ي�ما ترفيهيا لالأطفال 

القن�سل العام جلمه�رية ك�ريا اجلن�بية يزور جمل�س دبي الريا�سي 

يف  �لثقافية  �ملنتزهات  �أك��رب  �أح��د  �لعاملية،  �لقرية  ك�شفت 
�لعامل و�لوجهة �لعائلية �لأوىل للثقافة و�لت�شوق و�لرفيه 
يف �ملنطقة، عن جمموعة و��شعة من �لعرو�س و�لفعاليات 
�لتي �شيزخر بها مو�شمها �جلديد، �ملقرر �أن ينطلق يف �أكتوبر 
�ملقبل، حيث تقدم �لقرية �لعاملية ل�شيوفها جمموعة من 
مو�شيقية  وحفالت  �ل�شيق،  و�لعر�س  �لعامليني،  �لفنانني 
عاملية، وعرو�س متجولة. و�شيتمتع �شيوف �لقرية �لعاملية 
 400 عن  يزيد  ما  يقدمه  يومياً  عر�س  من200  باأكرث 

فنان من جميع �أنحاء �لعامل.

ذ�  �أون  بوتني  ع��ر���س   �شيعود  �ل�شيوف  طلب  على  وب��ن��اء   
باحليوية.  �ملفعم  �جلاز  مو�شيقى  لع�شاق  �ملو�شيقي  جليتز 
�شياأخذهم يف رحلة  �لذي  �إىل عر�س لندن كولينغ  �إ�شافة 
وحتى  �ل�شتينيات  حقبة  م��ن  �ملو�شيقى  ع��امل  �إىل  ممتعة 

�ليوم.
 كما �شي�شتمتع �ل�شيوف بعر�س مهرجني �لنجدة، و�لذي 
وطريفة.  فكاهية  بطريقة  �إط��ف��اء  رج��ال  مغامر�ت  يقدم 
وكذلك عر�س بنك هاي�شت، �لذي يقدم لع�شاق �لكوميديا 
�شو�س  دك��ت��ور  �أع��م��ال  غ��ر�ر  على  بالت�شويق  مليئة  �أح��د�ث��اً 

و�أفالم كي�شتون كوب�س �ل�شامتة عن رجال �شرطة فكاهيني، 
وهم يف مهام مو�جهة جرمية يف تاون�شفيل.

�لعاملية  �لقرية  �شيوف  �شي�شتمتع  ذل��ك،  �إىل  وبالإ�شافة 
يقدم  بوليوود،  ب��اأف��الم  �حتفال  وه��و  ه��او���س،  لود  بعر�س 
جمموعة من �ل�شخ�شيات �لكوميدية. بينما �شيقدم �شكاي 
و�لتي  �ملبهرة،  و�لأ���ش��و�ء  باملو�شيقى  ناب�شاً  عر�شاً  لي��ن 

�شتحلق مبخيالت �ل�شيوف �إىل �أجو�ء بوليوود.
�شي�شهد  حيث  فعالياتها  �إث���ر�ء  �لعاملية  �لقرية  وت��و����ش��ل 
لتقدمي  ب���ارزة  عاملية  م��و�ه��ب  ��شت�شافة   27 �ل���  مو�شمها 

�لقرية  �شيوف  �شيكون  حيث  جمهورها،  �أم���ام  عرو�شها 
�ل�شتعر��شية  ڤي-�نبيتابل  فرقة  مع  موعد  على  �لعاملية 
�أمريكا  �ل�شهري  �لربنامج  يف  �شاركت  و�لتي  مومباي،  من 
جوت تالنت وفازت بلقب �لباز �لذهبي مرتني قبل �أن تفوز 
�لر�ئعة  �لفرقة  ه��ذه  و�شتقدم   .2020 ع��ام  يف  بالبطولة 
4 يناير، وملدة  عرو�شها على �مل�شرح �لرئي�شي �عتبار�ً من 
�شهر و�حد فقط. ومن �لفرق �مل�شاركة �لأخ��رى و�ملف�شلة 
ل�شيوف �ل��ق��ري��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ع��ر���س �آرب����ن ك���رو �ل���ذي حقق 
�أمريكا  ب��رن��ام��ج  يف  �ملتميزة  م�شاركته  بعد  و����ش��ع��ة  �شهرة 

جوت تالنت، كما �شجل ح�شور�ً ملفتاً يف �ملو�شم 26 للقرية 
دع��م وت�شجيع من  و�ل��ذي حظي من خالله على  �لعاملية، 
ل��الأد�ء �لر�ئع �لذي قدمه �أف��ر�د هذه  قبل �ل�شيوف نظر�ً 
حالياً  �لفرقة  وت�شارك  �ل�شتثنائية.  ومهار�تهم  �لفرقة 
ب��ربن��ام��ج �أم��ريك��ا ج��وت ت��ال��ن��ت، قبل ع��ودت��ه��ا جم���دد�ً �إىل 
�ل�شيوف،  �لعاملية يف دبي. وبناًء على رغبة  �لقرية  م�شرح 
تعود �أي�شا فرقة �لطبول �لكولومبية �لر�ئعة "�آينجا" مرة 
�أخرى لإ�شافة �ملزيد من �لبهجة �إىل �أجو�ء �لحتفالت يف 

�أرجاء �لقرية �لعاملية.

