
   

ميلي�شيات احلوثي تخنق املنظمات 
الإغاثية.. وتفر�ض قيودًا جديدة

•• �صنعاء-وكاالت:

املنظمات  وتللنللقللات  عمل  على  الت�ضييق  احلللوثللي  ميلي�ضيات  تللوا�للضللل 
الإغاثية يف الباد، فار�ضة قيوداً جديدة على ت�ضاريح الدخول والتنقل 

ما يعرقل و�ضول امل�ضاعدات وتاأخريها.
و�ضددت هذه القيود على حتركات هذه املنظمات يف حمافظتي احلديدة 
وحجة، مبا فيها منع العامات اليمنيات من التنقل اإل بوجود مرافق، 
امل�ضاريع،  مللن  كثري  على  والعللرا�للض  التفتي�ض  نللقللاط  يف  والحللتللجللاز 
وطالبت بت�ضليمها ن�ضخة من قوائم امل�ضتفيدين وعقود تاأجري ال�ضيارات، 

بح�ضب ما ك�ضفه التقرير الأ�ضبوعي ملكتب الأمم املتحدة يف اليمن.
املنظمات  حركة  على  املفرو�ضة  القيود  اأن  الأممللي  التقرير  ك�ضف  كما 
القيود  اأكللر  هللي  واإللليلله  اليمن  داخللل  والب�ضائع  واملوظفني  الإن�ضانية 
369 حلللادثلللة، ت�ضمنت احللللوادث  املللبلللللغ عللنللهللا، حلليللث مت الإبلللللاغ عللن 
يف  الحتجاز  اإغلللاق  اإىل  بالإ�ضافة  رف�ضها  اأو  ال�ضفر  ت�ضاريح  تللاأخللري 
نقاط التفتي�ض يف املحافظات ال�ضمالية، كما وا�ضلت �ضلطات احلوثيني 
اإ�ضدار جمموعة من املطالب اجلديدة املخ�ض�ضة ملنح ت�ضاريح ال�ضفر، 
مثل احل�ضول على ن�ضخة من قوائم امل�ضتفيدين وعقود تاأجري املركبات 

وغريها من املعلومات احل�ضا�ضة اأو املحمية.
وذكر التقرير اأن التحركات يف حمافظتي احلديدة وحجة ظلت �ضعبة 
التنقل  عند  مللرافللق  ا�ضطحاب  اليمنيات  املللوظللفللات  على  فللر�للض  حيث 
وعرقلت ال�ضلطات املحلية الو�ضول اإىل عمليات النزوح جنوب احلديدة، 
وزادت مع ذلك عمليات التفتي�ض الأمني   املطولة عند نقاط التفتي�ض من 

تاأخري العاملني، و�ضعوبة احل�ضول على ت�ضاريح من �ضلطات احلوثي.
زال  ما  الإن�ضانية  العمليات  يف  احلوثيني  تدخل  اأن  التقرير  واأكللد  هللذا 
ميثل عقبة رئي�ضية، اأمام العمل الإن�ضاين، حيث مت الإباغ عن اأكر من 
210 حوادث. و�ضمل ذلك ما يقرب من 21 توجيهاً جديداً وتعليمات 
الأمم  وعمليات  امل�ضتقلة  الربامج  انتهكت  احلوثي  �ضلطات  عن  �ضادرة 

املتحدة واملنظمات غري احلكومية.

ماك�ضيكيون ينتظرون ممر�ضة جتهز جرعة من لقاح كورونا يف اأحد مراكز التطعيم  )ا ف ب(

بئر نفط ت�ضرر بفعل التفج�ضر الرهابي يف كركوك   )رويرز(

�ضفينة حربية رو�ضية متر عرب م�ضيق البو�ضفور يف طريقها اإىل البحر الأ�ضود

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون الرئي�ض ال�شوري باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اجلمهورية  رئي�ض  الأ�ضد  ب�ضار  الرئي�ض  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

العربية ال�ضورية مبنا�ضبة اليوم الوطني لباده.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�ضلحة بربقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض ب�ضار ال�ضد.

                           حممد بن را�ضد خال اطاقه برنامج املكافاآت ال�ضلوكية   )وام(

�سهد تخريج الدفعة االأوىل من دبلوم علم االقت�ساد ال�سلوكي

حممد بن را�شد يطلق برنامج املكافاآت ال�شلوكية 
ويوؤكد اأهمية املواطنة الإيجابية لبناء املجتمعات 

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلق 
الوطن  ق�ضر  يف  اأملل�للض  �ضباح  اهلل،  رعلللاه  دبللي  حللاكللم  الللللوزراء  جمل�ض  رئي�ض 

اإدارة  مللبللادرات  اإحلللدى  ال�ضلوكية،  للمكافاآت  الللوطللنللي  الللربنللامللج  بللاأبللوظللبللي، 
املكافاآت ال�ضلوكية يف وزارة الا م�ضتحيل لدعم وتطبيق الإطار ال�ضراتيجي 
علم  يف  الأول  والربنامج  ال�ضلوكية،  للمكافاآت  الإمللاراتللي  الوطني  والنموذج 

ال�ضلوك مبرتكزات اأ�ضا�ضية هي الوطن واملجتمع والأ�ضرة.)التفا�ضيل �ض2(

اإعطاء 863 مليون جرعة على امل�ستوى العاملي  

يتوا�شل التلقيح  و�شباق  العامل  يف  بكورونا  وفاة  ماليني   3
 

•• باري�س-اأ ف ب:

بكوفيد19-  الوفيات  عدد  جتاوز 
اللل�للضللبللت عللتللبللة ثللاثللة مللايللني يف 
العامل منذ ظهور فريو�ض كورونا 
يف اأواخر 2019، يف وقت يتوا�ضل 

ال�ضباق من اأجل التلقيح.
وتويف مليونان و987 األفا و891 
اأبلغ  اأن  منذ  الأقلللل  على  �ضخ�ضاً 
ال�ضني  يف  ال�ضحة  منظمة  مكتب 
عللن ظللهللور هللذا املللر�للض يف اأواخر 
 ،2019 ديلل�للضللمللرب  الأول  كللانللون 
اجلمعة  اأعللّدتللهللا  ح�ضيلة  بح�ضب 
اإىل  ا�ضتناداً  بر�ض  فران�ض  وكللالللة 
م�ضادر ر�ضمية.وقد ل تعك�ض هذه 
الأعداد اإل جزءاً ب�ضيطاً من العدد 
ت�ضتند  لأنللهللا  الفعلي،  الإجللمللايل 
ال�ضادرة  اللليللوملليللة  الللتللقللاريللر  اإىل 
عن ال�ضلطات ال�ضحية يف كل بلد 
من  الاحقة  املراجعات  وت�ضتثني 

قبل الوكالت الإح�ضائية.
و�للضللّجلللللت حللمللات الللتلللللقلليللح وهي 
على  البلد،  بح�ضب  جللداً  متفاوتة 
قرابة  حلللقلللن  اللللعلللامللللي  املللل�لللضلللتلللوى 
863 مليون جرعة بح�ضب تعداد 
بر�ض حتى  فران�ض  وكللالللة  اأجللرتلله 
وتللللعللللاين حمات  يلللللوم اجللللملللعلللة. 
الرئي�ضي  اللل�للضللاح  وهلللي  التلقيح 

اجلاري  ميا"  "كومبه  الللديللنللي 
منذ كانون الثاين/يناير يف �ضمال 
الهند، اإجمايل 25 مليون �ضخ�ض 
بينهم  تباعد،  ول  كمامات  بللدون 
هذا  يللومللني  خلللال  مليونا   4،6

الأ�ضبوع.
و�للضللجلللللت اللللهلللنلللد اجللللملللعلللة اأكللللر 
جديدة  اإ�لللضلللابلللة  األللللف   217 ملللن 
والع�ضرين  الأربللللللع  اللل�للضللاعللات  يف 
املا�ضية.يف كولومبيا اأي�ضاً، يدخل 
اإغلللاقلللاً يف عطلة  الللتللنللفلليللذ  حللّيللز 

نهاية الأ�ضبوع يف اأربع مدن.
الأكر  املقاطعة  اأونللتللاريللو  ت�ضدد 
كلللنلللدا،  بلللالللل�لللضلللكلللان يف  اكلللتلللظلللاظلللاً 
الإغاق ومتّدده للحّد من تف�ضي 
الوباء من خال اإغاق خ�ضو�ضاً 
احلللللللللدود اأمللللللللام اللللتلللنلللقلللات غري 
اللل�للضللروريللة، وفللق مللا اأعلللللن رئي�ض 

وزرائها دوغ فورد.
التي  الكندية  املقاطعة  و�ضّجلت 
اجلمعة  ن�ضمة،  مللللليللون   14 تللعللّد 
بكوفيد- جديدة  اإ�ضابة   4812

بدء  مللنللذ  قلليللا�للضللي  علللدد  يف   ،19
 25 اإىل  بالإ�ضافة  الللوبللاء  تف�ضي 
فلللورد يف موؤمتر  وفلللاة. وقلللال دوغ 
خ�ضارة  �للضللدد  يف  »نللحللن  �للضللحللايف 
الن�ضخ  بللللني  الللللللدائللللللرة  املللللعللللركللللة 

املتحّورة واللقاحات«.

نك�ضات  مللللن  الللللللوبللللللاء،  مللللكلللافلللحلللة 
اأنلللد جون�ضون  جللونلل�للضللون  لللقللاحللي 
زيادة  مللن  وكللذلللك  واأ�ضرازينيكا 
الأكر قدرة على  املتحّورة  الن�ضخ 
املهيمنة  الللقللوة  وت�ضبح  الللعللدوى 

على م�ضار الوباء.
ونللل�لللضلللرت تلل�للضلليلللللي اإحللللللدى الللللدول 
الللللعللللامل على  يف  تلللقلللدملللاً  الأكلللللللر 
ُتظهر  درا�للضللة  الللتلللللقلليللح،  م�ضتوى 

ال�ضيني  كللللورونللللافللللاك  للللقلللاح  اأن 
يف  باملئة   67 اأثبت فعالية بن�ضبة 
كوفيد19-  اأعرا�ض  من  الوقاية 

وثمانني باملئة يف منع الوفاة.
اأنها  الأملللريكللليلللة  الإدارة  اأعلللللنللت 
دولر  مليار   1،7 ا�ضتثمار  تعتزم 
فريو�ض  ت�ضل�ضل  قللدرات  لتح�ضني 
كورونا وك�ضف التغريات اجلينية.

ويلل�للضللود الللللردد بللني فللر�للض قيود 

من  الللوبللاء  تف�ضي  للجم  اإ�ضافية 
خال احلّد من التوا�ضل الب�ضري، 
القت�ضاد  لدعم  القيود  وتخفيف 
وتلللهلللدئلللة مللللوجللللات ال�لللضلللتللليلللاء يف 

�ضفوف ال�ضكان.
يف الللهللنللد الللتللي قلللد تلل�للضللبللح بللللوؤرة 
ال�ضبت  التنفيذ  حّيز  دخل  الوباء، 

اإغاق يف عطلة نهاية الأ�ضبوع.
الهندو�ض  مللهللرجللان  وا�للضللتللقللطللب 

داع�ض يفجر بئرًا نفطية يف كركوك

تعزيزات رو�شية يف البحر الأ�شود مع ت�شاعد التوتر مع اأوكرانيا 

•• بغداد-وكاالت:

ال�ضرطة  قلليللادة  يف  ملل�للضللادر  ذكللللرت 
عنا�ضر  اأن  ال�ضبت،  اأم�ض  العراقية، 
بتفجري  قللامللت  داعلل�للض  تنظيم  مللن 
اإحللدى اآبللار النفط �ضمن حقل باب 
ق�ضاء  من  بالقرب  النفطي،  ح�ضن 
حمافظة  غلللللرب  �لللضلللملللال  اللللدبللل�لللض، 

كركوك 250 كم �ضمال بغداد.
من  م�ضلحني  اإن  امللل�للضللادر  وقللالللت 
داعللل�لللض فلللجلللروا الللبللئللر رقللللم 105 
النفطي  بللللاب حلل�للضللن  �للضللمللن حللقللل 
الذي يخ�ضع حلماية �ضكان املنطقة، 

�ضمن عقود احلماية.
معلومات  اإىل  املللل�لللضلللادر  واأ�للللضللللارت 
الأمنية  الأجللهللزة  لللدى  ا�ضتخبارية 
داع�ض  لعنا�ضر  عن وجللود خمطط 
غرب  النفطي  خباز  حقل  ملهاجمة 

كركوك.
طارئة  معلومات  ك�ضفت  ذلللك،  اإىل 
حللللول الللتللفللجللري الللللذي طللللال �ضوق 
ببغداد  ال�ضدر  مدينة  يف  احلبيبة 

يوم اخلمي�ض جديداً مفاجئاً.
اأم�ض  مطلعة  ملل�للضللادر  اأفللللادت  فللقللد 
التي  اللل�للضلليللارة  �للضللائللق  اأن  اللل�للضللبللت، 

•• مو�صكو- رويرتز:

علللللللللربت �للللضللللفلللليللللنللللتللللان حللللربلللليللللتللللان 
البو�ضفور  م�ضيق  اأم�ض  رو�ضيتان 
الأ�ضود  الللبللحللر  اإىل  طريقهما  يف 
�ضغرية  �ضفينة   15 و�ضلت  حيث 
مو�ضكو  تللعللزيللز  اإطللللللار  يف  اأخللللللرى 
ت�ضهد  وقللت  يف  البحري  لوجودها 
فيه عاقاتها مع الغرب واأوكرانيا 

حالة من التوتر.
مللع ح�ضد هائل  الللتللعللزيللز  يللتللزامللن 
للللللللقلللوات اللللرو�لللضللليلللة بلللاللللقلللرب من 
ت�ضفه مو�ضكو  مللا  وهللو  اأوكللرانلليللا، 
وياأتي  موؤقت،  دفاعي  تدريب  باأنه 
�ضرق  يف  القتال  ت�ضعيد  اأعللقللاب  يف 
تدعمهم  انف�ضاليني  بني  اأوكرانيا 
رو�ضيا وقوات احلكومة الأوكرانية.
و�ضلت عاقات رو�ضيا مع وا�ضنطن 
احلرب  منذ  م�ضتوياتها  اأدنللى  اإىل 
الللللبللللاردة، واأللللغلللت وا�للضللنللطللن ن�ضر 
اثللنللتللني ملللن �للضللفللنللهللا احللللربللليلللة يف 
البحر الأ�ضود الأ�ضبوع املا�ضي بعد 
وراأى  حا�ضدة.  رو�ضية  احتجاجات 

مهمة اأفغان�شتان تكلف اأملانيا 12 مليار يورو
•• برلني-وكاالت:

اأفغان�ضتان  اأن مهمة اجلي�ض الأملاين يف  ذكرت وزارة اخلارجية الأملانية 
بلغت تكلفتها على مدار العقدين املا�ضيني اأكر من 12 مليار يورو.

وجاء يف رد الوزارة على طلب اإحاطة من الكتلة الربملانية حلزب الي�ضار، 
اأن النفقات  والذي اأطلعت عليه وكالة الأنباء الأملانية )د.ب.اأ( ال�ضبت، 
156ر12 مليار يورو خال  املرتبطة باملهمة بلغت قيمتها  الإ�ضافية 

الفرة من عام 2001 حتى عام 2020.
 ،2012 اإىل   2010 من  ال�ضنوات  خال  للمهمة  تكلفة  اأعلى  وكانت 
حيث بلغت اأكر من مليار يورو لكل منها. وكانت هذه ال�ضنوات الثاث 
اأخطر اأوقات املهمة، عندما انت�ضر موؤقتا اأكر من 5 اآلف جندي اأملاين 

يف اأفغان�ضتان وقاتلوا �ضد حركة طالبان املتمردة، بح�ضب رد الوزارة.
اآر  )اإيلله  ل�ضبكة  ت�ضريحات  يف  هنزل  هايكه  الي�ضارية  ال�ضيا�ضية  وقالت 
�ضيا�ضي  اإفا�ض  بيان  مبثابة  املهمة  نفقات  اإن  الإعامية  الأملانية  دي( 

واأخاقي.
وقرر حلف �ضمال الأطل�ضي )الناتو( يوم الأربعاء املا�ضي بدء الن�ضحاب 
الوليات  وكانت  املقبل.  )اآيللار(  مايو  من  الأول  بحلول  اأفغان�ضتان  من 
املتحدة، باعتبارها اأكرب مزود للقوات، قد حددت موعد اإمتام الن�ضحاب 
للهجمات  الللعلل�للضللريللن  اللللذكلللرى  يف  وذللللك  )اأيلللللللول(  �ضبتمرب   11 يف 

الإرهابية التي �ضنها تنظيم القاعدة الإ�ضامي يف الوليات املتحدة.
)اآب(  اأغ�ضط�ض  منت�ضف  بحلول  الأملانية  القوات  ان�ضحاب  املقرر  ومن 
الوليات  بعد  بللقللوات  م�ضاركة  دولللة  اأكللرب  ثللاين  اأملللانلليللا  وتعترب  املقبل. 
1100 جندي،  املتحدة. ويبلغ عدد القوات الأملانية امل�ضاركة يف املهمة 

من بني اإجمايل مهمة الناتو البالغ قوامها نحو 10 اآلف جندي.

انفجرت يف ال�ضوق م�ضاب وموجود 
نف�ض  يف  اجلللللللللوادر  ملل�للضللتلل�للضللفللى  يف 

املنطقة يف ق�ضم العناية الفائقة.
�ضرية  يللعللمللل يف  اأنللللله  كلل�للضللفللت  كللمللا 
الللر�للضللد واملللتللابللعللة يف كللتللائللب �ضيد 
ال�ضعبي،  للح�ضد  التابعة  ال�ضهداء 
وكان يحمل مواد متفجرة، وثاث 
عللبللوات بللهللدف زرعللهللا علللللى طريق 
حمللمللد الللقللا�للضللم ملللن اأجللللل تفجري 
ناقات دعم لوج�ضتي تابعة لقوات 

التحالف الدويل.

اأن  اإ�ضطنبول  يف  لرويرز  مرا�ضل 
اإنزال رو�ضيتني من طراز  �ضفينتي 
ال�ضمايل  الأ�للضللطللول  مللن  روبوت�ضا 
الرو�ضي، وهو طراز قادر على حمل 
دبابات ونقل مدرعات وجنود خال 
الهجمات ال�ضاحلية، عربتا م�ضيق 

البو�ضفور اليوم ال�ضبت.
وملللن املللتللوقللع اأن تللعللرب املللزيللد من 
الرو�ضية  الللبللحللريللة  اللللتلللعلللزيلللزات 

ما  على  اأ�ضعل  ب�ضيطا  حادثا  اأن  اإل 
ال�ضيارة  يف  �للضللغللريا  حللريللقللا  يللبللدو 
منه  كلللان  فللمللا  ي�ضتقلها،  كلللان  الللتللي 
هارًبا،  منها  ونلللزل  اأوقللفللهللا  اأن  اإل 
تعر�ضه  اإىل  اأدى  ملللا  فللانللفللجللرت. 
حالته  للللكلللن  علللللديلللللدة،  لإ�للللضللللابللللات 

م�ضتقرة الآن، بح�ضب املعلومات.
اإىل ذلك، اأفادت املعلومات مبمار�ضة 
احللل�للضللد �للضللغللطللاً كلللبلللرياً ملللن اأجلللل 
التحقيق  ونللقللل  املللو�للضللوع،  »لفلفة« 

اإىل اأمن احل�ضد. 

اأخريني  اإنللزال  �ضفينتي  �ضكل  على 
هذه  لكن  البو�ضفور،  م�ضيق  عرب 
املللللرة ملللن الأ�لللضلللطلللول الللرو�للضللي يف 

البلطيق.
كما ذكرت وكالة الإعام الرو�ضية 
15 �ضفينة �ضغرية من  اأن  ال�ضبت 
الرو�ضي يف بحر قزوين  الأ�ضطول 
�ضمن  الأ�للضللود  البحر  اإىل  و�ضلت 

التدريبات.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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انتعا�سة يف اأ�سواق الدولة ل�رشاء ال�سلع 
الرم�سانية مع اتباع التدابري االحرتازية 

اأخبار االإمارات

االأمري فيليب اإرادة من 
حديد حتت قناع املرح 

عربي ودويل

ليفربول يبحث عن بديل ل�سالح.. 
ويجد �سالته يف الدوري االإ�سباين

الفجر الريا�سي

يناق�ش ق�سايا اإن�سانية و�سحية وتعليمية واجتماعية حلياة اأف�سل للإن�سان
جمل�ض حممد بن زايد يطلق �شل�شلة 

حما�شراته الرم�شانية لهذا العام عن بعد
•• اأبوظبي-وام:

يطلق جمل�ض حممد بن زايد �ضل�ضلة حما�ضراته الرم�ضانية ال�ضنوية هذا العام عن 
بعد، والتي ي�ضت�ضيف خالها جمموعة من العلماء والباحثني وامل�ضوؤولني املعنيني 

ملناق�ضة اأبرز الق�ضايا التي تهم الفرد واملجتمع.
اأبريل  19 مللن �ضهر  يللوم غللدا الثللنللني  الللعللام  اأوىل حمللا�للضللرات املجل�ض لهذا  وتللبللداأ 
2021، حتت عنوان الأخوة الإن�ضانية والت�ضامح : ر�ضالة الأديان، حيث تبث مبا�ضرة 
عرب قناة الإمارات يف متام ال�ضاعة 5:45 دقيقة م�ضاء..كما تبث �ضل�ضلة املحا�ضرات 
الأخرى يف التوقيت ذاته من كل يوم اثنني من �ضهر رم�ضان الف�ضيل و�ضتكون اإعادة 

بث املحا�ضرات اأيام الأربعاء عرب قناة الإمارات ال�ضاعة 5:45 .
ويتحدث يف املحا�ضرة الأوىل التي �ضتحمل عنوان الأخوة الإن�ضانية والت�ضامح : ر�ضالة 
الأديان العامة عبداهلل بن بيه رئي�ض جمل�ض الإمارات لاإفتاء، واحلاخام دكتور اإيلي 

العبادي كبري احلاخامات يف املجل�ض اليهودي الإماراتي. )التفا�ضيل �ض3(

القوات الرتكية تق�سف مواقع بريف الرقة ال�سمايل
ا�شتباكات بني ف�شائل موالية 

لرتكيا يف ال�شمال ال�شوري
•• بريوت-وكاالت:

الثقيلة، قريتي  بالأ�ضلحة  املوالية لها  القوات الركية والف�ضائل  ق�ضفت 
هو�ضان ودب�ض وطريق m4 حلب احل�ضكة الدويل غربي ناحية عني عي�ضى 
يف ريف الرقة ال�ضمايل، دون ورود معلومات عن خ�ضائر ب�ضرية، وياأتي ذلك، 

بعد اأكر من 5 اأيام من الهدوء احلذر على تلك املحاور.
اأبريل)ني�ضان(   10 ر�للضللد، يف  الإنلل�للضللان  اللل�للضللوري حلللقللوق  املللر�للضللد  وكلللان 
عي�ضى  عني  ناحية  �ضمن  )ق�ضد(  الدميقراطية  �ضوريا  لقوات  ا�ضتتفاراً 
وكللامللل حملللاورهلللا، تللزامللنللاً مللع جتللهلليللز اأ�للضلللللحللتللهللا الللثللقلليلللللة واملللدفللعلليللة يف 
دون  لركيا،  املللواللليللة  الف�ضائل  مللع  التما�ض  لنقاط  اخللفية،  اخلللطللوط 

معرفة الأ�ضباب.
املا�ضية،  ال�ضاعات  خال  الإن�ضان  حلقوق  ال�ضوري  املر�ضد  وثق  ذلك،  اإىل 
ا�ضتباكات و�ضفت بالعنيفة، بني جمموعة ع�ضكرية تابعة لف�ضيل ما يعرف 
بل"�ضقور ال�ضمال" من جانب، وجمموعة اأخرى تابعة لف�ضيل "ال�ضلطان 
بريف احل�ضكة،  العني،  راأ�للض  وذلللك �ضمن مدينة  اآخللر،  مراد" من جانب 
عن  معلومات  و�ضط  ال�ضتباكات،  يف  الثقيلة  الر�ضا�ضات  ا�ضتخدام  وجللرى 
خ�ضائر ب�ضرية يف �ضفوف الطرفني، دون معلومات عن اأ�ضباب ال�ضتباكات.