القرية العاملية تك�سف عن اأحدث العرو�س العاملية والفعاليات الرتفيهية يف م��سمها ال� 27

م��سم »دي �سي �س�بر هريوز« ي�ا�سل ن�سر الفرح والبهجة يف عامل »وارنر براذرز اأب�ظبي« حتى 4 �سبتمرب

نخيل تطلق حتدي 100 ملي�ن خط�ة مل�ظفيها
مليون   100 حتدي  عاملياً،  �لر�ئد  �لعقاري  �ملطور  نخيل،  �شركة  �أطلقت 
ل�شمان �شحة موظفيها  �ل��د�ئ��م��ة  �أول��وي��ات��ه��ا  م��ن  ك��ج��زء  وذل���ك  خ��ط��وة، 

وت�شجيعهم على ممار�شة �لريا�شة يف �لد�خل خالل �لطق�س �حلار.
�شيهدف   ،STEPPI �شتيبي  �لبدنية  �للياقة  تطبيق  م��ع  وبال�شر�كة 
�ملوظفون للو�شول �إىل 100 مليون خطوة، من 1 �أغ�شط�س ولغاية 31 
جماعية  و�أن�شطة  �ملكتب،  يف  للتحدي  ب�شيطة  �أن�شطة  خالل  من  �أكتوبر، 
د�خلية ودرو�س ريا�شية وذلك من �أجل �لنجاح و�لو�شول �إىل �لهدف �ملر�د 
�للياقة  م�شتويات  وزي���ادة  كفريق  �لعمل  روح  تعزيز  عن  ف�شاًل  حتقيقه، 
�لبدنية. و�شيقوم مدربون متخ�ش�شون على مد�ر �لأ�شهر �لثالثة �ملقبلة، 
بعمل �أن�شطة ريا�شية ب�شيطة يف �ملكتب، كما �شي�شارك �ملوظفون يف �أن�شطة 
"نخيل"  و�مل�����ش��ي يف وج��ه��ات  �ل��زوم��ب��ا  �لري�شة ودرو�����س  ك��رة  د�خ��ل��ي��ة مثل 

�مل�شهورة و�ملنت�شرة يف جميع �أنحاء دبي، مثل نخيل مول و�شريكل مول.

البحث عن مرا�سلني �سحفيني �سغار 
جدد ملنتجع ليج�لند دبي

�ل�شغار   �ل�شحفيني  �مل��ر����ش��ل��ني  ع��ن  �لبحث  يف  دب��ي  ليجولند  منتجع  ب���د�أ 
�لر�شميني �جلدد بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وذلك بتقدمي فر�شة ذهبية 
لأربعة من �ل�شغار �ملقيمني بالدولة و�لذين تر�وح �أعمارهم من 6 11- عام، 
لتحقيق حلمهم لي�شبحو� مر��شلني �شحفيني حقيقني. و يتمثل دور �ملر��شل 
�ل�شحفي �ل�شغري ملنتجع ليجولند دبي  يف �ل�شماح لل�شغار بالتغطية �ملبا�شرة 
لكل �لفعاليات �لتي تقام يف منتجع ليجولند دبي �شو�ء يف حديقة ليجولند 
�لفريد  ليجولند  بفندق  �أو  �ملائية،  ليجولند  حديقة  �أو  �لرفيهية،  دب��ي 
�إحتفالت �لهالويني  وهو �لأول من نوعه يف �ملنطقة؛ وت�شم تلك �لفعاليات 
و�حتفالت  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  باليوم  و�لإح��ت��ف��الت 
�ل�شتاء ومو�شم �لأعياد، و�لإحتفال بال�شنة �ل�شينية �جلديدة ، وجتربة كبار 

�ل�شخ�شيات و�لعديد من �لفعاليات �ملده�شة على مد�ر �لعام.  جناح املرحلة الأوىل من برنامج العالج النف�سي مب�ساعدة احلي�انات الأليفة



قطعة من قدم ب�سرية يف متنزه 
بالعثور على قطعة من  �لوطني �لأمريكي،  �أفاد منتزه يلو�شتون 
يف  �لطبيعية  �ل�شاخنة  �مل��ي��اه  �أح��و����س  �أع��م��ق  ب��اأح��د  ب�شرية،  ق��دم 

�ملتنزه، تبلغ حر�رة �ملياه فيه 60 درجة مئوية.
�لأولية  "�لتحقيقات  فاإن  يلو�شتون،  منتزه  �أ�شدره  بيان  وبح�شب 
 31 يوم  �لأم��ر ح�شل �شباح  �أن  بّينت  �ملتنزه  �شرطة  �أجرتها  �لتي 
يوليو، و�ملعطيات �ملتو�فرة �إىل �لآن ل حتمل على �لعتقاد بح�شول 