قنبلة  اإلقاء  3 جراء  اأ�ضيب  اأبريل)ني�ضان(   12 اأنه يف  اإىل  املر�ضد  واأ�ضار 
وا�ضتباكات مع عنا�ضر فرقة احلمزة املوالية لركيا، يف مدينة راأ�ض العني 

�ضمن مناطق نبع ال�ضام يف ريف احل�ضكة.
ووفقاً للم�ضادر، فاإن ال�ضتباك جرى يف اأحد مطاعم الوجبات الرم�ضانية، 
اإثر خاف عنا�ضر فرقة احلمزة مع العاملني يف املطعم، على خلفية طلب 
العنا�ضر لوجبة طعام، يف حني األقى اأحد العنا�ضر قنبلة كانت بحوزته، كما 
ا�ضتخدموا قذيفة )اآر.بي.جي(، ما اأدى اإىل ن�ضوب ا�ضتباكات التي اأ�ضفرت 

عن م�ضابني واأ�ضرار مادية.

اإيران تتحدث عن ك�شف هوية 
نطنز تفجري  ع��ن  امل�����ش��وؤول 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�ضبت،  الإيللراين،  التلفزيون  اأعلن 
الهجوم  امل�ضوؤول عن  هوية  حتديد 
الذي دمر اأجهزة الطرد املركزي يف 
موقع نطنز النووي، و�ضط الباد.

وقلللال امللل�للضللدر جللرى حتللديللد هوية 
مللرتللكللب هلللذا الللتللخللريللب وهلللو ر�ضا 

كرميي.
واأ�ضاف اأن الرجل فر من اإيران قبل 
األقت  الللذي  املا�ضي  الأحللد  انفجار 

اإيران باللوم فيه على اإ�ضرائيل.
وعر�ض التلفزيون �ضورة من جواز 
�للضللفللر لللرجللل عللرفلله بلللاأنللله كرميي، 
"ن�ضرة  اأنه  التقرير ما بدا  كما بث 
حمراء" لاإنربول تطلب القب�ض 

عليه، وفقا لأ�ضو�ضيتد بر�ض.
التلفزيون  علللن  رويللللللرز  ونللقلللللت 
الإيلللللللللللراين: اخللللللطلللللوات اللللازملللة 
اإىل  واإعللادتلله  لعتقاله  والقانونية 
الهجوم،  جلللاريلللة.وعلللقلللب  اللللبلللاد 
كمية  بللدء تخ�ضيب  اإيللللران  اأعلللللنللت 
�ضغرية من اليورانيوم ت�ضل درجة 
النقاء فيها اإىل 60 باملائة – وهي 
اأعلى م�ضتوى لها على الإطاق – 
و�ضط حمادثات يف فيينا تهدف اإىل 
القوى  مللع  الللنللووي  اتفاقها  اإنللقللاذ 

العاملية.
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اأخبـار الإمـارات

�سهد تخريج الدفعة االأوىل من دبلوم علم االقت�ساد ال�سلوكي

حمم��د ب��ن را�ش��د يطل��ق برنام��ج املكاف��اآت ال�ش��لوكي��ة 

مقابل  مكافاآت  يقدم  والللذي  فزعة، 
ال�ضلوك الإيجابي.

الغذائية  فللزعللة  "�ضلة  ملللبلللادرة  اأملللا 
الت�ضجيع  اإىل  فللتللهللدف  ال�ضحية" 
على تبني ال�ضلوك ال�ضحي الغذائي 
والتعريف  املللجللتللمللع،  اأفلللللللراد  لللللدى 
عالية،  قيمة  ذات  غذائية  مبنتجات 
بفوائد  املجتمع  توعية  عللن  ف�ضًا 
التوازن  ي�ضمن  حياة  اأ�ضلوب  اإتللبللاع 
اللل�للضللحللي، وتللتللكللون اللل�للضلللللة مللن 15 
منتجاً غذائياً �ضحياً تلبي احتياجات 
اأ�ضرة مكونة من �ضخ�ضني ملدة �ضهر 
"فزعة  مللللبللللادرة  تلللهلللدف  حلللني  ..يف 
مكتب  مللع  بالتعاون  الوطن"  فخر 
ح�ضول  تلليلل�للضللري  اإىل  اللللوطلللن  فللخللر 
العاملني يف اخلطوط المامية على 

اخل�ضومات والعرو�ض اخلا�ضة.
اأملللللا ملللبلللادرة تلل�للضللجلليللع الللتللوطللني يف 
الأعمال  وريللللللادة  اخللللا�لللض  الللقللطللاع 
الف�ضية  "فزعة"  بللطللاقللة  فللتللمللنللح 
للمواطنني يف القطاع اخلا�ض ورواد 
التي  املزايا  من  لا�ضتفادة  الأعمال 
ت�ضجيعهم  بهدف  البطاقة  تقدمها 
وحتللل�لللضلللني مللللوؤ�للللضللللرات اللللتلللوطلللني يف 

القطاع.

خريجي  من  االأوىل  الدفعة   -
دبلوم علم االقت�ساد ال�سلوكي..
و�ضهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
الدفعة  تخريج  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
املهني  الللدبلللللوم  برنامج  مللن  الأوىل 
والتي  ال�ضلوكي،  القت�ضاد  علم  يف 
املعنيني  مللن  منت�ضباً   30 ت�ضمنت 
ال�ضلوكية  املكافاآت  برنامج  بتطبيق 
والهيئات  الللللللللوزارات  خمللتلللللف  ملللن 

ايلللجلللابلللاً علللللى املللجللتللمللع ملللن خال 
اكت�ضبوها  الللتللي  املللعللارف واخللللربات 
لي�ضبحوا  الللربنللامللج،  فلللرة  طلللوال 
ملللبلللادرات  لإطللللللاق  الأوىل  اللللللبللنللة 
وبناء م�ضاريع تطبق مفهوم التغيري 
املجتمع  لأفللراد  الإيجابي  ال�ضلوكي 

يف كافة املجالت.
الذكي  التطبيق  ا  اأي�ضً واأطلق �ضموه 
للللربنلللاملللج امللللكلللافلللاآت اللل�للضلللللوكلليللة – 
م�ضاندة  تقنية  اأداة  للليللكللون  فللزعللة، 
الربنامج،  من  الق�ضوى  لا�ضتفادة 
ت�ضهيل  على  التطبيق  يعمل  حيث 
املجتمعية  الللفللئللات  اإىل  اللللو�لللضلللول 
مع  وين�ضجم  و�ضهلة،  �ضل�ضة  ب�ضورة 
تعزيز  يف  ال�ضراتيجية  الأهللللداف 

جودة احلياة للمجتمع الإماراتي.

- برنامج املكافاآت ال�سلوكية..
 - ال�ضلوكية  املللكللافللاآت  برنامج  ويعد 
فللزعللة مللن املللبللادرات الللريللاديللة التي 
اأطلللللقللتللهللا حللكللومللة الإمللللللارات �ضمن 
والنموذج  ال�للضللراتلليللجللي  الإطللللللار 
للمكافاآت  /الإملللللاراتلللللي/  الللوطللنللي 
تعزيز  بلللهلللدف  وذللللللك  اللل�للضلللللوكلليللة، 
الللل�لللضلللللللوك امللللجلللتلللملللعلللي الإيللللجللللابللللي 
وت�ضجيعه ليكون اأ�ضلوب حياة، ومبا 
للمجتمع  ال�للضلليلللللة  الللللروح  يعك�ض 
الإملللاراتلللي واإرثلللله احللل�للضللاري، حيث 
تكافئ  م�ضتمرة  مللبللادرات  يت�ضمن 
عملياً  الإيجابي  املجتمعي  ال�ضلوك 
وبلللل�للللضللللورة يلللللملل�للضللهللا الأ�لللضلللخلللا�لللض، 
م�ضرية  علللللللى  اإيللللجللللابللللاً  وتلللنلللعلللكللل�لللض 
ت�ضهدها  التي  احل�ضارية  النه�ضة 
الإمللارات وتعزز م�ضريتها يف التميز 

والريادة.

حممد بن را�ضد اآل مكتوم اأن املواطنة 
الإيجابية عن�ضر مهم ول غنى عنه 
املتقدمة  والللللدول  املجتمعات  لبناء 
الأ�للضللا�للضللي يف  الللعللامللل  كللونللهللا ت�ضّكل 
�للضللمللان قلللوة الللنلل�للضلليللج املللجللتللمللعللي يف 
مواجهة خمتلف التحديات، م�ضرياً 
الأ�ضيلة  الإمللاراتلليللة  القيم  اأن  اإىل 
اللللللدرع احل�ضينة  تللللزال  ومللللا  كللانللت 

للمجتمع.
ال�ضلوك  "حتفيز  �للضللمللوه:  واأ�لللضلللاف 
جودة  حت�ضني  يف  ي�ضهم  الإيللجللابللي 
للمجتمع...  ال�ضعادة  وحتقيق  حياة 
عامة  دوملللاً  كانت  الأ�ضيلة  قيمنا 

مميزة يف ال�ضخ�ضية الإماراتية ".
كللمللا �للضللهللد �للضللمللوه تللكللرمي خريجي 
الدبلوم  برنامج  من  الأوىل  الدفعة 
ال�ضلوكي،  القت�ضاد  علم  يف  املهني 
اإحدى مبادرات الربنامج، مب�ضاركة 
الوزارات  خمتلف  من  منت�ضباً   30
والللهلليللئللات الحتللللاديللللة واملللحللللليللة يف 
وتنمية  امللل�للضللاركللني  لتاأهيل  الللدولللة 
مهاراتهم يف حتليل وحتفيز ال�ضلوك 
لللرفللع م�ضتوى  الإيللجللابللي، و�لللضلللوًل 
املجتمع  يف  اللل�للضلللللوكلليللة  اجللللاهلللزيلللة 

واحلكومة.
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وقللال 
اليوم  "�ضهدت  مكتوم:  اآل  را�ضد  بن 
برنامج  من  الأوىل  الدفعة  تخريج 
القت�ضاد  علللللم  يف  املللهللنللي  الللدبلللللوم 
اللل�للضلللللوكللي... �للضللبللاب و�للضللابللات بفكر 
مفاهيم  لللتللعللزيللز  ومللبللتللكللر  جلللديلللد 

ال�ضلوك الإيجابي".
واأكد �ضموه ثقته يف قدرة اخلريجني 
التي  والهيئات  اجلهات  خدمة  على 
يللنللتللمللون للللهلللا، ملللا يللنللعللكلل�للض بللللدوره 

الحتلللللاديلللللة وامللللحللللللليلللة يف الللللدولللللة، 
للللللعللاملللللني يف  دبلللللللوم  اأول  و�للضللمللن 
اأن  يف  ميكنهم  احلللكللوملليللة  اجلللهللات 
تطبق  م�ضاريع  لبناء  نللواة  ي�ضبحوا 
الإيجابي  ال�ضلوكي  التغيري  مفهوم 

لأفراد املجتمع يف كافة املجالت.
ويعد الربنامج التعليمي الأكادميي 
جللللزءاً مللن ملللبلللادرات تللاأتللي يف �ضياق 
عمل وطني متكامل، وذلك حتقيقاً 
ال�ضراتيجي  الإطللللللللار  لأهللللللللداف 
واللللنلللملللوذج الللوطللنللي /الإمللللاراتللللي/ 
ويرتبط  اللل�للضلللللوكلليللة،  للللللللملللكلللافلللاآت 
للربنامج  الرئي�ضية  املحاور  باإحدى 
املعرفة  بلللاقلللتللل�لللضلللاد  تللتللعلللللق  الللللتللللي 
تنمية  يف  احليوي  ودوره  والتمكني، 
امل�ضوؤولية املجتمعية ومتكني قدرات 
الإبداع  وت�ضجيع  احلكومة  موظفي 
املجال احليوي، ومن خال  يف هذا 

اأ�ض�ض علمية وخطط م�ضتدامة.
تعزيز مفاهيم  اإىل  الدبلوم  ويهدف 
جمالت  كللل  يف  الإيللجللابللي  ال�ضلوك 
احللليللاة عللرب الللتللعللرف علللللى النماذج 
لل�ضلوك،  واملللللفلللل�للللضللللرة  امللللرتلللبلللطلللة 
واكت�ضاب القدرات واملهارات الازمة 
الإيجابي  ال�ضلوك  وحتفيز  لتحليل 
القرار  �للضللنللاعللة  املللجللتللمللع، ودعلللم  يف 
املعززة  العامة  ال�ضيا�ضات  تطوير  يف 
ومبا  الدولة،  يف  الإيجابي  لل�ضلوك 
احلكومية  اجلللهللات  دعلللم  يف  ي�ضهم 
بلللكلللفلللاءات بلل�للضللريللة مللتللخلل�للضلل�للضللة يف 
التحديات  ملواجهة  ال�ضلوكي  املجال 
احلكومي  العمل  ودعللم  امل�ضتقبلية، 

عرب تعزيز تناف�ضية الدولة عاملياً.
املمار�ضات  اأفلل�للضللل  ملللراعلللاة  ومتللللت 
العاملية يف ت�ضميم الربنامج واختيار 

وامل�ضاريع  املللبللادرات  كللافللة  وتن�ضجم 
وتللللتللللوزع على  اإطلللاقلللهلللا  اللللتلللي مت 
املكافاآت  بللرنللامللج  حمللللاور  ملل�للضللارات 
منظومة  وتللل�لللضلللكلللل  الللل�لللضلللللللوكللليلللة، 
مللتللكللاملللللة مللن احللللوافلللز الللتللي تعزز 
كافة  يف  الإيجابية  ال�ضلوكيات  مللن 
بناء وعي  وت�ضهم يف  نواحي احلياة، 
وي�ضهم  م�ضوؤوليته  يللعللي  جمتمعي 
للمجتمع  احللللقللليلللقلللي  الللللبللللنللللاء  يف 

الإماراتي.
افرا�ضية  و"عملة  نوعية  مبادرات 
جديدة" لتحفيز ال�ضلوك اليجابي 
الوطني  الللربنللامللج  خلللال  مللن  ومت 
خم�ضة  اإطللاق  ال�ضلوكية  للمكافاآت 
"عملة  مبللللثللللابللللة  تلللعلللملللل  حملللللللللاور 
حتفيز  بغر�ض  جديدة"  افرا�ضية 
ال�ضلوك الإيجابي وا�ضتثمار الطاقات 
يف  وتوظيفها  املجتمع  يف  الإيجابية 
اإطار موؤ�ض�ضي، وذلك عرب ا�ضتهداف 
املرتبطة  الرئي�ضية  املحاور اخلم�ضة 
ال�ضحية،  التغذية  وهللي:  باملجتمع 
والعمل  ال�ضليمة،  ال�ضحية  واحلياة 
بالقوانني  والللللللتلللللزام  اللللتلللطلللوعلللي، 
املعرفة  واقلللتللل�لللضلللاد  والللتلل�للضللريللعللات، 

والتمكني.
مبادرات  اإطللاق  الربنامج  وت�ضمن 
ال�ضلوك  حتفيز  �ضاأنها  من  متعددة 
الإيلللجلللابلللي يف املللجللتللمللع الإمللللاراتللللي 
القت�ضاد  علم  "دبلوم  مبادرة  منها، 
يعد  والللذي  الفرا�ضي"  ال�ضلوكي 
لعلم  الأول  الللتللدريللبللي  اللللربنلللاملللج 
القللتلل�للضللاد اللل�للضلللللوكللي بللالللتللعللاون مع 
اأعرق اجلامعات واملوؤ�ض�ضات العلمية 
الربنامج  اإىل  بللالإ�للضللافللة  الللدوللليللة، 
الللوطللنللي للللللمللكللافللاآت اللل�للضلللللوكلليللة – 

•• دبي-وام:

حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأطلق 
رئي�ض  نللائللب  مللكللتللوم  اآل  را�لللضلللد  بلللن 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
يف  اأمللل�لللض  �للضللبللاح  اهلل"،  "رعاه  دبلللي 
الربنامج  بللاأبللوظللبللي،  الللوطللن  ق�ضر 
الوطني للمكافاآت ال�ضلوكية، اإحدى 
يف  ال�ضلوكية  املكافاآت  اإدارة  مبادرات 
الا م�ضتحيل لدعم وتطبيق  وزارة 
والنموذج  ال�للضللراتلليللجللي  الإطللللللار 
للمكافاآت  /الإملللللاراتلللللي/  الللوطللنللي 
علم  يف  الأول  والربنامج  ال�ضلوكية، 
اللل�للضلللللوك مبللرتللكللزات اأ�للضللا�للضلليللة هي 

الوطن واملجتمع والأ�ضرة.
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وكللان 
الفريق  كلللللف  مللكللتللوم  اآل  را�للضللد  بللن 
�للضللمللو اللل�للضلليللخ �للضلليللف بللللن زايللللللد اآل 
نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء، 
اإدارة  فللريللق  بقيادة  الداخلية  وزيلللر 
اللل�للضلللللوكلليللة �للضللمللن مهام  امللللكلللافلللاآت 
على  للللللعللمللل  م�ضتحيل  اللللا  وزارة 
وحتفيز  لتفعيل  وطللنلليللة  منهجية 
معتمدة  كللاآللليللة  الإيللجللابللي  ال�ضلوك 
الإطار  على  العمل  ليتم  الدولة،  يف 
الوطني  والللنللمللوذج  ال�للضللراتلليللجللي 
ال�ضلوكية  للمكافاآت  /الإملللاراتلللي/ 
ال�ضيح  �ضمو  الفريق  اعتمده  الللذي 
واإطاق  نللهلليللان،  اآل  زايلللد  بللن  �ضيف 
للمكافاآت  الللللوطللللنللللي  الللللربنللللامللللج 
ال�ضلوكية كاأول برنامج �ضامل ي�ضم 
الإيجابية  ال�ضلوكية  احلياة  حمللاور 
واملجتمع، ويتم ت�ضغيله بالتعاون مع 
فزعة وعدد من ال�ضركاء يف القطاع 
اخلا�ض. واأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

العاملية  واملللعللاهللد  اجلللامللعللات  اأف�ضل 
املللخللتلل�للضللة لللتللنللفلليللذه، وملللللن خال 
التعاون مع كلية بوت لإدارة الأعمال 
بللللالللللوليللللات  �لللضللليلللكلللاغلللو  يف جلللاملللعلللة 
املتحدة الأمريكية ومعهد الب�ضرية 
ومركز  املتحدة  باململكة  ال�ضلوكية 

خرباء ال�ضلوك بالدمنارك.
وتلل�للضللمللن اللللدبلللللللوم مللو�للضللوعللات مت 
متطلبات  لتنا�ضب  بعناية  اختيارها 
الللربنللامللج، وذلللللك علللللى ملللدى �ضنة 
تدريبة كاملة تركزت حول اأ�ضا�ضيات 
علم القت�ضاد ال�ضلوكي وتطبيقاته، 
ال�ضلوك  وحتللللليللل  ر�للضللد  وملللهلللارات 
الإنللل�لللضلللاين والللتللنللبللوؤ بلللله، وملللهلللارات 
والتحكم  ال�ضلوك  وتللوجلليلله  تعديل 
و�ضيا�ضات  اإجللللللراءات  وتللطللويللر  فلليلله 
تللدعللم اللل�للضلللللوك الإيلللجلللابلللي وجلللودة 
الدبلوم  احلياة، حيث عمل منت�ضبو 
على تطوير حلول وتقدمي م�ضاريع 
بللللني خمتلف  مللل�لللضلللركلللة  �للضلللللوكلليللة 
الللللللللوزارات والللهلليللئللات تللتللنللا�للضللب مع 
املجتمع الماراتي وحماور الربنامج 
قبل  ملللن  تللقلليلليللمللهللا  اللللوطلللنلللي، ومت 

اأف�ضل املخت�ضني يف هذا املجال.

املعايري  اأعلللللى  وفلللق  ذكلللي  تطبيق   -
العاملية..

ياأتي التطبيق يف اإطار احلر�ض على 
الوطني  اللللربنلللاملللج  فلللائلللدة  تللعللملليللم 
للمكافاآت ال�ضلوكية و�ضهولة و�ضولها 
للمجتمع واإي�ضال ر�ضائلها الأ�ضا�ضية 
الإيجابي يف  ال�ضلوك  بدعم  املتعلقة 
ووفق  الرئي�ضية،  اخلم�ضة  املللحللاور 
ويتميز  اللللعلللاملللليلللة،  امللللعلللايلللري  اأعلللللللللى 
بللعللدد مللن اخللل�للضللائلل�للض الللتللي متكن 
ب�ضهولة  الت�ضجيل  مللن  امللل�للضللتللخللدم 
المتيازات  جميع  على  واحللل�للضللول 
تتم  حلليللث  التطبيق،  يللوفللرهللا  الللتللي 
عرب  التطبيق  على  الللدخللول  عملية 
الربط مع الهيئة الحتادية للهوية 
بحيث تظهر بيانات امل�ضارك تلقائيا 
فور اإ�ضافة رقم الهوية واخلا�ض به 

.OTP واإدخال رمز الل
ومت الللتللعللاقللد ملللع اأكللللر ملللن 110 
الإملللارات،  خمتلف  يف  ال�ضركاء  مللن 
التطبيق،  علللللى  بلليللانللاتللهللم  وحتللملليللل 
الدخول  من  امل�ضارك  يتمكن  بحيث 
واختيار  الللل�لللضلللركلللاء  �للضللفللحللة  علللللللى 

ال�ضريك املنا�ضب.
م�ضاهدة  خا�ضية  اإ�للضللافللة  متللت  كما 
الفيديوهات الرويجية والت�ضويقية 
للللللتللوعلليللة وتلللعلللزيلللز اللل�للضلللللوك لدى 
ات�ضال  مركز  وتخ�ضي�ض  الأفللللراد، 
 24 يعمل على مللدار الأ�ضبوع وملللدة 
�ضاعة باللغتني العربية والإجنليزية، 
لاإجابة على ا�ضتف�ضارات املتعاملني 

وال�ضركاء.
والنموذج  ال�للضللراتلليللجللي  الإطللللللار 
للمكافاآت  /الإملللللاراتلللللي/  الللوطللنللي 
ال�ضلوكية ويعد الإطار ال�ضراتيجي 
واللللنلللملللوذج الللوطللنللي /الإمللللاراتللللي/ 
نوعية  مللبللادرة  ال�ضلوكية  للمكافاآت 
ومفاهيم  خملللرجلللات  علللللى  تللرتللكللز 
ال�ضلوكيات  لن�ضر  ال�ضلوكي  العلم 
اأفراد وفئات  الإيجابية بني خمتلف 
جودة  تعزيز  بهدف  وذلللك  املجتمع، 

ال�ضاملة  بالتنمية  والرتقاء  احلياة 
يف الدولة. وقد مت من خال الإطار 
ال�ضراتيجي حتديد اأكر من 90 
�للضلللللوكللاً ميللكللن الللعللمللل مللن خالها، 
الطاب  على  الركيز  طريق  وعللن 
وال�ضباب، والأ�ضرة، وكبار املواطنني، 
الللهللمللم، ورجلللال و�ضيدات  واأ�للضللحللاب 
خمتلف  يف  واللللعلللاملللللللني  الأعلللللملللللال، 

القطاعات.
يلللغلللطلللي الإطلللللللللللار ال�لللضلللراتللليلللجلللي 
واللللنلللملللوذج الللوطللنللي /الإمللللاراتللللي/ 
للللللللملللكلللافلللاآت اللل�للضلللللوكلليللة 5 حمللللاور 
اأ�للضللا�للضلليللة تللتلل�للضللمللن مللللبللللادرات عدة 
الرئي�ضة  اخلم�ضة  املحاور  ت�ضتهدف 
التغذية  وهلللي  باملجتمع،  املللرتللبللطللة 
ال�ضحية، واحلياة ال�ضحية ال�ضليمة، 
والللللعللللمللللل الللللتللللطللللوعللللي، والللللللتلللللزام 
واقت�ضاد  والت�ضريعات،  بالقوانني 

املعرفة والتمكني.
ال�ضراتيجي  الإطلللللللللار  ويللللهللللدف 
واللللنلللملللوذج الللوطللنللي /الإمللللاراتللللي/ 
للللللمللكللافللاآت اللل�للضلللللوكلليللة ملللن خال 
اإىل  الللل�لللضلللحللليلللة  اللللتلللغلللذيلللة  حمللللللور 
احلياة  بلللاأهلللمللليلللة  املللجللتللمللع  تلللوعللليلللة 
اجليدة  وال�ضحة  ال�ضليمة  ال�ضحية 
حتفيز  خللال  ومللن  اأبنائها،  جلميع 
�ضحي  غذائي  نظام  لإتباع  املجتمع 
وملللتلللوازن، مللع الللركلليللز علللللى زيادة 
الللوعللي حللول املللخللاطللر الللنللاجتللة عن 
..يف  �ضليمة  الغري  الغذائية  العادات 
ال�ضحية  احلياة  حمللور  ي�ضعى  حني 
الريا�ضة  تلل�للضللجلليللع  اإىل  اللل�للضللللليللمللة 
اأنواعه،  مبختلف  البدين  والن�ضاط 
الوعي  زيلللللللادة  علللللللى  اللللركللليلللز  مللللع 
املتعلقة  اللل�للضللحلليللة  املللخللاطللر  حللللول 
البدين،  الللنلل�للضللاط  ملل�للضللتللوى  بللتللدين 
الطبية  بالفحو�ضات  اللتزام  وعدم 
حمور  خللللال  ومللللن  دوري.  بلل�للضللكللل 
الللعللمللل الللتللطللوعللي، يلل�للضللعللى الإطلللللار 
الوطني  والللنللمللوذج  ال�للضللراتلليللجللي 
ال�ضلوكية  للمكافاآت  /الإملللاراتلللي/ 
للحفاظ على جمتمع متاحم يفخر 
بللهللويللتلله و�للضللعللوره بللالنللتللمللاء، ومن 
املجتمعية  امل�ضوؤولية  تعزيز  خللال 
بفعالية،  للم�ضاركة  الأفراد  وحتفيز 
ويف بيئة اجتماعية مبنية على القيم 
الإ�ضامية املعتدلة والراث الرا�ضخ 
اقت�ضاد  حملللللور  اأمللللللا  واللللتللل�لللضلللاملللح. 
املعرفة والتمكني فيهدف اإىل حتفيز 
اقت�ضاد  اإىل  النتقال  على  املجتمع 
قائم على املعرفة، وت�ضجيع البتكار 
الإطار  وتعزيز  والتطوير،  والبحث 
الرئي�ضية،  للللللقللطللاعللات  التنظيمي 
القطاعات  ت�ضجيع  اإىل  بللالإ�للضللافللة 
وذلك  العالية،  امل�ضافة  القيمة  ذات 
للبقاء يف �ضلب التحول القت�ضادي 

العاملي.
يف حلللللني يلللعلللملللل حمللللللور الللللللتلللللزام 
�ضمان  على  والت�ضريعات  بالقوانني 
اأمن و�ضامة الوطن،  احلفاظ على 
وتاأمني مناعة القت�ضاد وا�ضتقراره، 
اللللعلللداللللة، وتوفري  علللللى  واحللللفلللاظ 
نظام رفاهي اجتماعي متقدم، ومن 
احرام  على  املجتمع  حتفيز  خللال 
وت�ضهيل  والللتلل�للضللريللعللات  اللللقلللوانلللني 

الأعمال.

نائب رئي�ش دولة: 
عنه لبناء املجتمعات والدول املتقدمة غنى  ول  مهم  عن�شر  الإيجابية  • املواطنة 

عالمة مميزة يف ال�شخ�شية الإماراتية. دومًا  كانت  الأ�شيلة  • قيمنا 
برنامج الدبلوم املهني يف علم القت�شاد ال�شلوكي .. وجوه �شابة بفكر مبتكر لتعزيز مفاهيم ال�شلوك الإيجابي من  الأوىل  الدفعة  تخريج  • �شهدت 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

اأنها  اخلريية  ال�ضارقة  جمعية  اأعلنت 
اإفطار  وجللبللة  األللللف   250 خلل�للضلل�للضللت 
�ضائم مت البدء يف توزيعها منذ اليوم 
الأول يف �ضهر رم�ضان املبارك وت�ضتمر 
 35 يف  الف�ضيل  ال�ضهر  نللهللايللة  حللتللى 
دولة حول العامل. وقال حممد حمدان 
امل�ضاريع والكفالت  اإدارة  الزري مدير 
�ضمن  ياأتي  �ضائم  اإفللطللار  م�ضروع  اإن 
على  اجلمعية  حتر�ض  التي  الللربامللج 
تنفيذها �ضنوياً مع بداية �ضهر رم�ضان 
وا�ضتكماًل  املحتاجني  مل�ضاعدة  املبارك 
تقدمها  التي  الإن�ضانية  للم�ضاعدات 
ا�للضللتلل�للضللعللاراً للللللواجللب الإنلل�للضللاين الذي 
املوؤ�ض�ضات  من  واحللدة  كونها  به  تلتزم 
اخلريية يف دولة الإمارات والتي تلتزم 
يف  والأ�ضدقاء  الأ�ضقاء  م�ضاندة  بقيم 

الظروف ال�ضعبة التي ميرون بها.

�ضائم  اإفلللطلللار  ملل�للضللروع  اأن  واأ�للللضللللاف 
اإقللبللاًل كبرياً من  ي�ضهد  الدولة  خللارج 
و  الف�ضيل  ال�ضهر  خللال  ال�ضائمني 
حيث  املللخلليللمللات  يف  الللاجللئللني  ي�ضمل 
اأف�ضل  تقدمي  على  اجلمعية  حتر�ض 
�ضور الدعم لل�ضائمني وتوفري وجبات 
الأ�ضا�ضية  الغذائية  العنا�ضر  تت�ضمن 
املعني مع  البلد  اأهللل  من غالب غللذاء 
واأو�ضح   . دولة  مراعاة خ�ضو�ضية كل 
البلدان  تلك  يف  اجلمعية  مكاتب  اأن 

الإفطار  ملل�للضللروع  تنفيذ  علللللى  تللعللمللل 
عن  يعرب  الللذي  الأف�ضل  الللوجلله  على 
اجلوهرية  �للضللورتللهللا  يف  الإنلل�للضللانلليللة 
التوزيع  ومواقع  مناطق  اختيار  ويتم 
وحتللديللد الللبلللللدان وفللق روؤيلللة مكاتبنا 
التي  الللدرا�للضللات  خللال  من  ومنفذينا 
الأكر  الفئات  لتحديد  بها  يقومون 
بتوزيع  اللللقللليلللام  ثللللم  وملللللن  احلللتللليلللاجلللا 
الوجبات بني تلك الفئات ويف البلدان 

املحددة �ضلفا .

•• اأبوظبي-وام:

اإ�ضافة  اإجللللراءات  مللن  النللتللهللاء  للتقاعد  اأبللوظللبللي  اأعلللللن �ضندوق 
بني  الإلللكللروين  الربط  بيانات  لقاعدة  الع�ضكريني،  املتقاعدين 
اأبوظبي لاإ�ضكان، مبا يتيح لهم ال�ضتفادة من  ال�ضندوق وهيئة 

خدمة تقدمي طلبات الإعفاء من القرو�ض ال�ضكنية "تلقائياً" .
يللاأتللي ذللللك ا�للضللتللكللمللاًل للللللجللهللود والللتللعللاون امللل�للضللرك بللني الهيئة 
و  املنخف�ض،  الدخل  اأ�ضحاب  من  املتقاعدين  لدعم  وال�ضندوق 
املتقاعدين  املعامات والإجللراءات احلكومية على  �ضمان ت�ضهيل 
اإطار احلر�ض  اأن هذا الإجللراء، ياأتي يف  مبختلف فئاتهم، موؤكداً 
على توحيد جتربة املتقاعدين املدنيني والع�ضكريني يف ال�ضتفادة 
ولتح�ضني  ال�ضندوق،  يقدمها  التي  واخلللدمللات  املللزايللا  كافة  من 
بللعللد انتقاله  الللعلل�للضللكللري  الللتللقللاعللد  لللقللطللاع  املللقللدمللة  اخللللدملللات 

لل�ضندوق. 
اأنه بعد تفعيل عملية الربط لن يكون على  واأ�ضار ال�ضندوق اإىل 
اإعفاء من القرو�ض  املتقاعد الع�ضكري الراغب يف احل�ضول على 
حيث  الهيئة،  اإىل  مبا�ضر  بطلب  التقدم  عللبء  حتّمل  ال�ضكنية، 
من  عنه،  بللالإنللابللة  "تلقائياً"  الطلب  بتقدمي  ال�ضندوق  �ضيقوم 
الللربللط الإلللكللروين للبيانات  تللقللدمي بياناته عللن طللريللق  خللال 

واملعلومات بني اجلهتني، ، وذلك يف حال كان املعا�ض التقاعدي ل 
يزيد على /20 األف درهم/ ، على اأن تقوم الهيئة بدورها ببحث 
الطلبات  مبا�ضرة، من خال فح�ض  الإعفاء  ا�ضتحقاق  اإجللراءات 
املحددة  لل�ضروط  وفقاً  الع�ضكري  املتقاعد  ا�ضتحقاق  لبيان مدى 

�ضلفاً من قبلها. 
عللام �ضندوق  احلللمللادي، مدير  عللبللداهلل رحمه  �ضعادة خلف  واأكلللد 
اأبوظبي  و"هيئة  ال�ضندوق  بللني  الللتللعللاون  اأن  للتقاعد،  اأبللوظللبللي 
اأبوظبي بالعمل  اإطار تنفيذ توجهات حكومة  لاإ�ضكان" ياأتي يف 
احلكومي امل�ضرك لتح�ضني اخلدمات املقدمة للمواطنني ودعم 
املتقاعدين بكافة فئاتهم، لفتاً اإىل حر�ض ال�ضندوق على توفري 
ا�ضتفادتهم  و�ضمان  الع�ضكريني  للمتقاعدين  الدعم  �ضبل  كافة 
وذلللك يف  ال�ضندوق،  يقدمها  التي  واخلللدمللات  املللزايللا  مللن جميع 
فئات  واملللزايللا جلميع  على اخلدمات  اآلية احل�ضول  توحيد  اإطللار 

املتقاعدين يف اأبوظبي. 
وقللللال احللللملللادي اإن تللوفللري خللدمللة تللقللدمي طلللللبللات الإعلللفلللاء من 
القرو�ض ال�ضكنية للمتقاعدين الع�ضكريني من حمدودي الدخل 
لتح�ضني  اللل�للضللنللدوق  خللطللة  اأوىل �ضمن  كللخللطللوة  يللاأتللي  تلللللقللائلليللاً، 
اخلدمات املقدمة لقطاع خدمات التقاعد الع�ضكري بعد انتقاله 
لل�ضندوق، ل�ضيما واأن الفرة املقبلة �ضت�ضهد اإجراءات حت�ضينية 

يعمل  اللل�للضللنللدوق  اأن  اإىل  مللنللوهللاً  امللل�للضللتللويللات،  كللافللة  علللللى  �ضاملة 
القطاع  لهذا  جللديللدة  تطويرية  ا�ضراتيجية  و�ضع  على  حالياً 
التقاعد،  العاملية يف جمال خدمات  املعايري  واأرقللى  لأحللدث  وفقاً 
ومن  وجللودتللهللا.  املقدمة  اخلللدمللة  نللوع  على  اإيجابياً  ينعك�ض  مبللا 
اإن  الهيئة  عللام  مدير  املحريبي،  خلفان  ب�ضري  �ضعادة  قللال  جانبه 
مع  والتن�ضيق  الللتللعللاون  علللللى  حتللر�للض  لللاإ�للضللكللان  اأبللوظللبللي  هيئة 
كافة اجلهات وال�ضركاء لتقدمي خدمات متميزة للمتعاملني مبا 
يحقق لهم الراحة وال�ضهولة للح�ضول وال�ضتفادة من اخلدمات 
والهيئة  اخلللدمللات،  على  الللتللقللدمي  زمللن  واخت�ضار  لهم  املللقللدمللة 
روؤية  حتقيق  بهدف  ال�ضندوق،  مع  املتوا�ضل  تعاونها  على  توؤكد 
القيادة الر�ضيدة ومبا يلبي ويحقق وي�ضاهم يف تنفيذ التوجيهات 
ال�ضامية وي�ضمن تقدمي كافة الت�ضهيات التي حتقق ال�ضتقرار 
امل�ضجلني  الللعلل�للضللكللريللني  للللللمللتللقللاعللديللن  وال�للللضللللري  الجللتللمللاعللي 
املبادرات  اإطلللاق  على  دائللمللا  حري�ضة  والهيئة  اللل�للضللنللدوق،  لللدى 
والربامج التي تعنى بتعزيز احلياة الكرمية وال�ضتقرار الأ�ضري 
ان  املحريبي  واأ�ضاف  اأبوظبي.  اإمللارة  للمواطنني يف  والجتماعي 
الربط الإلكروين ياأتي ا�ضتمراراً لنهج الهيئة يف العمل والتعاون 
مع ال�ضندوق بهدف تقدمي الدعم الازم للمتقاعدين الع�ضكريني 

ولتلبية احتياجاتهم واإ�ضعادهم.

•• اأبوظبي -وام:

ال�ضيخ نهيان بن مبارك  اأعلن معايل 
التعاي�ض  و  الت�ضامح  وزيللر  نهيان  اآل 
للمتحدثني  لل�ضعر  م�ضابقة  اإطلللاق 
الأخرى  واجلن�ضيات  العربية  باللغة 
التي ل تعد لغة ال�ضاد لغتهم الأوىل 
لتوفر  �ضهر رم�ضان  و ذلك مبنا�ضبة 
لتقدمي  للللللجللملليللع  وا�للللضللللعللللة  نللللافللللذة 
اإبلللداعلللاتلللهلللم ومللواهللبللهللم اللللللغللويللة يف 
زايد  اإرث  هما  رئي�ضيني  مو�ضوعني 
والتعاي�ض،  الت�ضامح  قيم  و  الإن�ضاين 
التي  الرم�ضانية  القيم  مع  وتكاملها 
ال�ضهر  هللذا  خللال  امل�ضلمون  يعي�ضها 

الف�ضيل.
وقللللال مللعللاللليلله يف تلل�للضللريللحللات لللله اإن 
حري�ضة  التعاي�ض  و  الت�ضامح  وزارة 
الت�ضامح  ثللقللافللة  تللعللزيللز  علللللى  دائلللملللا 
الفئات،  خمللتلللللف  لللللدى  الللتللعللايلل�للض  و 
الرا�ضخ  الإمللارات  تراث  معتمدة على 
الذي  الكبري  النبيلة، والإرث  وقيمها 
بن  زايد  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ض  الوالد  تركه 
كان  اللللذي   ، ثلللراه  اهلل  طيب  �ضلطان 
والت�ضامح  الإن�ضانية  يف  عامليا  رملللزا 

والعطاء.
ال�ضعرية  املللل�لللضلللابلللقلللة  اأن  اأ�للللضللللاف  و 
الرم�ضانية التي تطلقها الوزارة تاأتي 
ال�ضهر  املكثفة خال  اأن�ضطتها  �ضمن 
الحتفاء  تلل�للضللم  والللللتللللي  الللفلل�للضلليللل، 
والحتفال  الإنللل�لللضلللاين،  زايلللللد  بلللللاإرث 
الللعللمللال وتللعللزيللز قلليللم التعاي�ض  بلليللوم 
تاأكيدا  الإن�ضانية،  والأخوة  والت�ضامح 
من اجلميع على قيمة ومقام موؤ�ض�ض 
دولة المارت الذي اأ�ض�ض الدولة على 
املللحللبللة واللل�للضللام والللتلل�للضللامللح وقبول 
اجلميع والرحيب بهم، حتى �ضارت 
اإليها  وينظر  يحتذى،  عامليا  منوذجا 
واملحبة  للللللتلل�للضللامللح  كلللواحلللة  اجلللملليللع 

والأخوة الإن�ضانية وال�ضام.
م�ضابقة  اإطلللاق  اأن  معاليه  واأو�للضللح 

فقط  تللتللوقللف  ل  رملل�للضللان  يف  لل�ضعر 
على تعزيز ثقافة الت�ضامح والتعاي�ض 
الت�ضامح  وزارة  اهللتللمللام  تلللربز  واإمنللللا 
الللعللربلليللة كونها  بللاللللللغللة  والللتللعللايلل�للض 
للثقافة  اللللرئللليللل�لللض  الللعللنلل�للضللر  متلللثلللل 
الأ�ضيلة  الإماراتية  والقيم  والللراث 
الوطنية  هللويللتللنللا  اأ�للضلل�للض  اأهللللم  ومللللن 
كللونللهللا حتللمللل بللني حللروفللهللا تاريخنا 
اإىل  منوها  اأي�ضا  واإبداعاتنا  وقيمنا 
اأن الحتفاء باللغة العربية ل يتوقف 
يتعدى  واإمنللا  بف�ضائلها  التغني  عند 
واأن�ضطة  ومباردات  م�ضاريع  اإىل  ذلك 
تللركللز علللللى ملل�للضللتللوى الإبلللللداع الأدبلللي 
وتلل�للضللجلليللع اجلميع  اللل�للضللعللر،  ل�للضلليللمللا 
اجلامعات  وطاب  ال�ضباب  فيهم  مبا 
واملوهوبون واملبدعون على الكتابة بها 
اإ�ضافة اإىل ت�ضجيع غري الناطقني بها 
لتعلمها واإجادتها والكتابة بها اأي�ضا. 
الت�ضامح  وزارة  اأن  اإىل  معاليه  واأ�ضار 
باللغة  اهتمامها  اإطللار  يف  والتعاي�ض، 
اأهداف  حتقيق  على  تللركللز  الللعللربلليللة، 
كاأداة  توظيفها  اأهللمللهللا  مللن  حملللددة، 
من  والللتللعللارف  والللتللعللايلل�للض  للت�ضامح 
خال اأن�ضطة متنوعة، وتعزيز الهوية 
ال�ضباب،  لللللدى  الللوطللنللي  والنلللتلللملللاء 
ومتكينهم من الإحاطة بعنا�ضر هذه 
الهوية والعتزاز بها واحلفاظ عليها، 

يف اإطللار من القدرة على التعامل مع 
اإ�للضللافللة اإىل  الآخللريللن بثقة وتللفللاوؤل، 
للتعرف  ال�ضباب  اأمام  الفر�ضة  اإتاحة 
وتراث  وثللقللافللة  الللعللربلليللة،  اللللللغللة  اإىل 
املتحدة،  الللعللربلليللة  الإملللللللللارات  دوللللللة 
بناء  مللن  ومتكينهم  بللهللا،  والعلللتلللزاز 
ج�ضور التفاهم و الوفاق مع زمائهم 

من الطلبة املواطنني.
التربيكات  اآيللات  اأ�ضمى  و رفع معاليه 
املبارك  �ضهر رم�ضان  مبنا�ضبة حلول 
الإمللللارات  و�ضعب  الر�ضيدة  لقيادتنا 
الإ�للضللامللي، موؤكدا  الللعللامل  و�للضللعللوب 
لتعزيز  �للضللانللحللة  فللر�للضللة  رملل�للضللان  اأن 
قيمنا الإ�ضامية الرا�ضخة ويف القلب 
الأخوة  و  والتعاي�ض  الت�ضامح  منها 

الإن�ضانية.
وفائق  ال�ضكر  بعظيم  معاليه  تقدم  و 
الحرام اإىل القيادة الر�ضيدة ممثلة 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  يف 
"حفظه  زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل" 
رئي�ض  نلللائلللب  مللكللتللوم  اآل  را�لللضلللد  بلللن 
حاكم  اللللوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 
ال�ضمو  و�للضللاحللب  اهلل"  "رعاه  دبللللي 
اآل نهيان ويل  ال�ضيخ حممد بن زايد 
اأبللوظللبللي نللائللب الللقللائللد الأعلى  عللهللد 
اأ�ضحاب  واإخللوانللهللم  امل�ضلحة  للقوات 
ال�ضمو حكام الإمللارات، على جهودهم 
ثقافة  وتللللعللللزيللللز  لللللدعللللم  امللللخللللللل�لللضلللة 
على  فقط  لي�ض  والتعاي�ض  الت�ضامح 
م�ضتوى  على  واإمنلللا  الللدولللة  م�ضتوى 