عمل جرمي، و�لتحقيق م�شتمر لتحديد مالب�شات �لوفاة".
يف  �ل��و�ق��ع  �ل�شهري  �لوطني  �ملتنزه  يف  �لأول  لي�س  �حل���ادث  وه��ذ� 
 ،2016 �ملتحدة. ففي  �لوليات  �لأق��دم يف  �لغرب �لأمريكي، وهو 
لقي �شاب م�شرعه على �إثر �شقوطه من ج�شر للم�شاة يف نبع �شاخن 
�إ�شابة �شخ�شني  �إىل  �ملن�شرم  �لعام  �أدى حادث مماثل  �آخ��ر، فيما 
�لبقاء  �إىل وجوب  �ل��زو�ر  �ل�شلطات تنبيه  بحروق بالغة. وج��ددت 
�لطاقة  نقاط  من  بالقرب  �ل�شديد  �حل��ذر  وتوخي  �مل��م��ر�ت  على 
عدد  وب��ل��غ  بر�س".  "فر�ن�س  ذك���رت  ح�شبما  �لأر���ش��ي��ة،  �حل��ر�ري��ة 
زو�ر �ملتنزه �ل�شخم �ملمتد بني وليات و�يومنغ و�أيد�هو ومونتانا 

)�شمال غرب �لوليات �ملتحدة( نحو 4.8 ماليني عام 2021.

اعتقال ممر�سة متهمة بقتل اأطفال ر�سع
على  �لقب�س  �إلقاء  مت  �أنه  �ل�شبت  �لأرجنتيني  �لعام  �ملدعي  �أعلن 
ممر�شة يف مدينة كوردوبا لال�شتباه ب�شلتها يف وفاة طفلني على 

�لأقل من �لأطفال �حلديثي �لولدة يف �إحدى �مل�شت�شفيات.
و�ألقي �لقب�س على بريند� �أغويرو �لبالغة 27 عاما �جلمعة باأمر 
من �ملدعي �لعام ر�وؤول غار�شون �لذي يحقق يف وفاة خم�شة �أطفال 
حديثي �لولدة ولدو� ب�شحة جيدة يف م�شت�شفى يف كوردوبا، على 

بعد 700 كيلومر �شمال غرب بويني�س �آير�س.
�ىل  �لتهام  توجيه  �إن��ه مت  �إع��الم حملية  لو�شائل  وق��ال غار�شون 
�ملمر�شة بقتل طفلني، وذلك بانتظار مر�جعة �ل�شجالت �لطبية 

لثالثة �أطفال �آخرين من �ملو�ليد �جلدد.
و�أ�شاف �أن �لأطفال �لر�شع توفو� نتيجة "وجود مادة يف �أج�شادهم 
مادة  من  فائ�س  على  �لعثور  �ىل  م�شري�  �حلياة"،  مع  تتو�فق  ل 
�لعام  �ملدعي  وك�شف  بر�س".  "فر�ن�س  نقلت  ح�شبما  �لبوتا�شيوم، 
لكنهم  تدهورت  �ل��ولدة  حديثي  �آخرين  �أطفال  ثمانية  �شحة  �أن 
جيدة  ب�شحة  ول��دو�  �ملتوفني  "�لأطفال  �أن  مو�شحا  يتوفو�،  مل 
و�شحة �أمهاتهم كانت �أي�شا جيدة عند �لولدة". ووقعت �لوفيات 
بني �شهري مار�س ويونيو، لكن �لق�شية مل تتك�شف �إل بعد �شكوى 

تقدمت بها يف 6 يونيو جدة �أحد �لأطفال �ملتوفني.

�سراع داٍم بني ح�تني.. ودع�ة للتحقيق
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي، مقطعا م�����ش��ور� مت  ت����د�ول رو�د م��و�ق��ع 
�لتقاطه د�خل متنزه مائي يف �أمريكا،  ير�شد حوتا قاتال يهاجم 

�آخر بعنف. 
دفع  م��ا  وورلد"،  "�شي  مبتنزه  �أغ�شط�س،   5 يف  �حل��ادث��ة  ووق��ع��ت 
مبعاملة  يطالبون  �ل��ذي��ن  �لأ���ش��خ��ا���س  "منظمة  "بيتا"  منظمة 
�ل���زر�ع���ة  وز�رة  �إىل  ���ش��ك��وى  ل��ت��ق��دمي  للحيو�نات"  م�����ش��اوي��ة 

�لأمريكية.
وح�شبما ذكر موقع "�إن�شايدر"، قال �أحد �لأ�شخا�س �لذين �شّجلو� 
�لفيديو يف ت�شريحات للمنظمة: "كل �ملتو�جدين ر�أو� على �لفور 
بولية  دييغو  ���ش��ان  يف  �ل��و�ق��ع  باملتنزه  �مل���اء،  على  تطفو  �ل��دم��اء 
�لأمريكية  �ل��زر�ع��ة  وز�رة  �شكو�ها  يف  ودعت"بيتا"  كاليفورنيا". 
�إىل �إجر�ء حتقيق ب�شاأن حادث "�شي وورلد"، م�شرية �إىل خماوف 

ب�شاأن رعاية �حليو�نات هناك.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

معلمة تكت�سف بال�سدفة �سخرة م�سعة غام�سة 
��شتخد�مها  �أثناء  بال�شدفة  �لتي تعمل فيها  �لثانوية  �ملدر�شة  �أ�شر�لية �شخرة م�شعة غريبة يف  �كت�شفت معلمة 

جهاز�ً للك�شف عن �لإ�شعاع.
وقد ت�شبب �حلادث يف �إثارة �لذعر بني �ملدر�شني وموظفي �لإد�رة يف �ملدر�شة، ووز�رة �لتعليم يف مقاطعة نيو �شاوث 

ويلز، و�ملنظمة �لأ�شر�لية للعلوم و�لتكنولوجيا �لنووية.
وكانت معلمة �لعلوم �لتي تعمل يف مدر�شة ر�ندويك �لثانوية للبنات يف �شو�حي �شيدين �ل�شرقية، قد ��شطحبت 
معها جهاز�ً للك�شف عن �لإ�شعاع لتجربته، عندما �كت�شفت �شخرة م�شعة يف غرفة �لعلوم. وب�شبب معرفتها مبدى 

خطورة �لأمر، �أخربت مديرة �ملدر�شة لو�شي �أندريه �لتي �ت�شلت بدورها بوز�رة �لطاقة.
�لعلوم  غرفة  من  �ل�شخرة  �إخ��ر�ج  وبعد  للمدر�شة،  �شاماًل  م�شحاً  �أج��رو�  �لذين  �ملخت�شني  �لطاقة  وز�رة  �أر�شلت 
و�لتاأكد من خلوها من �أي �شخور �أخرى، �أعلن �ملخت�شون باأن �ملدر�شة باتت منطقة �آمنة، وبد�أ �ملعنيون �لتحقيق يف 

كيفية و�شول هذه �ل�شخرة �مل�شعة �إىل �ملدر�شة.
وتقول بع�س �لتكهنات، باأن من �أح�شر �ل�شخرة �إىل خمزن �لعلوم مل يكن يعلم باأنها م�شعة. و�تخذ �ملدر�شون قر�ر�ً 

بعدم �إبالغ �لطالب مبا يجري لأنهم ل يريدون �أن يدب �لذعر بينهم.
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امراأتان تعبرّدان الطريق اأمام امل�سريات لقيادة املرتو 
تفاخر �لثالثينية هند عمر باأنها تتحمل "�مل�شوؤولية عن حياة �آلف �لب�شر 
يومياً"... فقد �ختريت هذه �لأم �مل�شرية لطفلني مع زميلة لها لتكونا �أول 

�مر�أتني تقود�ن قطار�ت �ملرو يف �لقاهرة.
عدد  يزيد  �لتي  �مل�شرية  �لعا�شمة  �شو�رع  يوميا  �مل��روري  �ل�شلل  وي�شيب 
�لعام  �لنقل  و�شائل  يف  فادحاً  نق�شاً  وتعاين  ن�شمة  مليون   20 عن  �شكانها 
�حلافالت  مئات  بينها  للنقل،  لبد�ئل  �للجوء  �إىل  �ل�شكان  باأغلب  يدفع 
كثري  يف  �لأم��ان  مل�شتلزمات  تفتقر  توك" �لتي  �ل�"توك  وعربات  �ل�شغرية 
للمرو  ب��د�أت ثالثة خطوط  �ملا�شي،  �لقرن  ثمانينات  منذ  �لأحيان.  من 
�لعمل يف �لقاهرة لتنقل يوميا قر�بة مليوين ر�كب. وُيرتقب �فتتاح ثالثة 
خطوط جديدة قريباً. لكن قبل بدء ت�شغيل هذه �خلطوط، �أطلقت �شبكة 
مرو �لقاهرة ثورة على �لعاد�ت �ملتو�رثة يف هذ� �ملجال .. فقد فتحت باب 

�لتقدم لوظائف قيادة �ملرو �أمام �لن�شاء.
لت�شبح  لتدريب  �خل�شوع  وق��ررت  للوظيفة،  بالتقدم  عمر  هند  و�أ�شرعت 
�شائقة مرو رغم �أنها حا�شلة على دبلوم جتارة، لت�شبح ر�ئدة يف بلد كانت 

% فقط من ن�شائه يعملن يف �لعام 2020.  14
وقالت عمر مرتدية �شرو�ل جينز و��شعاً وو��شعة حجابا باللونني �لأبي�س 
باري�س  �مل�شرك يف  �لنقل  �إد�رة  و�ل�شود و�شرة �شفر�ء عليها �شعار هيئة 
"��شتغرب و�لد�ي �لفكرة يف بادئ �لأمر، لكنهما دعماين يف نهاية �ملطاف".