العامل اأي�ضا.
واأو�ضح معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 
تركز  الللتلل�للضللامللح  وزارة  اأن  نللهلليللان  اآل 
اأن�ضطتها يف ما يتعلق باللغة العربية 
والتعاي�ض  الت�ضامح  قيم  غر�ض  على 
والأخلللللوة الإنلل�للضللانلليللة، والللتللعللاون بني 
تفرقة  دون  املللجللتللمللع  فلللئلللات  جللملليللع 
الدين  اأو  العرق  اأو  اللون  اأ�ضا�ض  على 
قلق على  اأنلله ل  مللوؤكللدا  اأو اجلن�ضية، 

لغة  فللهللي  الللعللربلليللة،  اللللللغللة  م�ضتقبل 
حمفوظة لأنها لغة القراآن الكرمي.. 
تعلمها،  و  دعمها  اإىل  اجلميع  داعلليللا 
لاأجيال  تللعللللليللمللهللا  علللللى  واحللللر�لللض 
اإبداعاتنا  يف  حية  تظل  حتى  املقبلة، 

وحياتنا اليومية.
الت�ضامح  اأن تطلق وزارة  املقرر  و من 
والتعاي�ض " م�ضابقتها ال�ضعرية" عرب 
غدا  الإنلللرنلللت  �ضبكة  علللللى  مللوقللعللهللا 
ال�ضهر  املكثفة خال  اأن�ضطتها  �ضمن 
باإرث  الحتفاء  ت�ضمل  والتي  الكرمي 
بالعمال  الإنلل�للضللاين والحللتللفللال  زايلللد 
والت�ضامح  الللتللعللايلل�للض  قلليللم  تللعللزيللز  و 

والأخوة الإن�ضانية.
اإىل  اللل�للضللعللريللة  امللل�للضللابللقللة  تللنللقلل�للضللم  و 
اأقل  الللعللمللريللة  للفئة  الأول  ق�ضمني 
من 18 عاما، والثاين للفئة العمرية 
للجميع  ميللكللن  و  18عاما  فلللوق  مللا 
ل  ق�ضيدة  كتابة  خللال  من  امل�ضاركة 
يقل عدد اأبياتها عن �ضتة اأبيات �ضواء 
ال�ضعر  اأو  الف�ضحى،  العربية  باللغة 
رئي�ضيني  مللو�للضللوعللني  يف  الللنللبللطللي، 
، وقيم  الإنلل�للضللاين  العمل  و  زايللد  هما 
و الللتلل�للضللامللح والللتللعللايلل�للض والأخللللللوة يف 
رملل�للضللان، وال�للضللراك بها مللن خال 
الت�ضجيل على موقع الوزارة، واإر�ضال 
�لللضلللوتلللي لإللللقلللاء  اأو  فللليلللديلللو  مللقلل�للضللع 

الق�ضيدة ون�ضخة مكتوبة منها.
والتعاي�ض  الللتلل�للضللامللح  وزارة  ومتللنللح 
الللفللر�للضللة جلللملليللع ملللواطلللنلللي الللللدول 
العربية  بللغللري  والللنللاطللقللني  الللعللربلليللة 
بامل�ضابقة،  امللل�للضللاركللة  تعلموها  ممللن 
م�ضاركات  تلقي  يف  موقعها  وي�ضتمر 
19 رملل�للضللان اجلاري  اجلللملليللع حللتللى 
على اأن مينح الثاثة الأوائل بكل فئة 
جوائز مالية قيمة عقب انتهاء اأعمال 
الأعمال  تقييم  مللن  التحكيم  جللللان 
على  املو�ضحة  للقواعد  وفقا  املقدمة 
الذي  اللللوزارة  مبوقع  امل�ضابقة  موقع 

يحتوى جميع التفا�ضيل.

•• دبي - وام:

وجبة،  مللللليللون   100 حملة  تللتللعللاون 
الطعام  لإطلللعلللام  املللنللطللقللة  يف  الأكلللللرب 
خال �ضهر رم�ضان يف 20 دولة، مع 
برنامج الأغذية العاملي التابع لاأمم 
املعونات  تللو�للضلليللل  بلللهلللدف  امللللتلللحلللدة 
فل�ضطني  اإىل  اللل�للضللروريللة  الللغللذائلليللة 
الأردن  يف  الللللاجللللئللللني  وخملللليللللمللللات 
وبنغادي�ض طوال فرة احلملة التي 

ت�ضتمر خال �ضهر رم�ضان.
ويلل�للضللهللم الللتللنلل�للضلليللق بلللني اجلللانللبللني يف 
مليون   100 حملة  اأهللللداف  حتقيق 
املحتاجني  مللل�للضللانللدة  اللل�للضللاعلليللة  وجللبللة 
املللجللتللمللعللات الأقللللل دخللللًا وتقدمي  يف 
مللبللا�للضللرة لهم،  اللللغلللذائللليلللة  امللللعلللونلللات 
املرتبطة  الأزمللللللللات  ظلللل  يف  خللا�للضللة 
والتي  التغذية  و�للضللوء  بللاجلللوع  عللامللليللاً 
التاأثري  و�ضط  خطراً،  ارتفاًعا  ت�ضهد 

املللللنللللاخللللي، ويف ظل  للللللتللغللري  املللللدمللللر 
عن  الناجمة  القت�ضادية  التداعيات 
ك�ضريك  وبللللدوره  كوفيد19-.  وبلللاء 
الأغذية  برنامج  �ضيقدم  ا�ضراتيجي 
الللعللاملللي امللل�للضللاعللدات كللجللزء مللن حملة 
الل  يقارب  ما  اإىل  وجبة  مليون   100
فل�ضطني  يف  م�ضتفيد   200،000
الأردن  يف  الللاجللئللني  خملليللمللات  ويف 
التحويات  خلللال  مللن  وبللنللغللاديلل�للض 
بني  تللراوح  ملللدة  النقدية،  والق�ضائم 
الظروف  ظلللل  ويف  و�للضللهللريللن.  �للضللهللر 
ا�ضتخدام  اأثبت  الراهنة،  والتحديات 
بخا�ضية  امللللللزودة  الللنللقللديللة  الللقلل�للضللائللم 
حتديد الهوية البيومرية، اأنه يحقق 
م�ضتوى اأعلى من الأمن الغذائي بني 
الأفلللللراد والللعللائللات امللل�للضللتللهللدفللة، من 
خللللال ملل�للضللاعللدة امللل�للضللتللفلليللديللن على 
متنوع  غلللذائلللي  نللظللام  اإىل  اللللو�لللضلللول 
اختيار  فللر�للضللة  ومللنللحللهللم  ومللللغللللذي، 

الأوللللويلللة، وتقدمي  ذات  الحللتلليللاجللات 
البائع وامل�ضري  اإىل كل من  الفوائد 
عن طريق �ضخ راأ�ض املال يف الأ�ضواق 
عت حملة  والقت�ضادات املحلية. وتو�ضَّ
هذا العام التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو 
اآل مكتوم  را�لللضلللد  بلللن  اللل�للضلليللخ حمللمللد 
نللائللب رئلليلل�للض اللللدوللللة رئلليلل�للض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، ع�ضرة 
 10 "حملة  مللللع  ملللقلللارنلللة  اأ�لللضلللعلللاف 
بنجاح  ُنللفللذت  وجبة" الللتللي  مللايللني 
الغذائي  الدعم  ووفللرت  املا�ضي  العام 
للمت�ضررين من جائحة كوفيد19- 

وتداعياتها ال�ضحية والقت�ضادية.
الدعم  الطعام وتوفري  اإطعام  وي�ضكل 
الللغللذائللي للللاأفلللراد ولللاأ�للضللر الأكلللر 
والأقل  اله�ضة  املجتمعات  يف  ت�ضررا 
دولة  حتملها  حمللوريللة  ق�ضية  دخلللًا 
الإمللارات على امل�ضتوى الللدويل، فيما 
اآل  را�ضد  بن  حممد  مللبللادرات  ت�ضاهم 

حملة  يف  �ضركائها  مع  العاملية  مكتوم 
تعزيز  يف  وجبة"،  مللللليللون   100"
اجلهود الإن�ضانية العاملية للتعامل مع 
عبداملجيد  وقللال  امللّحة.  امل�ضاألة  هذه 
الأغذية  برنامج  مكتب  مدير  يحيى، 
دولة  املتحدة يف  التابع لاأمم  العاملي 

الإمللارات وممثل الربنامج لدى دول 
تاأتي   : اخلللللليللجللي  اللللتلللعلللاون  جمللللل�للض 
هللذه املللبللادرة يف وقللت الللعللامل يف اأم�ّض 
احلللاجللة لللهللا، فلللاأرقلللام اجلللللوع ترتفع 
ب�ضبب  الللعللامل  حلللول  ملللللحللوظ  ب�ضكل 
املناخية  والأزملللات  امل�ضلحة  النزاعات 
 .. كوفيد19-  جللائللحللة  وتلللداعللليلللات 
واليوم، يواجه اأكر من 270 مليون 
اإنلل�للضللان ملل�للضللتللويللات مللن اجلللللوع احلاد 
تللهللدد حلليللاتللهللم .. ونللحللن نللنللظللر اإىل 
اأن  وعلينا  اأعيينا  اأمللام  تتفاقم  كارثة 
ناأخذ زمام املبادرة ملواجهتها. واأ�ضاف 
ال�ضتثنائية  القيادة  تقدم  وجمللدداً   :
ال�ضمو  للل�للضللاحللب  الللكللرميللة  وامللللبلللادرة 
اآل مكتوم  را�لللضلللد  بلللن  اللل�للضلليللخ حمللمللد 
منوذجاً يحتذى للعامل .. وي�ضرفنا اأن 
را�ضد  بن  مبادرات حممد  نتعاون مع 
احلملة  هلللذه  يف  الللعللامللليللة  مللكللتللوم  اآل 
الللقللّيللمللة ونللحللن علللللى ثللقللة بللللاأن �ضعب 

امل�ضاعدة  يللد  ملللد  �للضلليلل�للضللارع  الإمللللللارات 
للجوعى خال �ضهر رم�ضان الكرمي.
الأغذية  برنامج  ال�ضراكة مع  وت�ضكل 
اللللعلللامللللي لللللللاأمم امللللتلللحلللدة �للللضللللرورة، 
مليون   100 "حملة  و�ضول  ل�ضمان 
ممكنة  �للضللريللحللة  اأو�لللضلللع  اإىل  وجبة" 
واإحللللللداث فللللارق اإيللجللابللي ملللللمللو�للض يف 
طوال  احلملة  مللن  امل�ضتفيدين  حياة 
مللدتللهللا امللل�للضللتللمللرة حللتللى نللهللايللة �ضهر 
 100" حملة  ت�ضتفيد  كما  رم�ضان. 
برنامج  خللللربات  وجبة" مللن  مللللليللون 
امليدانية  وعملياته  الللعللاملللي  الأغللذيللة 
الدويل  امل�ضتوى  على  ونطاقات عمله 
اللللتلللي تو�ضع  لللتللعللزيللز زخللللم احلللملللللة، 
تعاونها الدويل اأي�ضاً لي�ضمل "ال�ضبكة 
الإقليمية لبنوك الطعام" والعديد من 
الإن�ضانية  واملنظمات  املعنية  اجلهات 
التي  الع�ضرين  اللللدول  يف  واخلللرييللة 
تغطيها احلملة. وت�ضكل "حملة 100 

مليون وجبة" دعوة مفتوحة لاأفراد 
احلكومية،  واللللهللليلللئلللات  والللل�لللضلللركلللات 
املتحدة  العربية  الإمللارات  داخل دولة 
قيمة  بتقدمي  للم�ضاهمة  وخللارجللهللا، 
تو�ضيل  ميكن  بحيث  الطعام  وجبات 
الطرود الغذائية التي حتمل املكونات 
الللوجللبللات للفئات  الأ�للضللا�للضلليللة لإعللللداد 
الأكر حاجًة يف 20 دولة يف املنطقة 

العربية واأفريقيا واآ�ضيا.
100 مليون  لل"حملة  وميكن التربع 
اآللليللات خمتلفة من  اأربللع  وجبة" عرب 
خللللال ملللوقلللع احلللملللللة الإلللللكللللروين 
www.100millionmeals.
مركز  ملللع  الللتللوا�للضللل  علللرب  اأو  ae؛ 
الت�ضال اخلا�ض باحلملة على الرقم 
بتحويل  اأو  8004999؛  املللجللاين 
املخ�ض�ض  امل�ضريف  اإىل احل�ضاب  املبلغ 
للحملة لللدى بنك دبللي الإ�للضللامللي /
 AE08 0240 0015 2097

اإر�للللضللللال  عللللرب  اأو  7815201/؛ 
باللغة   "meal" اأو  "وجبة"  كلمة 
الر�ضائل  طلللريلللق  عللللن  الإجنللللللليلللزيلللة 
الللقلل�للضللرية علللللى اأرقللللللام حمللللددة على 
يف  "ات�ضالت"  اأو  "دو"  �للضللبللكللَتللي 

الإمارات العربية املتحدة.
وجبة"  مليون   100 "حملة  وتنظم 
اآل مكتوم  بللن را�للضللد  مللبللادرات حممد 
العاملية بالتعاون مع برنامج الأغذية 
اآل  را�ضد  بن  وموؤ�ض�ضة حممد  العاملي 
والإن�ضانية  اخلريية  لاأعمال  مكتوم 
الطعام  لللبللنللوك  الإقللللليللملليللة  وال�ضبكة 
املعنية  واجلهات  اخلريية  واملنظمات 
يف اللللللدول الللتللي تللغللطلليللهللا احلللملللللة .. 
وتلللركلللز احلللملللللة علللللى تللقللدمي العون 
الغذائي للمحتاجني يف �ضهر رم�ضان 
20 دولة من باك�ضتان �ضرقاً حتى  يف 
الللقلللللب مللنللهللا العامل  غللانللا غللربللاً ويف 

العربي.

•• دبي-وام:

حممد  بن  مكتوم  ال�ضيخ  �ضمو  اأكللد 
نللائللب حاكم  اآل مللكللتللوم،  بللن را�للضللد 
املجل�ض  لرئي�ض  الأول  النائب  دبللي 
موؤ�ض�ضة  جلللهلللود  اأن  اللللتلللنلللفللليلللذي، 
الللقلل�للضللر بدبي،  و�لللضلللوؤون  الأوقللللللاف 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  روؤيللة  جت�ضد 
اآل مللكللتللوم نائب  بللن را�للضللد  حمللمللد 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي "رعاه اهلل" ب�ضاأن التو�ضع 
جميع  اأثلللللللره  للليلل�للضللمللل  الللللوقللللف  يف 
لأداة  وحتويله  التنموية،  النواحي 
والتعليم  الللثللقللافللة  تللدعللم  ملللوؤثلللرة 
وال�ضحة وخمتلف جمالت البحث 
الروؤية  هلللذه  اأن  اإىل  ونلللوه  العلمي 
اأف�ضت اإىل تعزيز وتطوير منظومة 
دوره  وتفعيل  دبللي  يف  الللوقللف  عمل 
التي  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق  يف 

تن�ضدها الدولة.
نللائللب حللاكللم دبلللي اإىل  و لللفللت �ضمو 
املللبللتللكللرة ومنوها  الأوقللللللللاف  متلليللز 
ال�ضنوات  خللللال  ملللللحللوظ  بلل�للضللكللل 
الأخللرية يف الإمللارة ما جعلها جزءا 
ثقافة  بللاتللت  اإذ  اأهلللللللهلللا،  حلليللاة  ملللن 
النفو�ض  يف  وفاعلة  حا�ضرة  الوقف 
املوؤ�ض�ضات  اأو  الأفلللللراد  للللدى  �للضللواء 
اأ�ضبحت تت�ضابق للم�ضاركة يف  التي 
اإطاق الأوقاف املبتكرة والع�ضرية 
تنمية  اأكلللللرب يف  بلل�للضللكللل  يلل�للضللهللم  ملللا 
على  العتماد  مللع  خا�ضة  املجتمع، 

الأ�لللضلللالللليلللب الللتللقللنلليللة احللللديلللثلللة يف 
وال�ضتناد  وتنميته،  الللوقللف  اإدارة 
تطوير  يف  العلمي  التخطيط  اإىل 

امل�ضروعات الوقفية امل�ضتدامة.
اإرث  "الوقف  �لللضلللملللوه:  اأ�للللضللللاف  و 
تفعيله  لاإن�ضانية،  ورمللز  ح�ضاري 
يحقق التنمية امل�ضتدامة، وجمتمع 
الوقف  ملللل�لللضلللريه  داعللللللم  المللللللللللارات 
على  فلنحافظ  النبيلة..  ور�ضالته 
البذل  وهللذا  املجتمعي  الللدعللم  هللذا 
دوره  الوقف  يحقق  حتى  والعطاء، 

الكامل يف املجتمع".
الأوقللاف و�ضوؤون  و �ضجلت موؤ�ض�ضة 
 2020 عام  بنهاية  دبي  الق�ضر يف 
بذلك  لتتجاوز   ،717 رقم  الوقف 
قلليللمللة اإجللللمللللايل اأ�للللضللللول الأوقللللللاف 
�ضبعة  الإملللللارة،  يف  لللديللهللا  امل�ضجلة 
مليارات درهللم، وتعود الأوقللاف اإىل 
442 واقفا وواقفة، �ضجلوها لدى 

املوؤ�ض�ضة.
اإىل  الل717  الأوقلللللللاف  تللنللقلل�للضللم  و 
683 وقفا عقاريا و 34 وقفا ماليا 
وتوزعت   ،" واأ�ضهم  مالية  "اأ�ضول 
على الللوقللف اخلللريي بللواقللع 622 
وقللفللا، والللوقللف الللللذري بللواقللع 64 
وقفا،   31 امل�ضرك  والوقف  وقفا، 

من اإجمايل الأوقاف.
اإىل  الأوقلللاف  امل�ضاهمون يف  تللوزع  و 
و97  رجللللال،  قللدمللهللا  وقللفللا   316
عدد  بلغ  فيما  ن�ضاء،  قدمتها  وقفا 
جهات  قلللدملللتلللهلللا  الللللتللللي  الأوقلللللللللللاف 

وموؤ�ض�ضات 29 وقفا.
وعللللن الأثلللللر الإيلللجلللابلللي للللللوقللف يف 
املجتمع، قال �ضعادة عي�ضى الغرير، 
موؤ�ض�ضة  اإدارة  جمللللللل�لللض  رئللليللل�لللض 
"روؤية  الللقلل�للضللر:  الأوقلللللاف و�لللضلللوؤون 
بن  حمللمللد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �للضللاحللب 
دور  تللفللعلليللل  يف  ملللكلللتلللوم  ال  را�للللضللللد 

التنمية  اأهللللللداف  خللللدملللة  اللللوقلللف 
الأثللر يف  لها عظيم  كان  امل�ضتدامة، 
واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  خمتلف  حتفيز 
والأفراد للم�ضاركة يف تنمية الوقف 
اأبواب اخلري  اأهدافه لفتح  وحتقيق 
والأمل، ومد يد العون لأ�ضر حتتاج 
العاج،  ينتظرون  ومر�ضى  الدعم، 
و�ضباب  الللرعللايللة،  تنق�ضهم  واأيللتللام 

يطمحون يف التعليم".
ملللللن جللللانللللبلللله، قلللللللال �للللضللللعللللادة علي 
اإن  للموؤ�ض�ضة  الللعللام  الأملللني  املللطللوع 
م�ضتمرة  بللحللاجللة  الأوقلللللاف  تنمية 
امل�ضتدامة  امللل�للضللروعللات  عللن  للبحث 
م�ضريا  امللللتلللطلللورة،  وال�للضللتللثللمللارات 
يف  والبتكار  التجديد  �للضللرورة  اإىل 
ل�ضمان  واأنللواعللهللا،  الوقللاف  اأ�ضكال 
اجلهات  ملختلف  الفعالة  امللل�للضللاركللة 
الوقف،  ا�للضللتللثللمللار  يف  واملللوؤ�للضلل�للضللات 
وتللنللملليللة اأ�للللضللللوللللله، مبللللا يلل�للضللهللم يف 
وتعظيم  الوقفية  امللل�للضللروعللات  دعللم 
املر�ضى  عوائدها  ليجني  منافعها، 
والأيتام و الأرامل واأ�ضحاب الهمم 

وذوو الدخل املحدود.
نطاق  اتلل�للضللاع  اأن  امللللطلللوع  اأو�لللضلللح  و 
الوقفية  امللل�للضللروعللات  يف  امللل�للضللاركللة 
اأظهرتها الإح�ضاءات الأخرية  التي 
للموؤ�ض�ضة، تعك�ض تاأ�ضل قيم اخلري 
الإماراتي،  املجتمع  يف  والإحلل�للضللان 
وات�ضاع ثقافة الوقف وبروز اأهميته 
بللني الأفللللراد واملللوؤ�للضلل�للضللات مبختلف 

اأنواعها.