تاأثري رك�ب الدراجة اله�ائية على انبعاثات الكرب�ن
ك�شفت در��شة حديثة �لتاأثري �لذي ميكن �أن ينجم عن ��شتخد�م �لدر�جات 

�لهو�ئية يف �لتنقالت �ليومية، على �نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون.
وقالت �لدر��شة �لتي ن�شرتها جملة "كومونيكاي�شنز �إيرث �أند �إنفايرمننت"، 
�إنه باإمكان �لعامل خف�س �نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون بحو�يل 700 مليون 
�إىل  �جلميع  عمد  �إن  �ل�شنوية،  كند�  �نبعاثات  ي��و�زي  ما  �أي  �شنة،  كل  طن 
��شتخد�م �لدر�جات �لهو�ئية لتنقالتهم �ليومية. وميثل قطاع �ملو��شالت 
رب���ع جم��م��ل �لن��ب��ع��اث��ات �حل��ال��ي��ة ل��ل��غ��از�ت ذ�ت م��ف��ع��ول �ل��دف��ي��ئ��ة �مل�شببة 
لالحر�ر �ملناخي، ومن �ملتوقع �أن يزد�د �لطلب �لعاملي على �لنقل بثالثة 
�أ�شعاف بحلول منت�شف �لقرن، علما �أن ن�شف هذه �لنبعاثات ناجت �ليوم 
�ملنتجة خالل  �لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  ف��اإن عدد  باحثني  ووف��ق  �ل�شيار�ت.  عن 
فرة 1962-2015 تخطى عدد �ل�شيار�ت، وبلغ عدد �لدر�جات �ملنتجة عام 
2015 �أكرث من 123 مليون در�جة، حو�يل ثلثيها يف �ل�شني. ومل يتخّط 
�ملئة  يف   5 �ليومية  للتنقالت  �لهو�ئية  �لدر�جات  ��شتخد�م  متو�شط ح�شة 
بالدول �ل�شتني �مل�شمولة بالدر��شة، وفقما ذكرت "فر�ن�س بر�س". ويف بع�س 
هذه �لدول مثل �لوليات �ملتحدة، فاإن عدد �لدر�جات �لهو�ئية �مل�شتخدمة 
ولي�س  ترفيهي  ن�شاط  مبثابة  ركوبها  يعتربون  م�شتخدميها  لكن  مرتفع، 

مفاجاأة ب�ساأن اأكرب 
جنم يف الك�ن

قال علماء فلك �إن �أكرب جنم ُر�شد 
كان  �ل��ذي  باحلجم  لي�س  �ل��ك��ون  يف 
�إىل ما  ��شتناد�  �شابقاً، وذلك  مقدر�ً 
جديدة  م��ر�ق��ب��ة  عمليات  �أظ��ه��رت��ه 
رجحت �أن ينطبق ذلك على �لنجوم 

�لأخرى �لكبرية �حلجم.
�إيه1"  "�آر136  �ل���ن���ج���م  وي����ق����ع 
�لرتيالء،  ���ش��دمي  يف   )R136a1(
ما  يف  �لنجوم  م��ن  جمموعة  �شمن 
بالقرب  م��اج��الن،  ب�شحابة  ُي��ع��رف 
ت�شم  �لتي  �لتبانة  درب  جم��رة  من 
�إىل عام  �ك��ت�����ش��اف��ه  �لأر������س، وي��ع��ود 
فريق  �شنفه   ،2010 ويف   .1985
�لنجم  �أن���ه  على  �لفلك  علماء  م��ن 
�لأك�����رب ح��ج��م��اً �ل�����ذي ُر����ش���د حتى 
�لعلماء  وك���ان  �لإط����الق.  على  �لآن 
تفوق  �ل��ن��ج��م  ك��ت��ل��ة  �أن  ي��ع��ت��ق��دون 
لكّن  م����رة،  ب�320  �ل�����ش��م�����س  ح��ج��م 
�ل�شابقة  �حلديثة  �ملر�قبة  عمليات 
�إذ  �لتقدير�ت  ه��ذه  تعديل  فر�شت 
�ل�شم�س  م��ن  �أك��رب  حجمه  �أن  بّينت 
ب�250 مّرة فح�شب. �أما يف �لدر��شة 
�لأحدث �لتي �شُتن�شر يف جملة "ذي 
�أ�شروفيزيكال جورنال" �ملتخ�ش�شة 
يف �لفيزياء �لفلكية، فخف�س فريق 
جيميناي  ت���ل�������ش���ك���وَب���ي  ي�����ش��ت��خ��دم 
وجيميناي  ه�������او�ي  يف  �ل�������ش���م���ايل 
�جلنوبي يف ت�شيلي تقدير كتلته �إىل 
�شم�شية.  كتلة  و230   170 ب��ني  م��ا 
للدر��شة  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل����ع����ّد  وق������ال 
لب"  "نوير  مركز  يف  �لفلك  ع��امل 
�لذي  �لأم���ريك���ي   )NOIRLab(
فينو  "جيميناي"  ت�شلكوَبي  ي��دي��ر 
�أ�شخم  �أن  نتائجنا  "ُتظهر  ك��الري 
جنم نعرفه حالًيا لي�س بال�شخامة 

�لتي كنا نعتقدها".