يناق�ش ق�سايا اإن�سانية و�سحية وتعليمية واجتماعية حلياة اأف�سل للإن�سان

جمل�ض حممد بن زايد يطلق �شل�شلة حما�شراته الرم�شانية لهذا العام عن بعد
•• اأبوظبي-وام:

يطلق "جمل�ض حممد بن زايد" �ضل�ضلة حما�ضراته الرم�ضانية ال�ضنوية هذا 
العام "عن بعد"، والتي ي�ضت�ضيف خالها جمموعة من العلماء والباحثني 

وامل�ضوؤولني املعنيني ملناق�ضة اأبرز الق�ضايا التي تهم الفرد واملجتمع.
وتبداأ اأوىل حما�ضرات املجل�ض لهذا العام يوم غد الثنني 19 من �ضهر اأبريل 
" الأخوة الإن�ضانية والت�ضامح : ر�ضالة الأديان "، حيث  2021، حتت عنوان 
تبث مبا�ضرة عرب " قناة الإمللارات " يف متام ال�ضاعة 5:45 دقيقة م�ضاء..
كما تبث �ضل�ضلة املحا�ضرات الأخرى يف التوقيت ذاته من كل يوم اثنني من 

�ضهر رم�ضان الف�ضيل و�ضتكون اإعادة بث املحا�ضرات اأيام الأربعاء عرب " قناة 
الإمارات " ال�ضاعة 5:45 . ويتحدث يف املحا�ضرة الأوىل التي �ضتحمل عنوان 
الأخوة الإن�ضانية والت�ضامح : ر�ضالة الأديان العامة عبداهلل بن بيه رئي�ض 
جمل�ض الإمارات لاإفتاء، واحلاخام دكتور اإيلي العبادي كبري احلاخامات يف 
الر�ضويل جلنوب  النائب  هندر  بول  والأ�ضقف  الإمللاراتللي،  اليهودي  املجل�ض 
ال�ضحة  العام،  لهذا  املحا�ضرات  تت�ضمن مو�ضوعات  كما  العربية.  اجلزيرة 
اإ�ضافة  احلياة،  مللدى  والتعُلّم  تواجهها،  التي  احلالية  والتحديات  العاملية 
اإطللار احتفاء  املحا�ضرات - يف  تتناول  املتما�ضكة، حيث  املجتمعات  اأ�ض�ض  اإىل 
الإمارات  دولللة  منهجية   - حماورها  من  العديد  يف  اخلم�ضني  بعام  الدولة 

وا�ضتعداداتها للم�ضتقبل و روؤيتها للقيم امل�ضركة مع الثقافات الأخرى مثل 
املجتمع  التعاون مع  تعزيز  بجانب  الإن�ضانية،  والأخللوة  والتعاي�ض  الت�ضامح 
الدويل يف مواجهة التحديات العاملية خا�ضة فيما يتعلق بالأمرا�ض والأوبئة 
 " زايللد  بللن  حممد  " جمل�ض  اأن  يذكر  معا.  والتنمية  الب�ضرية  تهدد  التي 
انطلق خال �ضهر رم�ضان املبارك عام 2006، بناًء على توجيهات �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
فكرية  من�ضة  مبثابة  يكون  للمحا�ضرات  جمل�ض  باإن�ضاء  امل�ضلحة،  للقوات 
دائمة للحوار وتبادل الآراء واملعرفة خال �ضهر رم�ضان خا�ضًة وغريه من 
والتحديات  الق�ضايا  ال�ضوء على  ت�ضليط  ي�ضهم يف  ال�ضنة عامة، مبا  �ضهور 

التي مت�ض حا�ضر جمتمع دولة الإمارات والعامل، وتو�ضيع خيارات التعامل 
املجالت،  خمتلف  يف  امل�ضتقبل  ل�ضت�ضراف  اأكللرب  اأهمية  اإعللطللاء  مللع  معها، 
مدى  وعلى  والتنمية.  وال�ضام  امل�ضرك  بالعي�ض  ال�ضلة  ذات  واملو�ضوعات 
اإىل نافذة فكرية وثقافية متميزة، خا�ضة  املا�ضية، حتول املجل�ض  ال�ضنوات 
واملبدعني  واخلللرباء  واملثقفني  واملفكرين  العلماء  ا�ضت�ضافته نخبة من  مع 
من خمتلف بلدان العامل، وتطرقه اإىل اأهم الق�ضايا والتطورات يف خمتلف 
وغريها،  والدينية  والفكرية  والقت�ضادية  والتكنولوجية  العلمية  املجالت 
جت�ضيداً لروؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ب�ضاأن تعميق 

املعرفة بق�ضايا الع�ضر وتعزيز الوعي بها.

يطلق اليوم امل�سابقة ال�سعرية الرم�سانية لوزارة الت�سامح والتعاي�ش

نهيان بن مبارك: ال�شيخ زايد اأ�ش�ض الإمارات على قيم الت�شامح والتعاي�ض والأخوة الإن�شانية
 قيادتنا الر�سيدة تبذل جهودا مقدرة دعما للغة العربية بو�سفها رمز هويتنا الوطنية وحافظة تراثنا

حملة مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية توفر الدعم الغذائي للفئات االأ�سد حاجة يف 20 دولة يف �سهر رم�سان

حملة 100 مليون وجبة تتعاون مع برنامج الأغذية العاملي لتوفري الدعم الغذائي يف فل�شطني ويف خميمات الالجئني يف الأردن وبنغالدي�ض
 عبداملجيد يحيى : القيادة اال�ستثنائية واملبادرة الكرمية ملحمد بن را�سد تقدم منوذجًا يحتذى للعامل

وقفا م�سجل يف االإمارة حتى نهاية 2020 باأ�سول تتجاوز 7 مليارات درهم   717

مكتوم بن حممد: الوقف ثقافة حا�شرة يف جمتمعنا اأفرادا 
وموؤ�ش�شات.. ودعمه �شروري لتعزيز دوره يف التنمية 

• جهود االأوقاف و�سوؤون الق�سر جت�سد روؤية حممد بن را�سد يف  
التو�سع يف الوقف لي�سمل اأثره جميع النواحي التنموية 

اأبوظبي للتقاعد وهيئة ال�شكان يتيحان للمتقاعدين الع�شكريني تقدمي طلبات الإعفاء من القرو�ض ال�شكنية تلقائيا ال�شارقة اخلريية تنفذ اإفطار �شائم يف 35 دولة حول العامل بواقع 250 األف وجبة
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اأخبـار الإمـارات

افتتاح معهد الكرامة لتدريب اأ�شحاب الهمم التابع ل� »التعليم واملعرفة«

لانتقال  وحت�ضريهم  مهاراتهم 
الللعللمللل وامللل�للضللاهللمللة يف  �لللضلللوق  اإىل 
والقت�ضادية  الجتماعية  احلياة 
وتفعيل  متلللكللليلللنلللهلللم  وبلللللاللللللتلللللايل 
للتغيري  ليكونوا حمفزين  دورهللم 
الجللللتللللمللللاعللللي مبلللللا يلللنللل�لللضلللجلللم مع 
لأ�ضحاب  اأبللوظللبللي  ا�ضراتيجية 

الهمم".
ملللن جللانللبللهللا قلللاللللت ملللعلللايل �ضارة 
"نلتزم  ملل�للضلللللم:  علليلل�للضللى  علللو�لللض 
وفر�ض  الللنللوعللي  التعليم  بتوفري 
للطلبة  امللل�للضللتللقللبللللليللة  الللتللوظلليللف 
الهمم  اأ�للللضللللحللللاب  الإملللللاراتللللليلللللني 

 "/Network /ASDAN
 National Open  " و�للضللبللكللة 
College Network /

NOCN/" يف اململكة املتحدة.
الرامية  امللللللبلللللادرات  ملللن  وكلللجلللزء 
املجتمع  يف  الهمم  اأ�ضحاب  لدمج 
علللللللى مللل�لللضلللتلللوى الللللللدولللللللة بللللللداأت 
الوطنية  ال�ضركات  مللن  جمموعة 
فر�ض  بتوفري  اهتمامها  بت�ضجيل 
ذوي  للطلبة  والتوظيف  التدريب 
�ضركات  �للضللمللنللهللا  ومللللن  اللللتلللوحلللد 
اأبوظبي  ومركز  للت�ضنيع  �ضراتا 
ل�ضركة  التابعة  بعد  للتطبيب عن 

الذي  الأمللللر  لا�ضتثمار  مللبللادلللة 
�ضيمّكن الطلبة من الن�ضمام اإىل 

القوى العاملة م�ضتقبًا.
وعرب معايل الدكتور مغري خمي�ض 
اخلييلي عن �ضعادته بافتتاح معهد 
الللللذي ي�ضهم  للللللتللدريللب  الللكللرامللة 
الر�ضيدة  قيادتنا  روؤيللة  حتقيق  يف 
وممكن  دامللللللج  جمللتللمللع  بلللنلللاء  يف 

لأ�ضحاب الهمم.
وقال اإننا على ثقة اأن تد�ضني هذا 
باأحدث  واملللجللهللز  املللتللطللور  املللعللهللد 
املناهج والأدوات واملرافق �ضي�ضمن 
الللطلللللبللة و�ضقل  قللللللدرات  تللطللويللر 

•• اأبوظبي-وام:

للتدريب  الللكللرامللة  مللعللهللد  افللتللتللح 
واملعرفة  التعليم  لللدائللرة  الللتللابللع 
اأبوابه لدعم الطلبة اأ�ضحاب الهمم 
عاما   15 بعمر  التوحد  فئة  مللن 
ا�ضتقاليتهم  وتللعللزيللز  فلللوق  فللمللا 
منحهم  خلللللال  مللللن  الللتللعللللليللملليللة 
خلللدملللات  اإىل  الللللو�للللضللللول  فللللر�للللض 
ثمانية  �للضللمللن  املللهللنللي  اللللتلللدريلللب 
جانب  اإىل  تخ�ض�ضية  ملل�للضللارات 
تزويدهم بفر�ض العمل امل�ضتقبلية 
ا�ضتقاليتهم  و�ضمان  لتمكينهم 

وقدرتهم على العمل.
ح�ضر افتتاح املعهد معايل الدكتور 
مغري خمي�ض اخلييلي رئي�ض دائرة 
تنمية املجتمع ومعايل �ضارة عو�ض 
عي�ضى م�ضلم رئي�ضة دائرة التعليم 
علي  ومعايل  اأبوظبي  يف  واملعرفة 
دائرة  رئي�ض  الكتبي  قنا�ض  را�ضد 
قاموا  كلللملللا  احللللكلللوملللي  الإ�للللضللللنللللاد 
بجولة تفاعلوا خالها مع الطلبة 
على  واطلعوا  املعهد  يف  امل�ضجلني 
والتجهيزات  الللتللدريللبلليللة  اللللور�لللض 

املتطورة التي يوفرها.
وياأتي افتتاح معهد الكرامة تزامنا 
التوعية  ب�ضهر  العامل  احتفاء  مع 
ال�ضنوية  الفعالية  وهللي  بالتوحد 
عامليا  الللوعللي  لتعزيز  تهدف  التي 
حلللول الللتللوحللد وبللنللاء ثللقللافللة دمج 

املهني  للتدريب  خ�ضي�ضاً  واملجّهز 
�للضللمللن حلللرم مللدر�للضللة الللكللرامللة يف 
اأبلللوظلللبلللي ويلل�للضللمللل جمللمللوعللة من 
مثل  واملخ�ض�ضة  املتطورة  املرافق 
الألعاب  وغلللرفلللة  البلللتلللكلللار  غللللرف 
الإلكرونية وغرفة اإنتاج الفيديو 
من  وغللريهللا  التحرير  وا�للضللتللوديللو 
ال�ضتوديوهات الإبداعية ومنطقة 
تعليم  ومن�ضة  احل�ضّية  احلديقة 

الطهي التخ�ض�ضية.
وتتوىل �ضركة برايوري الربيطانية 
التعليم  خللللدملللات   /Priory/
وخدمات الأطفال ت�ضغيل مدر�ضة 
الكرامة ومعهد الكرامة للتدريب 
خلدمات  امللل�للضللتللقللل  املللللللللزّود  وهلللللي 
اللللتلللعللللللليلللم اخلللللا�للللضللللة بلللاأ�لللضلللحلللاب 
برايوري  ملجموعة  والتابع  الهمم 

ال�ضهرية عاملياً.
من جانبه قال تريفور تورينجتون 
برايوري   - الللتللنللفلليللذي  الللرئلليلل�للض 
الربيطانية: "تاأتي م�ضاعدة مئات 
حتقيق  يف  الهمم  اأ�ضحاب  الطلبة 
راأ�ض  على  وتطلعاتهم  اأحللامللهللم 
دولة  يف  عملياتنا  اأولللويللات  قائمة 
الإملللللللللارات ونللفللخللر لللتللمللكللنللنللا من 
التعليم  دائرة  �ضراكتنا مع  تو�ضعة 
بعد  اأبللوظللبللي خا�ضة  يف  واملللعللرفللة 
افتتاح  منذ  حققناه  الللذي  النجاح 
مدر�ضة الكرامة العام املا�ضي حيث 
املتطّورة  املللنلل�للضللاأة  هلللذه  يف  نللوظللف 

الأفللللللراد مللن فللئللة الللتللوحللد �ضمن 
جمتمعاتهم ودعمهم للو�ضول اإىل 

كامل اإمكانياتهم.
الرامية  ر�للضللالللتلله  مللع  وانلل�للضللجللامللاً 
احل�ضول  مللن  الطلبة  متكني  اإىل 
ملواكبة  اللل�للضللروريللة  املللهللارات  على 
احلديثة  الللعللمللل  �للضللوق  متطلبات 
للتدريب  الللكللرامللة  مللعللهللد  يللنللظللم 
مل�ضاعدة  ملل�للضللمللمللة  علللملللل  ور�للللللض 
الللطلللللبللة ملللن فللئللة اللللتلللوحلللد على 
و�ضقل  اهلللتلللملللاملللاتلللهلللم  حتللللديللللد 
8 مللل�لللضلللارات  ملللهلللاراتلللهلللم �لللضلللملللن 
امليكانيكية  الللتللطللبلليللقللات  تلل�للضللمللل 
املائية  واللللللزراعلللللة  والللكللهللربللائلليللة 
وال�ضيافة  والللطللهللي  والللهللوائلليللة 
والفنون الإبداعية واإدارة الأعمال 
ومركز الطباعة والت�ضميم واإنتاج 
الإلكرونية  والريا�ضات  الألللعللاب 

وا�ضتديو انتاج الفيديو.
كما يعمل معهد الكرامة للتدريب 
مللللع جملللملللوعلللة مللللن الللل�لللضلللركلللاء يف 
بينما  اللل�للضلللللة  ذات  اللللقلللطلللاعلللات 
يلللل�للللضللللرف نللللخللللبللللة مللللللن اخلللللللللرباء 
فريق  مللع  بالتعاون  املتخ�ض�ضني 
على  التوحد  اخ�ضائي  من  املعهد 
التدريبية  اللللعلللملللل  ور�للللللض  اإدارة 
واملتوافقة مع املعايري املعتمدة من 
 Award Scheme" منظمة
 Development and
 A c c r e d i t a t i o n

الكرامة  معهد  افللتللتللاح  وين�ضجم 
ال�ضراتيجية  مللللع  للللللللتلللدريلللب 
اإمارة  ال�ضاملة لأ�ضحاب الهمم يف 
اأبللوظللبللي وجللهللود دولللللة الإملللللارات 
بو�ضفهم  املللجللتللمللع  يف  لللدجمللهللم 

اأفرادا منتجني.
الطلبة  يلللزود  املعهد  اأن  واأ�للضللافللت 
التي  امللللهلللنلللي  اللللتلللدريلللب  بلللفلللر�لللض 
حياتهم  بللللنللللاء  ملللللن  �للضللتللمللكللنللهللم 
حموري  دور  ولللعللب  با�ضتقالية 
يف نه�ضة جمتمعنا الدامج بجميع 

قطاعاته".
را�ضد  علي  معايل  ثمن  جهته  من 
املبذولة  اجلللهللود  الللكللتللبللي  قللنللا�للض 
لفللتللتللاح هلللذا املللعللهللد الللللذي يقدم 
جتربة تدريبية متكاملة لأ�ضحاب 
الهمم ت�ضاهم يف تطوير مهاراتهم 
منهج  خلللللللال  ملللللن  وقلللللدراتلللللهلللللم 
م�ضارات  ويغطي  الللكللفللاءات  يطور 

متنوعة.
اأن متللكللني وتللطللويللر راأ�للللض  واأكللللللد 
اأولوياتنا  اأحللد  يعد  الب�ضري  املللال 
قادر  جيل  لإعلللداد  ال�ضراتيجية 
امل�ضتقبلية  التغريات  مواكبة  على 
اأن املعهد يقوم بدور  اإىل  ..م�ضريا 
مللهللم يف تللعللزيللز ملللهلللارات وقللللدرات 
من  ميَكنهم  ممللا  الهمم  اأ�للضللحللاب 
امل�ضاركة يف �ضوق العمل وامل�ضاهمة 

الفاعلة يف املجتمع.
ويلللللقلللللع ملللبلللنلللى املللللعللللهللللد اجلللللديللللد 

برايوري  جمموعة  خللربات  كامل 
املمتدة لعّدة عقود كجهة خمت�ضة 
للرعاية  ومللزود  التعليم  قطاع  يف 

ال�ضلوكية يف اململكة املتحدة".
�ضراكتنا مع  "من خال  واأ�ضاف: 
دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي 
نلتزم بالرتقاء مب�ضتويات تطوير 
اأ�ضحاب  من  اأبوظبي  طلبة  تعليم 
بالكامل  جللديللدة  اآفلللاق  اإىل  الهمم 
روؤيلللللة مدر�ضة  ولللطللاملللا متلللحلللورت 
الطلبة  متلللكلللني  حلللللول  اللللكلللراملللة 
اإىل  الو�ضول  من  الهمم  اأ�ضحاب 
التي  امللللجلللالت  الللعللمللل يف  فللر�للض 
املجال  واإف�ضاح  اهتماماتهم  تلبي 
اأمامهم بعد تخّرجهم من املدر�ضة 

لانخراط يف هذه القطاعات.
اليوم  نتمكن  اأن  "ي�ضعدنا  وتابع: 
العملية  بلللاخللللربات  دعللمللهللم  ملللن 
حتقيق  مللن  لتمكينهم  املللتللقللّدمللة 
املعهد  يلل�للضللّكللل  طللمللوحللاتللهللم حلليللث 
تعلمهم  بلللللني  امللللللثلللللايل  الللللللرابللللللط 
والفر�ض  املللدر�للضللة  يف  الأكلللادميلللي 

املتوفرة اأمامهم يف �ضوق العمل".
الكرامة  مللعللهللد  افلللتلللتلللاح  ولقللللللى 
للتدريب ترحيباً كبرياً بني اأولياء 
اأمور الطلبة اأ�ضحاب الهمم الذين 
معهد  اإىل  املللدر�للضللة  ملللن  انللتللقلللللوا 
للفر�ض  بالنظر  خا�ضة  التدريب 
يف  الللدرا�للضللة  تتيحها  الللتللي  املهنية 

املعهد اأمامهم.

فيها ي�سجلون  البحرية  الو�سائل  اأ�سحاب  من  �سخ�سا    3715

�شرطة دبي ت�شتقبل 65 نداء ا�شتغاثة عرب خدمة »اأبحر باأمان« منذ اإطالقها
•• دبي-الفجر

 قال العقيد الدكتور ح�ضن �ضهيل 
اللل�للضللويللدي، مللديللر مللركللز �ضرطة 
وقائدي  مللالللكللي  علللدد  اإن  امللللوانلللئ، 
الللو�للضللائللل الللبللحللريللة املُلل�للضللجلللللني يف 
"اأبحر  دبي  �ضرطة  تطبيق  خدمة 
يف  �ضخ�ضاً   3715 بلللللغ  باأمان"، 
و  �ضتور"  "اأبل  من�ضتي  مللن  كللل 
نداءات  عدد  بلغ  كما  "اأندرويد"، 
اإطللللاق  SOSمنذ  ال�للضللتللغللاثللة  

اخلدمة 65 نداء.
اأن  اللللل�للللضللللويللللدي  اللللعلللقللليلللد  واأكلللللللللد 
اللللقللليلللادة اللللعلللاملللة للل�للضللرطللة دبللللي، 
الفريق  مللعللايل  مللن  وبللتللوجلليللهللات 
القائد  املللللللري،  خللللليللفللة  اهلل  عللبللد 
كافة  تطوير  على  حري�ضة  العام، 
قطاعات  تقدمها  التي  اخلللدمللات 

مللللنللللاطللللق اللللللغلللللو�لللللض، ومللل�لللضلللاركلللة 
ال�ضتجابة،  و�للضللرعللة  اللللرحلللات 
امل�ضتغيث  اإىل  الدقيق  والللو�للضللول 
ال�ضتغاثة  نللوع  حتللديللد  وخا�ضية 
ودرجلللللللللللة خللللطللللورتللللهللللا، وتللللوفللللري 
وال�ضهل  املللللجللللاين  ال�للللضللللتللللخللللدام 
للخرائط البحرية، لفتا اإىل نداء 
ال�ضتغاثةSOS ، مينح ال�ضخ�ض 
خيارات عدة منها تعر�ضه حلادث 
غرق، اأو حادث ت�ضادم، اأو نق�ض يف 
الوقود، اأو حدوث خلل يف الزورق.

اأ�ضحاب  الللنللقللبللي  املللللقللللدم  وحلللللث 
املللراكللب واللل�للضللفللن واللليللخللوت على 
"اأبحر  خلللدملللة  مللللن  ال�لللضلللتلللفلللادة 
�ضرطة  خللال تطبيق  باأمان" من 
اأو  اأي مللاحللظللات  واإر�للللضللللال  دبللللي، 
مقرحات عرب التطبيق، ملا له من 
ال�ضتجابة  �ضرعة  يف  بالغة  اأهمية 

بعد  لتحدد   ،SOS على  ال�ضغط 
بللللالإدارة  دبللي ممثلة  �ضرطة  ذلللك 
�ضرطة  ومللركللز  للعمليات  الللعللامللة 
والعديد  امل�ضتخدم  موقع  املللوانللئ، 
مللللن امللللعلللللللوملللات عللللن رحلللللللتللله من 
العمليات  يف  ذكلليللة  من�ضة  خلللال 
مرتبطة باخلدمة، وحتوي �ضا�ضة 
تفاعلية،  وخللارطللة  خللا�للضللة  حتللكللم 
تلقائي  وب�ضكل  اخلدمة  تقوم  كما 
ا�ضتغاثة  طلللللبللات  بلللاإر�لللضلللال  اأيلل�للضللا 
املتاأخرة  الللرحللات  عللن  وتنبيهات 
يف حللال عللدم قللدرة امل�ضتخدم على 

القيام بذلك.
من جانبه، اأكد املقدم علي النقبي، 
رئلليلل�للض ق�ضم الإنلللقلللاذ الللبللحللري يف 
املركز  اأن  امللللوانلللئ،  �للضللرطللة  مللركللز 
الإنقاذ  واآليات  زوارق  �ضخر جميع 
اللللبلللحلللري والأملللللللللن اللللبلللحلللري يف 

تخ�ض�ضاتها  مبختلف  اللل�للضللرطللة 
مبا فيها القطاع البحري، وتوفري 
الذكاء  واأنللظللمللة  التقنيات  اأحلللدث 
ال�ضطناعي مبوا�ضفات عاملية مبا 
ال�ضراتيجية  التوجهات  يحقق 
ل�ضرطة دبي "مدينة اآمنة" واإ�ضعاد 
اخلدمة  اأن  اإىل  لفللتللاً  املجتمع". 
قبل عامني، لقت  اإطاقها  ومنذ 
البحر  رواد  مللللن  كلللبلللريا  اإقللللبللللال 
وحمبي الرحات البحرية بجميع 
لللتللوفللري اخلدمة  اأنللواعللهللا، نللظللراً 
لات�ضال  ومللوثللوقللة  �ضهلة  لآللليللة 
وذلك  ال�ضتغاثة،  وطلب  بالنجدة 
بعد الت�ضجيل باخلدمة يف تطبيق 
�لللضلللرطلللة دبللللللي، واإدخلللللللللال خمطط 
الللرحلللللة واملللواقللع املللتللوقللع التوجه 
اأحدهم  تللعللر�للض  حلللال  ويف  اإللليللهللا، 
�ضوى  عليه  مللا  طللارئللة،  حالة  لأي 

الللطللارئللة، وتقدمي  مللع احللللللوادث 
ملرتادي  ال�ضرطية  اخلللدمللات  كللل 
اأن اخلدمة ت�ضمن  البحر، موؤكدا 
الخت�ضا�ض  مناطق  كافة  تغطية 
 99 واأن  املللللوانللللئ  �لللضلللرطلللة  مللللركلللز 
اإىل  اللللواردة  الباغات  مللن  باملائة 
نطاق  �ضمن  املوانئ  �ضرطة  مركز 
م�ضاحة  يللغللطللي  واأنللللله  الللتللغللطلليللة، 
و70  العمق  يف  بحرية  اأميال   8
ملليللا بللحللريللا علللللى طلللول �ضواحل 
اإمارة دبي. هدفنا ا�ضعاد اجلمهور 
وتلبية  خللدمللتللهللم  اىل  والللو�للضللول 
الذكية لأجل  باخلدمات  طلباتهم 

امنهم و�ضامتهم.
بلللدورهلللا، قللالللت الأ�لللضلللتلللاذة اأملللاين 
ق�ضم  رئللليللل�لللض  اللللقلللد�لللضلللي،  اأحللللمللللد 
يف  املوؤ�ض�ضية،  والللهللويللة  الت�ضويق 
املجتمع،  لإ�للضللعللاد  الللعللامللة  الإدارة 

البحري  الخلللتللل�لللضلللا�لللض  ملللنلللاطلللق 
الثمانية،  الللتللمللركللز  نللقللاط  �ضمن 
وهلللي احلللمللريللة، مللرفللاأ ديلللرة عند 
حياة ريجن�ضي، خور دبي عند ج�ضر 
اآل مكتوم، اجل�ضر العائم، اجلمريا 
الأوىل ميناء ال�ضيادين 1، جمريا 
اللللرابلللعلللة مللليلللنلللاء الللل�لللضللليلللاديلللن 2، 
وجمريا اخلام�ضة ميناء ال�ضيادين 
اأم �ضقيم، وعني دبي،  3 يف جمريا 
نداء  تلبية  �ضرعة  لتعزيز  وذللللك 
الرئي�ضية  املهام  �ضمن  ال�ضتغاثة 
للباغات  ال�للضللتللجللابللة  �للضللرعللة  يف 

البحرية.
اخلدمة  خ�ضائ�ض  مللن  اأن  وبلللنّي 
وميزاتها طلب ال�ضتغاثة البحرية 
يف احلالت اخلطرة، وخا�ضية تتبع 
حتذيرية  وتللنللبلليللهللات  الللللرحللللات، 
عللن الللرحللات املللتللاأخللرة، وحتديد 

�ضخ�ض  األلللف   126 مللن  اأكلللر  اإن 
ا�ضتفادوا من احلمات الت�ضويقية 
�ضواء عن  باأمان"،  "اأبحر  لتطبيق 
طريق مواقع التوا�ضل الجتماعي 
اأو عن  دبلللللي،  �للضللرطللة  حللل�للضللابللات 
طريق ال�ضائل اللكرونية املر�ضلة 
واخلارجي،  الللداخلللللي  للللللجللمللهللور 
�ضريحة  اأكلللرب  اإىل  و�للضللوًل  وذللللك 
وحتقيق  امللللجلللتلللملللع،  يف  مملللكلللنلللة 
وهو  التطبيق  من  املرجو  الهدف 
اآلية �ضهلة وذكية لأ�ضحاب  توفري 
الو�ضائل البحرية لطلب امل�ضاعدة 

مبختلف اأوجهها باأ�ضرع وقت.
اجللللهلللود  اأن  اللللقلللد�لللضلللي  وبللللّيللللنللللت 
اأجهزة  كللذلللك  �ضملت  الت�ضويقية 
اإمارة  دفع املخالفات على م�ضتوى 
العامة  الإدارات  و�للضللا�للضللات  دبللللي، 
و�ضا�ضات  اللللل�للللضللللرطللللة،  وملللللراكلللللز 
م�ضرف  مللع  بالتن�ضيق  امللل�للضللارف 
اإىل جانب  املركزي، هذا  الإمللارات 
ا�ضتهداف اأكر من 100 موظف 
يف  بحرية  �ضياحية  �ضركة   21 يف 
اأم �ضقيم الأوىل، ومرا�ضي  مرا�ضي 

اأم �ضقيم الثانية، ومارينا.

طرق دبي تفتتح م�شروع تطوير حمور اخلوانيج 
•• دبي-وام: 

افتتحت هيئة الطرق واملوا�ضات اأم�ض م�ضروع تطوير 
حمور �ضارع اخلوانيج الذي يتكون من نفق ب�ضعة ثاثة 
مع  اخلوانيج  �ضارع  تقاطع  على  اجتللاه  كل  يف  م�ضارات 
ب�ضعة  ج�ضر  و  نهيان  اآل  حمدان  بن  زايللد  ال�ضيخ  �ضارع 
مع  العمردي  �ضارع  تقاطع  على  اجتللاه  كل  يف  م�ضارين 

�ضارع الإمارات باجتاه منطقة العوير.
رئي�ض  العام  املدير  الطاير  حممد  مطر  معايل  قللال  و 
" ُيعد  واملوا�ضات:  الطرق  هيئة  يف  املديرين  جمل�ض 
حمور اخلوانيج اأحد اأهم امل�ضاريع ال�ضراتيجية التي 
اأجنزتها الهيئة لتعزيز حماور الربط بني اإمارتي دبي 
واللل�للضللارقللة مللن خللال تطوير الللطللرق الللعللمللوديللة التي 
زايد  بللن  حممد  وال�ضيخ  الإمللللارات  �ضارعي  بللني  تربط 
و�ضول اإىل �ضارع املطار، بهدف ا�ضتيعاب النمو احلايل 

واملتوقع يف احلركة املرورية خال ال�ضنوات القادمة.
زمن  خف�ض  يف  ي�ضهم  اخلللوانلليللج  حملللور  ان  اأ�لللضلللاف  و 
�للضللارع ال�ضيخ حممد  اإىل  �للضللارع الإمللللارات  الللرحلللللة مللن 
دقللائللق و خف�ض زمن   9 اإىل  25 دقيقة  زايلللد مللن  بللن 
ال�ضيخ  �ضارع  مع  اخلوانيج  �ضارع  تقاطع  على  النتظار 
 330 "دوار اخلوانيج" من  اآل نهيان  زايد بن حمدان 
ال�ضتيعابية  الللطللاقللة  زيللللادة  و  ثللانلليللة   45 اإىل  ثللانلليللة 
 16000 اإىل  8000 مركبة يف ال�ضاعة  للتقاطع من 
تقاطع  على  النتظار  زمن  ال�ضاعة، وخف�ض  مركبة يف 
�ضارع اخلوانيج مع �ضارع العمردي، بعد حتويله من دوار 

اإىل تقاطع �ضطحي من 120 ثانية اإىل 60 ثانية.
واأو�ضح اأن امل�ضروع �ضمل تنفيذ نفق على �ضارع اخلوانيج 
عند تقاطعه مع �ضارع ال�ضيخ زايد بن حمدان اآل نهيان، 
بطول 680 مراً، و�ضعة ثاثة م�ضارات يف كل اجتاه، 
لتاأمني  �للضللوئلليللة  بلللاإ�لللضلللارات  حمللكللوم  �ضطحي  وتللقللاطللع 
�ضارع اخلوانيج،  على  املللروريللة  للحركة  واآمللن  نقل حر 

اخلوانيج  �للضللارع  تقاطع  على  الللقللائللم  الللللدوار  وتللطللويللر 
باإ�ضارات  حمكوما  تقاطعا  لي�ضبح  العمردي  �ضارع  مع 
و�ضارع  العمردي  �ضارع  بني  التقاطع  وتطوير  �ضوئية، 
الإمارات  �ضارع  فوق  اإن�ضاء ج�ضر علوي  الإملللارات، عرب 
و�ضعة  مللللر،   201 بلللطلللول  اللللعلللويلللر  مللنللطللقللة  بلللاجتلللاه 

م�ضارين يف كل اجتاه.
ولفت �ضعادته اإىل اأن العمل جاٍر يف تنفيذ ج�ضر للم�ضاة 
اإىل  �للضللارع اخلللوانلليللج،  �ضنر على  اآرابلليللان  مللن  بالقرب 
جانب ر�ضف قرابة 23 كيلومراً من الطرق اخلدمية 
بع�ض  وتنفيذ  والعمردي،  اخلوانيج  �ضارعي  طول  على 
اجلزائر  �ضارع  على  تقاطعات  ثاثة  على  التح�ضينات 
عرب حتويلها لتقاطعات حمكومة باإ�ضارات �ضوئية، اإىل 
جانب الأعمال املتعلقة بامل�ضروع مثل الإنارة، وت�ضريف 
الطرق،  وتخطيط  املرورية،  واللوحات  الأمطار،  مياه 

واأعمال احلمايات املتعلقة ب�ضامة الطريق.
ياأتي تنفيذ م�ضروع تطوير حمور �ضارع اخلوانيج، بعد 
تطوير  م�ضروع  مللراحللل  جميع  وافللتللتللاح  الهيئة  اإجنلللاز 
وهي  تقاطعات،  اأربعة  تطوير  �ضمل  الللذي  املطار  �ضارع 
تقاطع الللرا�للضللديللة، وتقاطع �للضللارع املللطللار مللع �للضللارع ند 
احلمر، وتقاطع �ضارع مراك�ض مع �ضارع املطار وتقاطع 

�ضارع املطار مع �ضارع الدار البي�ضاء.
و �ضاهم م�ضروع تطوير �ضارع املطار يف حتقيق ان�ضيابية 
امللللروريلللة، وخللفلل�للض زملللن النتظار  كللبللرية يف احلللركللة 
تداخل احلركة  الناجتة عن  الزدحللامللات  م�ضكلة  وحل 
املرورية بني املركبات، كما ياأتي بعد افتتاح حمور �ضارع 
بن  حممد  ال�ضيخ  �ضارعي  بني  يربط  الللذي  طرابل�ض، 
و�ضاهم  كيلومرا،   12 قرابة  بطول  والإمللللارات،  زايللد 
افللتللتللاحلله يف تللخللفلليللف الزدحللللامللللات وتلل�للضللهلليللل احلركة 
ومردف  الللورقللاء  منطقتي  مداخل  وحت�ضني  املللروريللة، 
على طول �ضارع طرابل�ض، ورفع م�ضتوى ال�ضامة على 

طول املحور.

للمرة الأوىل .. �شحة دبي تفتح باب التطعيم �شد كوفيد - 19 للمر�شعات واملقبالت على احلمل

•• دبي -وام:

اأعلللللنللت هلليللئللة اللل�للضللحللة بللدبللي تخفي�ض الللفللرة امللل�للضللمللوح بها 
لتطعيم من �ضبق اإ�ضابته بفريو�ض كورونا امل�ضتجد من ثاثة 
اأ�ضهر اإىل 10 اأيام، وذلك وفقاً لأحدث الربوتوكولت الطبية 
حول  كوفيد19-  للل  امللل�للضللادة  اللقاحات  �للضللاأن  يف  بها  املعمول 
العامل، كما اأعلنت الهيئة للمرة الأوىل عن فتح باب التطعيم 
للُمر�ضعات واملُقبات على احلمل بلقاح فايزر-بيونتيك، وذلك 
�ضمن م�ضاعيها احلثيثة حلماية اأفراد املجتمع وتعزيز الوقاية 

لديهم من الفريو�ض.
التنفيذي لقطاع  املللديللر  فللريللدة اخلللاجللة،  الللدكللتللورة  اأكلللدت  و 
اخلدمات الطبية امل�ضاندة والتمري�ض رئي�ض اللجنة التوجيهية 
الإجللللراءات  اأن  بللدبللي  ال�ضحة  هيئة  يف  كوفيد19-  لتطعيم 
الربوتوكولت  تطور  مع  بالتوافق  جللاءت  للتطعيم  اجلديدة 
املعمول بها عاملياً املتعلقة باللقاحات، وحر�ضاً من الهيئة على 
تو�ضيع نطاق حملة التطعيم �ضمن الأطر الآمنة التي ت�ضمن 
ملا هو ُمعلن ومعتمد من معايري  �ضامة كل من يتلقاه وفقاً 

وا�ضراطات من قبل الهيئات الطبية الدولية.
كورونا،  بللفللريو�للض  اإ�للضللابللتلله  �ضبق  مللن  تطعيم  يخ�ض  فيما  و 
مللن قبل  اأ�للضلليللب  ملللن  ُي�ضمح  يكن  ال�ضابق مل  اأنللله يف  اأو�للضللحللت 
بالفريو�ض بتلقي اأي من اللقاحات اإل بعد مرور ثاثة اأ�ضهر 
بروتوكولت  يف  احلا�ضل  التقدم  اأن  غري  الإ�ضابة،  تاريخ  من 
التطعيم املعتمدة بهذا اخل�ضو�ض عاملياً، اأثبت اأنه من املمكن 
ملن �ضبق اإ�ضابته بالفريو�ض تلّقي اللقاح بعد انتهاء مدة العزل 
اأعرا�ض  اأية  اأيام �ضريطة عدم ظهور  ال�ضحي واملقدرة بع�ضرة 

َمَر�ضيةه عليه حتى لو كانت ب�ضكل خفيف خال فرة العزل 
املُ�ضار اإليها.

التي  للمر�ض،  ال�ضديدة  اأو  املتو�ضطة  لاأعرا�ض  بالن�ضبة  و 
اأكلللدت رئي�ض  اأيلللام/  الللعللزل ال�ضحي /10  تظهر خللال فللرة 
اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد19- يف هيئة ال�ضحة بدبي 
اأن على املري�ض يف هذه احلالة مراجعة طبيبه املعالج لتقييم 

حالته، وحتديد اإمكانية تلقي التطعيم من عدمه.
منى  الدكتورة  قالت  املُر�ضعات  ال�ضيدات  بفئة  يتعلق  فيما  و 
اإن  تهلك، املدير التنفيذي مل�ضت�ضفى لطيفة للن�ضاء والأطفال 
الآن  اأمللا  ال�ضابق،  يف  التطعيم  من  م�ضتثناة  كانت  الفئة  هللذه 
فايزر-بيونتيك  بلقاح  للتطعيم  التقدم  للمر�ضعات  فيمكن 
بتقنية  اللقاحات  على  الإكلينيكية  الدرا�ضات  اأظهرت  بعدما 
واأي�ضاً  للُمر�ضعات  اآمنة  املر�ضال" اأنها  الريبوزي  " احلم�ض 
اأخرى  موانع �ضحية  وجللود  حللال  اإل يف  على احلمل  املُقبات 
ل  اللقاح  اأخللذ  اأن  اإىل  لفتت  و  باحلمل.  مرتبطة  غللري  للقاح 
اأنه  موؤكدة  التطعيم،  بعد  اأو  قبل  الر�ضاعة  اإيقاف  ي�ضتدعي 
تلّقى  الطبيعية  الر�ضاعة  فرة  خال  املُر�ضعة  للمراأة  ميكن 
اللقاح يف اأي وقت و ل يوجد ما مينع ذلك، وقالت اإن اللقاحات 
ل حتتوي على فريو�ض حي لذا فاإنه من غري املمكن الإ�ضابة 

بكوفيد19- بعد تلّقي التطعيم.
و علللن تللطللعلليللم املللقللبللات علللللى احلللمللل اأو�للضللحللت مللنللى تهلك 
حتى  فايزر-بيونتيك  لللقللاح  تلّقي  الن�ضاء  جلميع  ميكن  اأنللله 
واأنلله ل يوجد  الفرة،  هللذه  واإن كانت تخطط للحمل خللال 
لكوفيد19-  امل�ضاد  اللقاح  تلقي  بعد  احلمل  لتاأجيل  حاجة 
اأنلله ل توجد �ضرورة على الإطللاق للقيام بك�ضف احلمل  كما 

املللراأة جتّنب احلمل  الروتيني قبل تلّقي اجلرعة، ولي�ض على 
بعد اأخذ اللقاح. من جانبها، اأو�ضحت الدكتورة فريدة اخلاجة 
جميع  تغطي  �ضحياً  مللركللزاً   11 خ�ض�ضت  دبي"  "�ضحة  اأن 
اإ�ضافة اإىل تقدمي  مناطق دبي اإىل جانب عيادتني متنقلتني، 
خدمات التطعيم املنزلية لكبار ال�ضن وكل من حتول ظروفه 
تي�ضرياً  وذلللك  التطعيم،  مللراكللز  اإىل  الو�ضول  دون  ال�ضحية 
لها  ملللا  اللقاحات  تلقي  على  اجلميع  وت�ضجيع  اجلمهور  على 
من اأهمية يف زيادة ن�ضبة مناعة املجتمع وحما�ضرة الفريو�ض 
الهيئة ل تدخر جهداً يف  اأن  انت�ضاره، موؤكدة  وت�ضييق فر�ض 
اأعلى  اأعلى املعايري ال�ضحية يف الإمللارة لتحقيق  �ضبيل توفري 
درجات الأمن ال�ضحي واحلماية والوقاية للمجتمع والو�ضول 
للفئات   100% تطعيم  ن�ضبة  اإىل   ،2021 العام  نهاية  مع 
باللقاحات  التطعيم  على  احل�ضول  ميكن  و  كافة.  امل�ضتهدفة 
�ضاعات  و�ضتكون  املُ�ضبق..  احلجز  عرب  لكوفيد19-  امل�ضادة 
الأحللد اىل  19" من   - "كوفيد  التطعيم �ضد  العمل مبراكز 
اخلمي�ض على فرتني الأوىل من ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا اإىل 
الرابعة م�ضاًء والثانية من ال�ضاعة التا�ضعة م�ضاًء اإىل الثانية 
اأيام  ع�ضرة من منت�ضف الليل، يف حني تقت�ضر �ضاعات العمل 
اجلمعة و ال�ضبت على الفرة امل�ضائية و خال الع�ضر الأواخر 
من �ضهر رم�ضان على الفرة ال�ضباحية .. فيما �ضتكون املراكز 

مغلقة يومي ال�ضابع و الثامن من �ضهر مايو املقبل.
و حل�ضول الفئات امل�ضتهدفة على التطعيم، يلزم حجز موعد 
الهواتف  على  بدبي  ال�ضحة  هيئة  تطبيق  خللال:  من  ُم�ضبق 
الت�ضال  ملللركللز  املللجللاين  الللرقللم  عللرب  اأو   ،/DHA/ الللذكلليللة

املوحد /800342/.

فرتة احل�شول على التطعيم ملن �شبق اإ�شابتهم بفريو�ض كورونا من ثالثة اأ�شهر اإىل 10 اأيام وفق معايري حمددة. - د. فريدة اخلاجة:  • تخفي�ض 
الإجراءات اجلديدة للتطعيم تتوافق مع تطور الربوتوكولت املعمول بها عامليًا للقاحات امل�شادة لكوفيد- 19

املطورة بتقنية "احلم�ض الريبوزي املر�شال اآمنة للُمر�شعات واملُقبالت على احلمل حال عدم وجود موانع �شحية اأخرى  اللقاحات  تهلك:  منى  • د. 
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اأخبـار الإمـارات
اإلغاء الغرامات الناجتة عن عدم جتديد عقود الإيجار للوحدات 

امل�شتاأجرة يف  عجمان الإعالمية احلرة
•• عجمان -وام:

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  النعيمي  حميد  بللن  عبدالعزيز  ال�ضيخ  اأ�للضللدر 
مدينة عجمان العامية احلرة قراراً ب�ضاأن اإلغاء الغرامات املقررة 
مللن قبل  امل�ضتاأجرة  للللللوحللدات  الإيللجللار  عللقللود  عللدم جتللديللد  نتيجة 
قبلها  مللن  وامل�ضتخدمة  الإعللاملليللة  املللديللنللة  فللى  املرخ�ضة  املللنلل�للضللاآت 

كمقرات للعمل لها داخل املدينة الإعامية.
عجمان  مللديللنللة  اأن  النعيمي  حميد  بللن  عللبللدالللعللزيللز  اللل�للضلليللخ  واأكللللد 
الإعامية احلرة حري�ضة كل احلر�ض على ا�ضتمرارية العمل فيها 
بكل حرفية وباأق�ضى درجات املهنية وتعمل ب�ضكل دائم على الت�ضدي 
اأزمللة فريو�ض  �ضلبية قد تنتج عن  تللاأثللريات  بكل جدية وحللزم لأيللة 

بغر�ض  ..وذللللك  املدينة  يف  امل�ضتثمرين  على   /19 /كوفيد  كللورونللا 
املحافظة على املكت�ضبات املتحققة للمدينة الإعامية خال الفرة 
من  الإعللاملليللة  املدينة  مل�ضتثمري  اللللازم  الللدعللم  وتللقللدمي  املا�ضية، 
خال اإطاق بع�ض احلوافز للم�ضاهمة فى تخطي اآثار هذه الأزمة، 
ومبا ي�ضمن ا�ضتمرارية اأعمال من�ضاآت املدينة الإعامية. واأو�ضحت 
الدارة  جمل�ض  رئي�ض  قلللرار  ان  احللللرة  العللاملليللة  عجمان  مدينة 
الإيجار  عقود  جتديد  عدم  نتيجة  املقررة  الغرامات  اإلغاء  يت�ضمن 
الإعامية  املدينة  فى  املرخ�ضة  املن�ضاآت  ت�ضتاأجرها  التي  للوحدات 
الإعامية  املللديللنللة  داخلللل  للعمل  كللمللقللرات  قبلها  مللن  وامل�ضتخدمة 
مل�ضتثمري  الأعمال  ا�ضتمرارية  دعم  بهدف  وذلللك  حمللدودة  ولفرة 

املدينة.

�شعود بن �شقر التعليمية اخلريية  تطلق حملتها الرم�شانية 
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأطلقت موؤ�ض�ضة ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر التعليمية اخلريية حملتها الرم�ضانية 
حتت عنوان "كن اأجود من الريح املر�ضلة" �ضمن خطتها خال �ضهر رم�ضان 
واحلمات  املللبللادرات  ل�ضل�ضلة  امللتللدادا  الرم�ضانية  احلملة  تللاأتللي  املللبللارك. 
والأ�ضر  اخلريي  للتعليم  دعما  املوؤ�ض�ضة  تقدمها  التي  والإن�ضانية  اخلريية 
العمل اخلريي والإن�ضاين  املحدود وتر�ضيخ قواعد  الدخل  املتعففة و ذوي 
بني  والت�ضامح  الإيجابية  ال�ضعادة  لتحقيق  امل�ضتدامة  املجتمعية  والتنمية 
خمتلف �ضرائح املجتمع. وك�ضفت �ضعادة �ضمية عبداهلل بن حارب ال�ضويدي 
رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�ض�ضة ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر التعليمية اخلريية اأن 
احلملة تت�ضمن حزمة من امل�ضاريع اخلريية والإن�ضانية من خال توزيع 
املري الرم�ضاين و توزيع كوبونات �ضراء ل�ضد احتياجات 3260 اأ�ضرة من 

مع  الف�ضيل  ال�ضهر  طيلة  امل�ضتفيدة  الأ�للضللر  اأعلللداد  و  املللحللدود  الدخل  ذوي 
ا�ضتمرار تلقي التربعات ل�ضد احتياجات اأكرب عدد منها بهدف مد يد العون 
وامل�ضاعدة لها لتخفيف اأعبائها و�ضد احتياجاتها . و قالت اإن املوؤ�ض�ضة ب�ضدد 
تقدمي عدد من الربامج وامل�ضابقات الدينية املجانية خال ال�ضهر الف�ضيل 
وم�ضابقة  القراآن"  وحللي  "من  برنامج  و  نحيا"  "بالقراآن  برنامج  �ضمن 
الإن�ضاين" اإىل جانب �ضل�ضلة  للعمل  زايد  "يوم  قراآنية" وم�ضابقة  "نفحات 
من الفتاوى الرم�ضانية و افتتاح معر�ض املوؤ�ض�ضة اخلريي لك�ضوة العيد مبا 

يتنا�ضب مع ال�ضروط الحرازية وال�ضوابط املحدد للتباعد اجل�ضدي.
يف  املتعرين  للطلبة  دعمها  يف  م�ضتمرة  املوؤ�ض�ضة  اأن  ال�ضويدي  اأو�ضحت  و 
ت�ضديد ر�ضومهم الدرا�ضية �ضمن "حملة خلونا ن�ضاعدهم" جلمع التربعات 
يف  ل�ضتغاثتهم  وال�ضتجابة  التعليمية  م�ضريتهم  ا�ضتكمال  على  لإعانتهم 

ر�ضم م�ضتقبلهم والو�ضول بهم اإىل بر الأمان.

خطوة جديدة على طريق التعاون البناء، وموؤ�سر جديد على النجاح

الأر�شيف الوطني وال�شوربون اأبوظبي يخرجان منت�شبي الدفعة الرابعة يف ال�شهادة املهنية
•• اأبوظبي-الفجر:

بالتعاون  الوطني  الأر�للضلليللف  نظم 
ملللللع اللللل�للللضللللريللللك الإ�للللضللللراتلللليللللجللللي 
حفًا  اأبوظبي  ال�ضوربون  جامعة 
افرا�ضياً لتكرمي خريجي الدفعة 
الرابعة من املنت�ضبني اإىل ال�ضهادة 
املهنية يف اإدارة الوثائق والأر�ضيف.

عبد  الدكتور  �ضعادة  احلفل  افتتح 
ملللديلللر عام  الللريلل�للضللي  اهلل حمللمللد 
اأ�ضاد  اللللللذي  اللللوطلللنلللي  الأر�لللضللليلللف 
املللهللنلليللة التي  اللل�للضللهللادة  بللربنللامللج 
اأثبتت جناحها، وهي تخّرج الدفعة 
الرابعة من املنت�ضبني اإليها، موؤكداً 
اأن الدليل على هذا النجاح اخلربة 
التي يجنيها املنت�ضبون اإليها، والتي 
عملهم  جمللللالت  يف  يللرجللمللونللهللا 
يف  الر�ضمية  اجلللهللات  اأر�ضيفات  يف 

الدولة.
املثمر  بالتعاون  �ضعداء  اإننا  وقللال: 
ال�ضوربون  جللامللعللة  ملللع  واللللبلللّنلللاء 
العريقة، �ضواء يف برنامج ال�ضهادة 
اإدارة  بللكللالللوريللو�للض  يف  اأو  املللهللنلليللة 
الللوثللائللق وعلللللوم الأر�لللضللليلللف، اأو يف 
برنامج املاج�ضتري يف اإدارة الوثائق 
والدرا�ضات الأر�ضيفية والذي �ضيتم 
الدرا�ضي  الللعللام  اإطللاقلله يف مطلع 
التكامل  اأهللملليللة  ملللوؤكلللداً  اللللقلللادم، 
الذي  والأكللادميللي  واملهني  العلمي 

يللربللطللهللا بلللالأر�لللضللليلللف الللوطللنللي يف 
التخ�ض�ضية  اللللدرا�لللضلللة  تللطللويللر 
والللبللحللث الللعلللللمللي يف جملللال علوم 
وتن�ضئة  الوثائق،  واإدارة  الأر�ضيف 
الذي  الأر�ضيف  اأهمية  جيل يدرك 
ميثل ذاكرة الوطن، وع�ضب العمل 

واتخاذ القرار يف اأي موقع مهني.
اأي�ضاً  �للضللعللادتلله  كلل�للضللف  كلللللمللتلله  ويف 
عللن الللللدور الللوطللنللي الللللذي يوؤديه 
تنظيم  يف  اللللوطلللنلللي  الأر�للللضلللليللللف 
موؤ�ض�ضة   300 اأكر من  اأر�ضيفات 
الللدولللة، وعللن موافقة  حكومية يف 
املكتبة  دمللج  على  الللللوزراء  جمل�ض 

�للضللعللادتلله جللملليللع اخلريجني  وهللنللاأ 
اخلربات  تطبيق  عليهم  متمنياً 
الللتللي تلقوها يف هللذا الللربنللامللج يف 
اأماكن عملهم؛ لكي يرتقوا بالعمل 
متيزهم  ويلللثلللبلللتلللوا  الأر�للللضلللليللللفللللي، 
وجدارتهم، ويجنوا ثمار جهودهم، 
كللمللا �للضللكللر فلللريلللق الللقللائللمللني على 
املهني  الللربنللامللج  لللهللذا  الللتللنلل�للضلليللق 
واخلللللللرباء وامللللدر�لللضلللني اللللذيلللن مل 
يللدخللروا جللهللداً يف كللل مللن جامعة 

ال�ضوربون والأر�ضيف الوطني.
وقالت الربوفي�ضورة �ضيلفيا �ضريانو 
مديرة جامعة ال�ضوربون اأبوظبي: 

2021م،  يناير   10 مللن  الدفعة 
الوطني  الأر�للضلليللف  اأن  اإىل  م�ضرياً 
املهنية،  اللل�للضللهللادة  بللربنللامللج  اهللتللم 
فقدم دعماً يف جمال الوثائق وعلوم 
الأر�ضيف، يف املواد التالية: مقدمة 
والأر�ضيف،  الللوثللائللق  حلللول  عللامللة 
ومعايري  الأر�للللضلللليللللف  تللل�لللضلللريلللعلللات 
اجلارية  الللوثللائللق  اإدارة  الأر�للضللفللة، 
العلمية  امللللعلللاجللللة  واللللو�لللضللليلللطلللة، 
لاأر�ضيف، مباين حفظ الأر�ضيف، 

اإدارة الوثائق الإلكرونية.
اخلريجني  عللدد  العر�ض  وت�ضمن 
الللللدفللللعللللات، واجلللللهللللات  يف جلللمللليلللع 

الللوطللنلليللة بللالأر�للضلليللف الللوطللنللي يف 
الحتياجات  يلللللبللي  مبللا  الإمللللللارات 
ال�ضتعانة  اأهمية  موؤكداً  املعرفية؛ 
بعلم البيانات والذكاء ال�ضطناعي 
التوثيق  عمليتي  تطوير  اأجللل  من 

والأر�ضفة.
الرابعة  اللللدفلللعلللة  اأهلللمللليلللة  واأكلللللللد 
كلللونلللهلللا تللخللتلللللف عللللن غللللريهللللا؛ اإذ 
العامل  مواجهة  مرحلة  يف  جلللاءت 
املرحلة  هلللللذه  ويف  لكوفيد19، 
التدري�ضي  املنت�ضبون والكادر  اأثبت 
حتللديللهللم وحللر�للضللهللم علللللى تطبيق 
الازمة،  الحللرازيللة  الإجلللللراءات 

امللل�للضللوؤولللة عللن عملية الأر�للضللفللة يف 
املتحدة  الللعللربلليللة  الإمللللللارات  دولللللة 

ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط ككل.
و�ضهد حفل التخرج عر�ضاً مف�ضًا 
ال�ضهادة  مللن  الللرابللعللة  الدفعة  عللن 
املهينة قدمه ال�ضيد حمد املطريي 
مدير اإدارة الأر�ضيفات، اأو�ضح فيه 
الرابعة  الدفعة  اإىل  املنت�ضبني  اأن 
املوظفني  الأر�لللضللليلللفللليلللني  ملللن  هلللم 
الوطني،  الأر�لللضللليلللف  مللللن:  كلللل  يف 
الدفاع،  ووزارة  امل�ضلحة،  والللقللوات 
الثقافة  ودائللللرة  الللتللاأمللني،  وهلليللئللة 
هذه  برنامج  بللداأ  وقللد  وال�ضياحة، 

اليوم نح�ضد ثمار التعاون الناجح 
الللوطللنللي وجامعة  الأر�للضلليللف  بللني 
اللل�للضللوربللون اأبللوظللبللي، ونللحللن على 
�ضينتج  التعاون  بللاأن هذا  تامة  ثقة 
املوؤهلني،  اخلللللللرباء  ملللن  اأجلللليللللاًل 
ولقد قمنا موؤخراً باإطاق برنامج 
الوثائق  اإدارة  يف  الللبللكللالللوريللو�للض 
لإطاق  ون�ضعى  الأر�ضيف،  وعلوم 
العام  بداية  يف  املاج�ضتري  برنامج 
الأكادميي القادم، اإىل جانب العمل 
امل�ضاريع  الللعللديللد مللن  اإجنللللاز  علللللى 
والتي  امللللجلللال؛  هللللذا  الللبللحللثلليللة يف 
بدورها �ضت�ضهم يف تطوير الكوادر 

الللتللي انللتللدبللتللهللم للللللدرا�للضللة يف هذا 
الربنامج.

بح�ضور  احلللللفللللل  وقلللللائلللللع  جللللللرت 
�ضريانو  �للضلليلللللفلليللا  اللللربوفللليللل�لللضلللورة 
مديرة جامعة ال�ضوربون اأبوظبي، 
املللللطللللريي مدير  حلللملللد  والللل�لللضللليلللد 
الأر�ضيف  يف  الأر�لللضللليلللفلللات  اإدارة 
اللللوطلللنلللي، واللل�للضلليللد يللللان روديللللري 
اللللتلللاريلللخ يف جامعة  قلل�للضللم  رئلليلل�للض 
الللل�لللضلللوربلللون اأبلللوظلللبلللي، وعلللللدد من 
اخلرباء وامل�ضوؤولني عن الربنامج 
هذه  يف  واخلريجني  امل�ضاركني  يف 

الدفعة.

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقلني
 المستقل الحسابات مدقق تقرير

 إلى،
 الرئيسي، المكتب

 )دبي فرع( شركة ذي اورينتال انشورانس كومباني ليمتد
 .دبي, اإلمارات العربية المتحدة

 
 المدققة البيانات المالية عن تقرير

 بتحفظات المشفوعالرأي 
. اإلمارات العربية المتحدة، دبي)، دبي فرع( شركة ذي اورينتال انشورانس كومباني ليمتدل المالية البيانات دققنا لقد
، اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح وبيان، 2020 ديسمبر 31 في كما المالي المركز بيان تشمل والتي ")،الفرع("

 حولالمالحظات و، التاريخ بذلك المنتهية للسنة النقدية التدفقات وبيانات الرئيسي المركز حسابات في التغيرات وبيانات
 .39 إلى 7 ات منالصفح في عليها المنصوص الهامة المحاسبية السياسات ملخص ذلك في بما، المالية البيانات

 
 للفرع المالية البيانات فإن، تقريرنا فيبتحفظات  المشفوع الرأي أقسام أساس في الموضحة األمور آثار باستثناء، رأينا في

 وتدفقاته الماليألدائه و 2020 ديسمبر 31 في كما للفرع المالي المركز، ةالجوهري النواحي جميع من، عادل بشكل تعرض
 ).IFRSs( المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقاً  التاريخ بذلك المنتهية للفترة النقدية

 
 بتحفظات المشفوع الرأي أساس

 درهم مليون 12.822 بمبلغ) IBNR( عنها غالمبلّ  غير ولكن المتكبدة الخسائر مطالبات مخصصات )أ الفرع احتسب. 1
 تعديل مصاريفمخصص  )ب) 31/12/2019 في كما) صافي( درهم مليون 12.865( 31/12/2020 في كما) صافي(

) صافي( درهم ألف 890( 31/12/2020 في كما) صافي( درهم ألف 797 بمبلغ)) ULAE( المخصصة غير الخسارة
 إم بي السادة االكتواري الخبير قبل من المنفذ االكتواري التقدير أساس على تالحسابا دفاتر في) 31/12/2019 في كما
 )9 المالحظة انظر. (للسنةش.ذ.م.م  التأمين لرياضيات سي

 في كما) صافي( درهم مليون 48.748 بمبلغ) UPR( المكتسبة غير األقساط احتياطيات مخصصات )أ الفرع احتسب
 المنتهية غير المخاطر احتياطيات مخصص )ب) 31/12/2019 في كما) فيصا( درهم مليون 52.124( 31/12/2020

)URR( 31/12/2020 في كما صافي درهم مليون 7.359 بمبلغ )مخصصات) ج) 31/12/2019 درهم كما في 1.000 
 في كما) صافي( درهم مليون 55.527( 31/12/2020 في كما) صافي( درهم مليون 49.605 بمبلغ المستحقة المطالبات

 درهم مليون 1.147 بمبلغ البيانات نقص احتياطي مخصص )د) 31/12/2019
 )تابع(

 )دبي فرع( شركة ذي اورينتال انشورانس كومباني ليمتد 4 صفحةال
 المتحدة العربية اإلمارات دبي، ،478: ب.ص

 )تابع( بتحفظات المشفوع الرأي أساس
 تم ماحسب االكتواري التقدير أساس على الحسابات دفاتر في) 31/12/2019 درهم كما في 1.394( 31/12/2020 في كما

 )9 المالحظة انظر( للسنة م.م.ذ.ش التأمين لرياضيات سي إم بي السادة المعين االكتواري الخبير قبل من تنفيذه
 أساس على ادهاإعد تم قد المالية البياناتأن  وضحت يتوال، المالية البيانات بشأن 3.3 رقم المالحظة إلى انتباهكم نلفت. 2

 درهم مليون 104.642 كانت 2020 ديسمبر 31 في كما للفرع المتراكمة الخسائر أنحقيقة  عن النظر بغض عاملةمنشأة 
 أصوله للفرع المتداولة المطلوبات تجاوزت، 2020 ديسمبر 31 في كما، ذلك على عالوة). درهم مليون 69.515: 2019(

 العمليات من المزيد على الفرع عمليات تعتمد). درهم مليون 59.776: 2019( درهم مليون 64.558 بمبلغ المتداولة
 .الرئيسي المكتب من المستمر المالي والدعم المربحة

 17.956: 2019( 2020 ديسمبر 31 في كما الرئيسي المركزلدى  درهم مليون 48.531 البالغ االئتماني الرصيد. 3
 .الرئيسي المكتب من بشأنه أكيدت أي نتلق لم. لتأكيد بحاجة) درهم مليون

 في التفصيل من بمزيد المعايير بموجب هذه مسؤولياتنا وصف تم. )ISAs( للتدقيق الدولية للمعايير وفقاً  تدقيقنا أجرينا لقد
 نالمحاسبي أخالقيات لمدونة وفقاً  الفرع عن مستقلون نحن. تقريرنا في المالية البيانات تدقيق عن المدققين مسؤوليات قسم

 األخرى األخالقية بمسؤولياتنا أوفينا وقد, )IESBA مدونة( للمحاسبين  الدولية األخالق معايير الخاصة بمجلس المحترفين
 .المشفوع بتحفظات لرأينا أساس لتوفير ومناسبة كافية عليها حصلنا التي األدلةأن  نعتقد. IESBA لمدونة وفقاً 

 المالية ياناتبلعن ا الرئيسي والمركز اإلدارة مسؤوليات
 الرقابة وعن، المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقاً  عادل بشكل وعرضها المالية البيانات إعداد عن مسؤولة اإلدارة
 عن ناتجة كانت سواء، الجوهرية األخطاء من خالية مالية بيانات إعدادمن لتمكين ل ضرورية أنها اإلدارة ترى التي الداخلية

 .الخطأ وأ حتيالاال
 )تابع(

 )دبي فرع( شركة ذي اورينتال انشورانس كومباني ليمتد 5 الصفحة
 المتحدة العربية اإلمارات دبي، ،478: ب.ص

 )تابع( المالية البيانات عن الرئيسي والمركز اإلدارة مسؤوليات
، منشأة عاملة أساس على تمراراالس على الفرع قدرة تقييم عن ةيمسؤولال اإلدارة تتحمل، المالية البيانات إعداد عند

 تنوِ  لم ما المحاسبي عاملةالمنشأة ال أساس واستخدام ,عاملةالمنشأة الب المتعلقة األمور عن، االقتضاء، بحسب واإلفصاح
 .بذلك القيام سوى واقعي بديل الديه ال يكون أو، وقف العمليات أو الفرع تصفية اإلدارة
 .للفرع المالية التقارير إعداد عملية على اإلشرافالمسؤولية عن  الرئيسي المكتب يتحمل

 
 المالية البيانات تدقيق عن المدقق مسؤوليات

 سواء، الجوهرية األخطاء من خالية ككل المالية البيانات كانت إذا ما حول معقول تأكيد على الحصول في أهدافنا تتمثل
 من عالٍ  مستوىذو  المعقول التأكيدن إ. رأينا يتضمنت حسابا مدقق تقرير وإصدار، الخطأ أو االحتيال عن ناتجة كانت

 عند الجوهرية األخطاء عن دائماً  سيكشف الدولية التدقيق لمعايير وفقاً  تم الذي التدقيق بأن ضماناً  ليس ولكنه، التأكيد
 بشكل، تؤثرأن  قولمع إلى حد المتوقع من كان إذا جوهرية وتعتبر ,الخطأ أو االحتيال عن األخطاء تنشأأن  يمكن. وجودها

 .المالية البيانات هذه على بناء المستخدمون يتخذها التي االقتصادية القرارات على، إجمالي أو فردي
. التدقيق عملية طوالقائماً  المهني الشكبقي ون ,المهني الحكم نمارس فإننا، الدولية التدقيق لمعايير وفقاً  التدقيق من كجزء

 :بـ أيضاً  كما نقوم
 وتنفيذ وتصميم، الخطأ أو االحتيال عن ناتجة كانت سواء، المالية البيانات في الجوهرية األخطاء مخاطر وتقييم تحديد 

 عدم مخاطرن إ. لرأينا أساس لتوفير ومناسبة كافية تدقيق أدلة على والحصول ,المخاطر لتلك تستجيب تدقيق إجراءات
 أو تضارباً  االحتيال يتضمن قد حيث، الخطأ عن الناتجة تلك من ىأعل االحتيال عن الناتجة الجوهرية األخطاء اكتشاف
 .الداخلية للضوابط تجاوزاً  أو تحريفاً  أو متعمداً  إغفاالً  أو تزويراً 

  َإبداء لغرض ليس ولكن، للظروف مناسبة تدقيق إجراءات تصميم أجل من بالتدقيق الصلة ذات الداخلية لرقابةا مهُّ فَ ت 
 .للفرع الداخلية الضوابط فعالية حول رأي

 قبل من المقدمة الصلة ذات واإلفصاحات المحاسبية التقديرات ومعقولية المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى تقييم 
 .اإلدارة

 )تابع(
 6 الصفحة

 )دبي فرع( شركة ذي اورينتال انشورانس كومباني ليمتد
 المتحدة العربية اإلمارات دبي، ،478: ب.ص

 )تابع( المالية البيانات تدقيق عن قالمدق مسؤوليات
 الحصول تم التي التدقيق أدلة واستناداً إلى المحاسبي, العاملة المنشأة لمبدأ اإلدارات استخدام مالءمة مدى استنتاج 

 االستمرار على الفرع قدرة حول كبيرة شكوكاً  تثير قد ظروف أو بأحداث يتعلق جوهري شك هناك كان إذا ما، عليها
الحسابات  مدققي تقارير في االنتباه لفت فإنه يلزمنا، الشك الجوهري من حالة هناكأن  استنتجنا إذا. املةع كمنشأة

 تستند. كافية غير اإلفصاحات هذه كانت إذا رأينا تعديل أو، المالية البيانات في الصلة ذات اإلفصاحات إلى الخاصة بنا
 تتسبب قد، ذلك ومع. الحسابات الخاص بنا مدقق تقرير تاريخ ىحت عليها الحصول تم التي األدلة إلى استنتاجاتنا

 .عاملة كمنشأة االستمرار عن الفرع توقف في المستقبلية الظروف أو األحداث
 هي المالية البيانات كانت إذا وما اإلفصاحات ذلك في بما، اهاومحتو هاوهيكلالمالية  للبيانات العام العرض تقييم 

 .العادل العرض تحقق بطريقة داثواألح للمعامالت األساس
، الهامة التدقيق ونتائج وتوقيته للتدقيق المخطط النطاقب، أخرى أمورضمن جملة  ,يتعلق فيما الرئيسي المكتب مع نتواصل

 .التدقيق أثناء دهاجن الداخلية الرقابة في كبيرة قصور أوجه أي ذلك في بما
 

 األمر تأكيد فقرة
 انشورانس اورينتال" و" اإلمارات العربية المتحدة، ش.ذ.م.م التأمين ألعمال أرماب" شركة نبي المبرمة لالتفاقية وفقاً  .1

 عن وحدها المسؤولة هي" اإلمارات العربية المتحدة، ش.ذ.م.م التأمين ألعمال أرماب"فإن "، الهند، ليمتد كومباني
 ).دبي فرع( انشورانس كومباني ليمتد شركة ذي اورينتالل األخرى والمسائل الدائنةوالمدينة  والذمم العمليات

 وجود" التجارية المدينة الذمم" تحت عنوان وضحت يتوال، المالية البياناتبشأن  6رقم  المالحظة إلى انتباهكم نلفت .2
ً  2020 الحالي العام في ولكن 2019 السابق العام في الرئيسي الوكيل من المستحق في فقط يظهر رصيد  لتعليمات وفقا

 الوكيل من المستحق مثل مختلفة عناوين في الرصيد يظهر" التجارية المدينة الذمم" عنوان تحت مينالتأ هيئة
 .الوسطاء من والمستحق ,التأمين شركة من والمستحق ,الوثائق حملة من والمستحق ,الرئيسي

 
 األخرى والتنظيمية القانونية المتطلبات حول تقريرال

 ,التأمين عمليات وتنظيم التأمين هيئة إنشاء بشأن 2007 لسنة 6 رقم االتحادي انونالقلمتطلبات  وفقاً ، ذلك على عالوة
 :يلي بما نفيد فإننا)، بصيغته المعدلة( 2015 لسنة) 2( رقم اإلمارات العربية المتحدة لدولة االتحادي والقانون

  .التدقيق لغرض الالزمة والتوضيحات المعلومات جميع على حصلنا لقد .1
  )تابع(

 )دبي فرع( شركة ذي اورينتال انشورانس كومباني ليمتد 7 فحةالص
 المتحدة العربية اإلمارات دبي، ،478: ب.ص

 
 6 رقم االتحادي لقانونل المعمول بها حكاماأل مع، الجوهرية النواحي جميع من، وهي متسقة المالية البيانات إعداد تم .2

 رقم اإلمارات العربية المتحدة لدولة االتحادي والقانون ,لتأمينا عمليات وتنظيم التأمين هيئة إنشاء بشأن 2007 لسنة
 ).المعدلة بصيغته( 2015 لسنة )2(