عربة �سديقة للبيئة 
مل�ساعدة عمال النظافة

حب �لخر�ع و�شغف �لبتكار منذ 
�ل�����ش��غ��ر، وّل����د� ل���دى ���ش��اب مغربي 
باحث يف �لطاقات �ملتجددة، �لرغبة 
يف �لبحث عن حلول مبتكرة مل�شاكل 
يومية تو�جه عمال �لنظافة وت�شّهل 
مهامهم. و�خرع �لدكتور و�لباحث 
يف جمال �لطاقات �ملتجددة �إدري�س 
بالطاقة  تعمل  ع��رب��ة  �حل���اج،  �أي���ت 
عمال  مهمة  لت�شهيل  �ل�شم�شية، 
من  �ل�شتفادة  خ��الل  من  �لنظافة 
ت�����ش��ه��ده��ا مناطق  �ل���ت���ي  �حل�������ر�رة 
�لعام.  ط��ي��ل��ة  �ل�����ش��رق��ي  �جل���ن���وب 
لوحني  �ملبتكرة  �لعربة  وتت�شمن 
�لكافية  �ل�شم�شية  �لطاقة  لإن��ت��اج 
لتخزينها،  وبطاريتني  لت�شغيلها، 
�لكهربائي  ل���ل���ت���ي���ار  حم������ول  ث�����م 
وحاويات  �أوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة  ومكن�شة 
طبيعتها.  ح�����ش��ب  �ل��ن��ف��اي��ات  ل��ف��رز 
و��شتغرق �لعمل على هذ� �لخر�ع 
حو�يل �شتة �أ�شهر مت خاللها جتربة 
�لعربة عدة مر�ت، كما مت ��شتعمالها 
باملدن  �ل�شيقة  و�ملمر�ت  �لأزق��ة  يف 
�ل���ق���دمي���ة. وت�����ش��ك��ل �ل���ع���رب���ة حال 
و�ل�شيار�ت من  �لعربات  بديال عن 
�ل��ك��ب��ري و�مل��ت��و���ش��ط �لتي  �حل���ج���م 
لالأماكن  �ل���و����ش���ول  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ل 
�لنظافة،  عمال  يرهق  ما  �ل�شيقة 
وعن  �ل��ن��ف��اي��ات.  ب��ر�ك��م  ويت�شبب 
�خر�عه، قال �أيت �حلاج، يف حديث 
مع موقع "�شكاي نيوز عربية"، �إن 
فكرة �لبتكار جاءت �أول لأنه باحث 
ويتحدر  �ملتجددة  بالطاقات  مهتم 
ي�شهد  �ل��ذي  �ل�شرقي  �جلنوب  من 
�رتفاعا يف درجة �حلر�رة يف �ل�شيف 
من  يفاقم  م��ا  درج���ة،   50 تتجاوز 

معاناة عمال �لنظافة.

�سريين: اجلمه�ر اأعادين للحياة
�ختتام  يف  بحفلها  �لوهاب،  عبد  �شريين  �لفنانة  توجهت 
�جلمهور  �إىل   ،56 ب���دورت���ه  �ل�����دويل  ق���رط���اج  م��ه��رج��ان 
بال�شكر، نظر� لوقوفه �إىل جانبها بعد مرحلة �شعبة مرت 

بها.
قرطاج  مهرجان  م�شرح  على  تقف  �إن��ه��ا  �شريين  وق��ال��ت 
للحياة،  �أع��اده��ا  �جلمهور  �أن  �إل  �ل�شحية،  متاعبها  رغ��م 
�لنف�شية  �لأزم��ة  �شاندها يف  �متنانها لكل من  معربة عن 
�لتي مرت بها يف �لأ�شهر �لأخرية بعد طالقها من �لفنان 

ح�شام حبيب.
�أ�شهر  باقة من  ون�شف  �شاعة  �متد�د  على  �شريين  وغنت 
و  كثري"  "�أنا  و   " "م�شاعر  منها  و  �لرومان�شية  �أغانيها 
"كثري بنع�شق" و �لكذ�بني" و "�شربي قليل"، كما قدمت 

مقطعا من �أغنية "ود�رت �لأيام" لأم كلثوم.
وتفاعلت �أعد�د كبرية من �جلماهري �حلا�شرة يف �حلفل 
بالغناء و�لت�شفيق، لكنها كانت حمل �نتقاد�ت من بع�س 
�حلا�شرين �لذين روؤو� تر�جعا يف ح�شور �شريين �ل�شوتي 

و�أد�ئها.