 .صحيحة حسابات دفاترب الفرع لقد احتفظ .3
  .الفرع حسابات دفاتر مع متسقة، المالية بالبيانات تتعلق ما بقدر، المدير تقرير في الواردة المالية المعلومات .4
 

 )تابع( األخرى والتنظيمية القانونية اتالمتطلب حول التقرير
 شيء أي انتباهنا يلفت لم، التدقيق تقرير في الوارد التحفظ باستثناءفإنه ، لنا توفيرها تم التي المعلومات على بناء .5

 انونللق بها المعمول األحكام من أياً  2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنة خالل انتهك قد الفرعأن  نعتقد يجعلنا
 اإلمارات لدولة االتحادي والقانون, التأمين عمليات وتنظيم التأمين هيئة إنشاء بشأن 2007 لسنة 6 رقم االتحادي

 أو أنشطته على جوهري بشكل ؤثريأن  شأنه من يذوال، )المعدلة بصيغته( 2015 لسنة) 2( رقم المتحدة العربية
 .2020 ديسمبر 31 في كما المالي مركزه

 
 .المالية للوائح) 7( القسم من) 1( الملحق مع تتوافق المالية البياناتن أ رأينا في
 

  والتدقيق للمحاسبة كوست
 قانونيون  محاسبون

 
 بهاتياآر. آي 

 
 اإلمارات العربية المتحدة، 174التسجيل  رقم
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اأخبـار الإمـارات

را�شد املحيان: بدء الف�شل الدرا�شي منا�شبة ملوا�شلة التفوق العلمي والنجاح
•• الذيد-الفجر:

اأمور  اأوللليللاء  جمل�ض  رئي�ض  املحيان   عبداهلل  را�ضد  اأكللد 
ملجل�ض  الللتللابللع  الو�ضطى  باملنطقة  والللطللالللبللات  الطلبة 
الطلبة  ا�ضتئناف  اأن  ال�ضارقة  بحكومة  للتعليم  ال�ضارقة 
للللللدار�للضللة يف خمللتلللللف امللللدار�لللض احلللكللوملليللة يلللوم الأحلللد 
منا�ضبة ل�ضتكمال اجلهود من اأجل تعزيز تفوق الطلبة 

وجناحهم .
الدرا�ضي  الف�ضل  بداية  من  العام  هللذا  يف  ي�ضرنا  وقللال   

الثالث للعام الدرا�ضي 2020-2021 بالتهنئة القلبية 
الدرا�ضي  الف�ضل  يف  بعودتهم  الطلبة  اأبنائنا  جميع  اإىل 
دوام  لهم  اآملللللني  التعليمية  العملية   ل�ضتكمال  الثالث 

التفوق وال�ضتمرار.
ن�ضتقبل  ونللحللن  ي�ضرنا  املنا�ضبة  بللهللذه  كلمته  يف  واأ�للضللار 
ف�ضا درا�ضيا ا�ضتثنائيا اأن ن�ضيد باملعلمني والداريني يف 
وباملنطقة  عامة  ب�ضورة  املتحدة  العربية  المللارات  دولة 
املخل�ضة  جلللهلللودهلللم  علللللى  خللا�للضللة  بللل�لللضلللورة  الللو�للضللطللى 
وي�ضعدنا  الربوية،  الر�ضالة  �ضبيل حتقيق  وتفانيهم يف 

التعليم  الثالث والللذي  دمج بني  ببدء الف�ضل الدرا�ضي 
المور   اولياء  ن�ضكر  كما  الإلللكللروين،  والتعليم  املبا�ضر 
على حر�ضهم ودعمهم للجهود املبذولة لإجناح العملية 

التعليمية.
اأهم  اإن  على  ونللوؤكللد  لطابنا  نتوجه  كما  املحيان  وتابع 
تبداأ  اأن  هو  الدرا�ضة  يف  والنجاح  التفوق  اأ�ضرار  من  �ضر 
بداية �ضحيحة، واأهم خطوة للبدء يف طريق التفوق، هي 
تنظيم الوقت مما  له الأثر العظيم على قدراتكم وعلى 
اإ�ضاعة  بينما  النف�ضية،،  حالتكم  وحت�ضني  ال�ضتذكار، 

نو�ضيكم  التفوق كما  يفيدكم  ويفقدكم  الوقت فيما ل 
بتعليماتهم،  والللللتلللزام  للمعلم  والللتللقللديللر  بلللالحلللرام 
اأجل ال�ضتفادة من  ومناق�ضتهم، وبالتوا�ضل  معهم من 

معلوماتهم وخرباتهم
اأنلله ما من م�ضتحيل يف احلياة، وما من �ضعب اإل  واأكللد 
وميكن حتقيقه، واإن الهمة والعزمية وال�ضرب وال�ضتمرار 
اإىل قمة النجاح،  هي املفاتيح التي ت�ضل بكم يف النهاية 
واللليللوم انتم يف حت�ضيل جهد عللام درا�للضللي واللللذي يجب 

عليكم البدء بن�ضاط وهمة من اأجل التفوق والنجاح

برنامج جديد يف دبي يهدف اإىل احلفاظ على الورك بدًل من ا�شتبداله

بهدف االن�سمام اإىل قائمة امل�ستفيدين من برنامج اإ�سعاد

�شرطة دبي و جمعية املهند�شني – الإمارات توقعان مذكرة تعاون

•• دبي-الفجر: 

يف  املقيم  ماكنايل  توما�ض  ال�ضيد 
33 عاماً،  العمر  والبالغ من  دبي 
يف  كللربى  جراحية  لعملية  خ�ضع 
الورك يف اإيرلندا يف عام 2019. 
ممار�ضة  ع�ّضاق  من  لكونه  ونللظللراً 
تدريجاً  تللومللا�للض  علللاد  الللريللا�للضللة، 
اإىل  يفتقر  كللان  لكنه  امللللللعللب،  اإىل 
احليوية  مللللن  الللللعللللايل  املللل�لللضلللتلللوى 
يتمتع  كلللللان  اللللللللذيلللن  واللللنللل�لللضلللاط 
الللرغللم من  قللبللل. فعلى  مللن  بهما 
التي  الطويلة  املفتوحة  اجلراحة  
ال�ضعور  يف  ا�للضللتللمللّر  للللله،  اأجلللريلللت 
بللاأمل �ضديد يف وركلله، ما اأثللر �ضلباً 
من  ومنعه  اليومية،  حياته  على 
عانى  وبعدما  الريا�ضة.  ممار�ضة 
اإحدى  اأثناء  الفخذ  اإ�ضابة يف  من 
املللبللاريللات حللديللثللاً، مّت اإدخللاللله من 
خال ق�ضم الطوارئ اإىل م�ضت�ضفى 

اآدم فيتال بدبي.
عناية  يف  الفور  على  توما�ض  اأودع 
اهلل حا�ضل  عبد  اأ�للضللامللة  الللدكللتللور 
الدمناركي،  اللللبلللورد  �للضللهللادة  علللللى 
ا�للللضللللتلللل�للللضللللاري جللللللراحللللللة اللللعلللظلللام 
والطب  الللورك  جراحة  واأخ�ضائي 
اللللريلللا�لللضلللي، والللللللذي قللللام بلللاإجلللراء 

اإىل  املر�ضى  يعود  حيث  اخلارجية 
منازلهم بعد العملية.

مقارنة  ق�ضرية  النقاهة  •فرة 
بالطرق العاجية الأخرى.

مف�ضل  الللتللهللاب  مللر�للض  •تاأخري 
الورك التنك�ضي من خال معاجلة 

م�ضبباته يف مراحله املبّكرة.
احلاجة  اإلغاء  اأو  تاأخري  •احتمال 
عن  اللللورك  مف�ضل  ا�ضتبدال  اإىل 
للحالت  الوقائية  املعاجلة  طريق 
خلل�للضللونللة يف مف�ضل  تلل�للضللّبللب  الللتللي 

الورك.
ماكنايل:  توما�ض  ال�ضّيد  ويللقللول 
الورك  عن جراحي  "بحثت كثرياً 
ذوي ال�ضمعة الطيبة على م�ضتوى 
وحّلها  م�ضكلتي  لت�ضخي�ض  العامل 
و�للضللعللدت كثرياً  مللنللا�للضللب.  بلل�للضللكللل 
اأ�لللضلللاملللة عبد  مبللعللرفللة اللللدكلللتلللور 
جلللداً يف  كللان متعاطفاً  اللللذي  اهلل، 
الإيجابية  والنتيجة  حالتي  �ضرح 
اإجللراء جراحة  املتوقعة من خال 
التي تتمّيز  الللورك  تنظري مف�ضل 
بللاللل�للضللفللاء اللل�للضللريللع. وبلللعلللد زيللللارة 
العظام،  جللللّراحللللي  مللللن  اللللعلللديلللد 
العلمي  بللالللنللهللج  فلللعلللًا  اقللتللنللعللت 
اأ�ضامة.  الللدكللتللور  يللعللتللمللده  الللللذي 
واأ�لللضلللعلللر اأنلللنلللي حملللظلللوظ جلللللداً يف 

الداخلي  اجلللزء  فح�ض  يتّم  حيث 
هو  منظار  با�ضتخدام  املف�ضل  من 
عبارة عن اأنبوب مرن من الألياف 
�ضغرية  بكامريا  ملللزّود  ال�ضوئية 
وي�ضمح  علللر�لللض.  بللجللهللاز  مللّتلل�للضلللللة 
هلللللذا الإجللللللللللراء للللللللللجللللّراح بلللروؤيلللة 
�ضورة مكرّبة للمف�ضل وت�ضخي�ض 
الللللللورك.  لأمل  اللللفلللعلللللللي  الللل�لللضلللبلللب 
باملنظار  الللللورك  وجتلللرى جللراحللة 
علللادة يف الللعلليللادة اخلللارجلليللة، يعود 
املري�ض بعدها اإىل املنزل يف نف�ض 
النتائج  وبح�ضب  اجللللراحلللة.  يلللوم 
ل اإليها الت�ضخي�ض ونوع  التي تو�ضّ
اإجللللراوؤه، فقد  �ضيتم  الللذي  العاج 
ت�ضتغرق جراحة الورك باملنظار ما 

بني 30 دقيقة اإىل �ضاعتني ".
مف�ضل  تلللنلللظلللري  اأظلللللهلللللر  ولللللقللللد 
الحتكاك  كللبللرية  فاعلية  الللللورك 
الإ�ضابات  ملللن  الللعللديللد  علللاج  يف 
اللللريلللا�لللضللليلللة، مبلللا يف ذلللللك متلللّزق 
امل�ضتدير،  الللل�لللضلللفلللا/اللللغللل�لللضلللروف 
التي  العظمية  الللنللتللوءات  واإزاللللللة 
"الحتكاك"،  ت�ضمى  حالة  ت�ضبب 
واإ�ضابات اأ�ضطح الغ�ضروف، وعدم 
ا�ضتقرار الورك، واإ�ضابات الأربطة 
والتمزقات  وامللللللللللدّورة،  امللللركلللزيلللة 
الداخلية  الللللللورك  )عللل�لللضلللات  يف 

فح�ض �ضريري �ضامل متّكن بعده 
الذي  توما�ض  ت�ضخي�ض حالة  من 
امل�ضكلة  نف�ض  يعاين من  اأنلله  تبنّي 
ال�ضفا  وهللي متللّزق  – األ  ال�ضابقة 
ومتازمة  امل�ضتدير(  )الغ�ضروف 
الحلللتلللكلللاك ملللفلل�للضللل الللللللورك، وهي 
الأحيان  مللن  كثري  يف  طبية  حالة 
اأن  اإل  مفتوحة.  جللراحللة  تتطّلب 
الللدكللتللور اأ�للضللامللة خللّطللط لإجللللراء 
للمري�ض  املف�ضل  تنظري  جراحة 
يف وحللللدة تللنللظللري مللفلل�للضللل اللللورك 
فيتال  اآدم  م�ضت�ضفى  يف  املتقّدمة 

يف دبي.
وبللعللد اإجللللللراء اأكللللر ملللن 1500 
عللمللللليللة تللنللظللري مللفلل�للضللل اللللللورك، 
يللفلليللد اللللدكلللتلللور اأ�لللضلللاملللة اأنللللله "مل 
مقت�ضراًعلى  املف�ضل  تنظري  يعد 
مللفللا�للضللل الللكللتللف والللركللبللة فقط. 
الللللورك  تللنللظللري مللفلل�للضللل  اأن  ذلللللك 
اإجللللللراء يللتللّم بلللدرجلللة خللفلليللفللة من 
وي�ضمح  اجلللللللراحللللللي  اللللللتلللللدّخلللللل 
الورك  لاأطباء مب�ضاهدة مف�ضل 
عللرب اجللد  �ضّق كبري  اإجلللراء  دون 
والأنللل�لللضلللجلللة اللللطلللرّيلللة الأخلللللللرى. 
ويللل�لللضلللتلللخلللدم تلللنلللظلللري امللللفلللا�لللضلللل 
جمموعة  وعللللللللاج  لللتلل�للضللخلليلل�للض 
وا�لللضلللعلللة مللللن مللل�لللضلللاكلللل اللللللللورك ن 

الأج�ضام  واإزاللللللللة  واخلللللارجلللليللللة(، 
ذلك،  اإىل  وبللالإ�للضللافللة  ال�ضابحة. 
تللنللظللري مف�ضل  ا�للضللتللخللدام  ميللكللن 
للنظر  ت�ضخي�ضية  كللللاأداة  الللللورك 
بالن�ضبة  الللللللورك  مللفلل�للضللل  داخلللللل 
يللعللانللون من  الللذيللن  املللر�للضللى  اإىل 
الأمد  طويلة  الللورك  مف�ضل  اآلم 
ميكن  ول  حلللللّهللا  يلللتلللّم  مل  واللللتلللي 
ت�ضّورها بو�ضوح يف ال�ضتق�ضاءات 
اأن  علللللمللاً  الأخللللللرى.  الت�ضخ�ضية 
ُيجرى  اللللللللورك  مللفلل�للضللل  تللنللظللري 
الأفراد  لللدى  �ضيوعاً  اأكللر  ب�ضكل 
-40 بللني  مللا  العمرية  الفئة  مللن 
اإىل  الإحلل�للضللائلليللات  وتلل�للضللري   49
الرجال  بلللني  �للضلليللوعللاً  اأكلللللر  اأنللللله 
تت�ضّمن  الذين  الريا�ضيني  وبللني 
حركات  واأنلل�للضللطللتللهللم  ريللا�للضللاتللهللم 
الورك،  ملف�ضل  التواء  دوران  فيها 
مثل اجلولف، وكرة القدم، وهوكي 

اجلليد، والباليه، و كرة القدم.
اأن مزايا تنظري مف�ضل  نذكر هنا 
الللللللللللورك علللللللللى جلللللراحلللللة اللللللللورك 

املفتوحة التقليدية هي:
بلللر�لللضلللو�لللض  الللللتلللل�للللضللللبللللب  •عدم 
للمف�ضل، ما يقلل من اآلم الورك 

والندبات.
•يتم اإجراوؤه ب�ضكل عام يف العيادة 

•• دبي-الفجر

تعاون مع جمعية  دبي، مذكرة  ل�ضرطة  العامة  القيادة  وقعت 
اإىل  ين�ضم مبوجبها موظفو اجلمعية  -الإملللارات،  املهند�ضني 
تتيح  والللتللي  دبللي،  ب�ضرطة  اخلا�ضة  "اإ�ضعاد"  بطاقة  برنامج 
حلاملي البطاقة ال�ضتفادة من املزايا واخل�ضومات والعرو�ض 
دولة  يف  العاملة  التجارية  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  تقدمها  التي 

الإمارات العربية املتحدة واأكر من )59( دولة حول العامل.
اللواء  دبللي،  العامة ل�ضرطة  الللقلليللادة  املللذكللرة عللن طللرف  وقللع 
اإ�للضللعللاد املجتمع  عللبللداهلل خلللان، م�ضاعد الللقللائللد الللعللام للل�للضللوؤون 

جمعية  طللرف  عن  وقعها  فيما  بالوكالة،  اللوج�ضتي  والدعم 
املهند�ضني، حممد حممود امل�ضروم، رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية 
املهند�ضني – الإمارات، بح�ضور ال�ضيدة منى العامري، رئي�ض 
جلنة بطاقة اإ�ضعاد، ونائبها املقدم م�ضعود احلماد، ومن جانب 
عام  مدير  ال�ضويدي،  دميا�ض  طارق  املهند�ض  ح�ضر  اجلمعية 
الإدارة  جمل�ض  ع�ضو  الللهللرمللي،  ح�ضة  املهند�ضة  و  اجلمعية، 
الت�ضال  من�ضق  امللللري،  �ضالح  واملللهللنللد�للض  اللل�للضللنللدوق،  واأملللني 

احلكومي يف اجلمعية.
املهند�ضني  جمعية  موظفي  ان�ضمام  الللتللعللاون  مللذكللرة  وتتيح 
�ضرطة  �للضللتللزود  حلليللث  دبلللي،  �للضللرطللة  "اإ�ضعاد" يف  بللرنللامللج  اإىل 

بال�ضركات  واإ�للضللعللارات  اإ�ضعاد  ببطاقة  اجلمعية  موظفي  دبللي 
التي يح�ضل  ذاتها  املزايا  التجارية ملنح موظفيهم  واملوؤ�ض�ضات 

عليها موظفو �ضرطة دبي.
واأفراد  "اإ�ضعاد" اإىل ت�ضهيل ح�ضول املوظفني  وتهدف بطاقة 
عائاتهم على احتياجاتهم ال�ضتهاكية وال�ضحية والتعليمية، 
يقدمها  التي  واملزايا  العرو�ض  توفري  عرب  خمف�ضة،  باأ�ضعار 
الللقللطللاعللان احلللكللومللي واخللللا�لللض، مللن خلللال بللرنللامللج مبتكر 
واحل�ضول  واخل�ضومات،  العرو�ض  من  ال�ضتفادة  لهم  يحقق 
على خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعاتهم وت�ضهل حياتهم 

وتعزز م�ضتويات اأدائهم.

رعاية عاملية يف الورك واحلو�ض يف 
قلب مدينة دبي.

اهلل:  عبد  اأ�ضامة  الدكتور  ويقول 
اأج�ضادهم  الريا�ضيون  "ُيخ�ضع 
يتعر�ض  وقلللللد  �للللضللللديللللدة،  للللقلللوى 
اإىل  تلل�للضللل  لللقللوى  الللللورك  مف�ضل 
اأثناء  اجل�ضم  وزن  اأ�ضعاف  خم�ضة 
ممللار�للضللة الأنلل�للضللطللة مللثللل اجلري 
والقفز واللتواء. معظم الاعبني 
اأج�ضادهم  يعر�ضون  الريا�ضيني 
اأّي  يلللاحلللظلللون  ول  زائلللللد  جلللهللد 
كانت  اإذا  اإل  ريلللا�لللضللليلللة  اإ�لللضلللابلللة 
�ضديدة الأمل وتوؤثر اأعرا�ضها على 
اأدائهم." وي�ضيف: " اأن�ضح جميع 

املناخ احلايل للح�ضول على رعاية 
ا�للضللتللثللنللائلليللة هللنللا يف دبلللي ملللن قبل 
املمتاز  فيتال  اآدم  م�ضت�ضفى  فريق 
دون احلاجة اإىل ال�ضفر يف اخلارج 

للعاج."
قلللّللللة هللللم جللللراحللللو اللللعلللظلللام على 
الللذيللن يقومون  الللعللامل  ملل�للضللتللوى 
مف�ضل  تنظري  جللراحللات  بللاإجللراء 
اإىل  وبالن�ضبة  املللتللقللّدمللة.  الللللورك 
مب�ضت�ضفى  الللللورك  تنظري  وحلللدة 
اأ�ضامة  الدكتور  بقيادة  فيتال،  اآدم 
جتهيزاً  جملللّهلللزة  فللهللي  اهلل،  عللبللد 
ممتازاً ببنية حتتية متطّورة وفرق 
اإكلينيكية ذات خربة عالية لتقدمي 

املحرفني  اللللريلللا�لللضلللات  لعلللبلللي 
باحل�ضول  �ضواء  حّد  على  والهواة 
على راأي طبي متخ�ض�ض فوراً يف 
حللالللة تللعللّر�للضللهللم لأي �للضللعللور غري 

معتاد يف اأي مكان يف اجل�ضم."
ماكنايل  توما�ض  �ضهد  جهته  مللن 
حت�ضناً ملحوظاً يف الأمل وال�ضتعادة 
باملنظار.  اجلراحة  بعد  الوظيفية 
حيث كان قادراً على امل�ضي مبا�ضرة 
العاج  ومب�ضاعدة  اجلراحة،  بعد 
الطبيعي، اأ�ضبح بالفعل يف طريقه 
اإىل التماثل لل�ضفاء و�ضيعود قريباً 
الريا�ضية  اأن�ضطته  مللزاولللة  اإىل 

املعتادة.

بلدية مدينة اأبوظبي ت�شتبدل الإنارة التقليدية باإنارة حديثة نظام LED يف نفق ال�شيارات بال�شهامة
•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي  مللديللنللة  بلللللديللة  اأجنللللللزت 
والنقل  البلديات  لللدائللرة  التابعة 
التحتية  البنية  قللطللاع  خللال  مللن 
ا�ضتبدال  م�ضروع  البلدية  واأ�ضول 
حديثة  بللاإنللارة  التقليدية  الإنللللارة 
نفق  يف   "LED" لللنللظللام  وفلللقلللاً 
بلللني مدينتي  اللللرابلللط  اللل�للضلليللارات 

ال�ضهامة القدمية واجلديدة.
اإطار  �ضمن  امللل�للضللروع  هلللذا  ويللاأتللي 
اأبوظبي  وملللكلللانلللة  �للضللمللعللة  تللعللزيللز 
للمدن  التطبيقية  الآللليللات  ب�ضاأن 
الذكية والذكاء ال�ضطناعي يف كل 
مللن حملللاور احلللوكللمللة واخلدمات 
التحتية  والبنية  والطرق  والنقل 
وال�ضامة وال�ضتدامة وا�ضت�ضراف 
اأبوظبي  كللون  والبللتللكللار  امل�ضتقبل 
الأ�ضرع منواً يف املمار�ضات اخلا�ضة 

باملدن الذكية يف العامل.
ويللعللكلل�للض امللل�للضللروع حملللاور اخلطة 
ا�ضتبدال  ت�ضتهدف  التي  املتكاملة 
بللللاإنللللارة حديثة  اللللعلللاديلللة  الإنلللللللارة 
ال�ضتدامة،  ملعايري  حتقيقاً  وذلك 
وتر�ضيد ا�ضتهاك الطاقة، وتوفري 
اإنللللللارة مبللوا�للضللفللات عللامللليللة حتقق 

مل�ضتخدمي  اللل�للضللامللة  مللتللطلللللبللات 
الطرق والأنفاق واجل�ضور.

ممار