ت�ستعيد خامت زواجها بعد فقده يف املحيط
زو�ج ما�شي لم��ر�أة من ولي��ة ما�شات�شو�شت�س  عاد خامت 
�إىل �إ�شبعها بعد �أن عرث عليه رجل ��شتجاب لند�ئها على 
و�شائل �لتو��شل �لجتماعي بالبحث عنه يف قاع �ملحيط.
�إنها  غلوب"  "بو�شطن  ل�شحيفة  تيل  فر�ن�شي�شكا  قالت 
نورث  يف  �ل�شهر  ه��ذ�  زوجها  مع  �لقدم  ك��رة  تلعب  كانت 
من  �خل��امت  �نزلق  عندما  هامب�شاير،  نيو  بولية  بيت�س 
�إنها  غ��روف��الن��د،  عاما" م��ن   29" ت��ي��ل،  ق��ال��ت  �إ�شبعها. 
�مل��اء بعد  �لعثور على �خل��امت يف  وزوج��ه��ا مل يتمكنا من 
�شاعات من �لبحث. كتبت تيل من�شور� عن حمنتها على 
في�شبوك وطلبت �مل�شاعدة من �أي �شخ�س قد يردد على 
م�شاركة  متت  �ملعادن.  عن  للك�شف  جهاز  ومعه  �ل�شاطئ 
لو  �نتباه رجل يدعى  ذلك  ولفت  �مل��ر�ت  �آلف  من�شورها 
بذلة  مار�شفيلد،  " م��ن  عاما   60" �آ���ش��ي،  �رت���دى  �آ���ش��ي. 
عن  بحثا  �ملحيط  �إىل  وذه��ب  �أماميا  وم�شباحا  غط�س 
�خلامت با�شتخد�م جهاز �لك�شف عن �ملعادن. يف �ليومني 

�لأولني للبحث، مل يحالفه �حلظ.
�أن  �أردت  �لف�شل.  �أحتمل  ل  "�أنا  لل�شحيفة:  �آ�شي  وق��ال 

�أعود و�أعطيها فر�شة �أخرية."
يف �ليوم �لثالث وجد �خلامت مدفونا حتت �لقاع �لرملي 
�إىل تيل،  �آ���ش��ي ���ش��ورة  �أر���ش��ل  ق��ول��ه.  للمحيط، على ح��د 
�أن هذ� هو  �أخربيني  "من ف�شلك  ر�شالة:  لها يف  وكتب 

�خلامت حتى �أمتكن �أخري� من مغادرة هذ� �ل�شاطئ."

طفلة تت�ا�سل مع حمطة الف�ساء الدولية 
�شنو�ت  ث��م��اين  �لعمر  م��ن  تبلغ  بريطانية  ف��ت��اة  متكنت 
�أمريكي على منت حمطة  ر�ئد ف�شاء  �لدرد�شة مع  من 
�ل��ف�����ش��اء �ل��دول��ي��ة ب��ا���ش��ت��خ��د�م جم��م��وع��ة ر�دي����و �لهو�ة 

�خلا�شة بو�لدها.
�أج���رت �إي��ز�ب��ي��ال ب��اي��ن حم��ادث��ة مل��دة 45 ثانية م��ع ر�ئد 
�لف�شاء كجيل ليندجرين يف وقت �شابق من هذ� �ل�شهر. 
وغرد ر�ئد �لف�شاء �لأمريكي ليندجرين من �لف�شاء �أن 

�ملحادثة كانت من بني �ملحادثات �ملف�شلة لديه.
�لر�ديو  م�شتخدمو  يت�شل  �أن  للغاية  �مل��ع��ت��اد  غ��ري  م��ن 
�ل��ه��و�ة ب���رو�د �ل��ف�����ش��اء، ول��ك��ن و�ل���د �إي��زب��اي��ال �ملتحم�س 
ماثيو متكن من �إجر�ء �لت�شال لُي�شعد �بنته �لتي قالت 
�إنها ت�شعر بال�شعادة لأنها حققت حلمها يف �لتحدث مع 

ر�ئد ف�شاء.
وكانت �إيز�بيال قد �لتقت بر�ئد �لف�شاء �لربيطاين تيم 
بيك، عندما كانت يف �لثانية من عمرها، وبقيت على �أمل 
�لتو��شل مع رو�د �لف�شاء ل�شنو�ت حتى حققت ما تريد 

بف�شل و�لدها.
�لف�شاء  ر�ئ��د  �إيز�بيال حمادثة ق�شرية مع  �أج��رت  وق��د 
��شمها  ب��ال��ت��ع��ري��ف ع��ن  ب��ادرت��ه  ل��ن��دج��ري��ن ح��ي��ث  كجيل 
باحلديث  �شعيد  باأنه  بالقول،  ليندرجني  ورد  وعمرها، 

معها ووجه لها �ل�شكر على �ت�شالها.

القب�س على مه�و�س بجمع الرفات
بن�شلفانيا،  �أمريكي من ولية  يو�جه رجل 
تهمة "حماولة بيع رفات ب�شرية م�شروقة" 

على موقع "في�شبوك".
و�ُت��ه��م ج��ريمي��ي ب���اويل، �مل��ه��وو���س باإجر�ء 
ت���ع���دي���الت يف ج�����ش��م��ه ووج����ه����ه، ب���اإ����ش���اءة 
و�شرقتها  �ل��ب�����ش��ري��ة،  �ل���رف���ات  ����ش��ت��خ��د�م 

و��شتغاللها عرب �أن�شطة غري قانونية.
�مر�أة  م��ع  �تفق  ب���اويل،  �إن  وق��ال حمققون 
يف �أركن�شا�س على �شر�ء �أجز�ء من ج�شدها 
مقابل 4000 دولر، لإعادة بيعها فيما بعد 
�أ�شا�شا مثل  �لذي يحظر  "في�شبوك"،  على 
هذه �لأن�شطة من خالل �شيا�شاته �لتجارية 

و�لإعالنية.
�لرفات  �أن  �لأمريكية  �ل�شلطات  و�كت�شفت 
جامعة  �إىل  ب���ه���ا  �ل����ت����ربع  مت  ق����د  �مل��ع��ن��ي��ة 

�أركن�شا�س للعلوم �لطبية يف ليتل روك.

وقالت ليزيل تايلور �ملتحدثة با�شم جامعة 
قد  �لأع�شاء  �إن  �لطبية،  للعلوم  �أركن�شا�س 

�ُشرقت بعد �إر�شالها �إىل م�شرحة حلرقها.
�أولئك  ب�شدة  "نحرم  ت��اي��ل��ور:  و�أو���ش��ح��ت 
ون�شعر  ب��اأع�����ش��ائ��ه��م،  ي���ت���ربع���ون  �ل���ذي���ن 
بالفزع من �حتمال حدوث مثل هذ� �ل�شيء 

)حماولة باويل بيع �لأع�شاء(".
وجد  ب��اويل،  ملنزل  �ل�شرطة  مد�همة  وبعد 
�ملحققون رفاتا ب�شرية قدمية، مبا يف ذلك 
هياكل عظمية كاملة، كما عرثو� على رفات 

ب�شرية حديثة.
ه��ي��اك��ل عظمية،  ع��ل��ى  �ل�����ش��رط��ة  وع�����رثت 
ذلك  �جل�شم، مب��ا يف  م��ن  متنوعة  و�أج����ز�ء 
ب�������ش���ري، وق���ل���ب، وكبد،  دم����اغ����ان، وج���ل���د 
نيوز"  "�شكاي  �شبكة  نقلت  وفقما  ورئ��ت��ان، 

�لربيطانية.

الفنانة امل�سرية �سريين عبد الوهاب حتيي احلفل اخلتامي للدورة 56 ملهرجان قرطاج الدويل بتون�س - ا ف ب

جينيفر ل�بيز وبن اأفليك يحتفالن بزواجهما للمرة الثانية 
�حتفل �لزوجان �مل�شهور�ن جنيفر لوبيز وبن �أفليك �أم�س �لأول �ل�شبت بزفافهما، للمرة 
�لثانية خالل �شهر، د�خل د�رة فخمة ميلكها جنم فيلم "غودويل هانتينغ"، على ما �أفادت 
و�شائل �إعالم �أمريكية. وتزوج �لنجمان يف ل�س فيغا�س يف منت�شف متوز-يوليو، لكنهما 
كّر�شا زو�جهما ر�شمياً جمدد�ً �ل�شبت، هذه �ملرة �أمام �لأ�شدقاء و�لعائلة يف جممع ميلكه 
�شرق  �لبحرية يف ولي��ة جورجيا جنوب  �لو�جهة  35 هكتار� على  تبلغ  �أفليك مب�شاحة 
�لذين ح�شرو�  "بيبل" �أن من بني م�شاهري هوليوود  وذك��رت جملة  �ملتحدة.  �لوليات 

�لحتفالت �لتي ��شتمرت ثالثة �أيام، مات دميون �شديق �أفليك، و�ملخرج كيفن �شميث.
و�رتدى �ل�شيوف مالب�س بي�شاء بالكامل، بينما �رتدت لوبيز ف�شتانا من ت�شميم ر�لف 

لورين م�شنوعاً يف �إيطاليا، بح�شب قناة فوك�س نيوز.
وعطور  جتميل  م�شتح�شر�ت  جمموعة  ولديها  �أعمال  �شيدة  �أي�شا  وه��ي  لوبيز  وكانت 
و�لتقت  ق�شري.  فيديو  يف  �ملمثل  من  خطوبتها  ني�شان-�أبريل  يف  �أعلنت  ��شمها،  حتمل 
تابع م�شورو  وقد  "جيلي"،  فيلم  ت�شوير  2002 خالل  عام  �أفليك  وبن  لوبيز  جينيفر 
�لبابار�تزي عالقة هذ� �لثنائي �ل�شهري يف هوليوود. و�أرجئ زو�جهما �لذي كان مقرر� يف 

2003 قبل �إعالن �نف�شالهما �لعام 2004.


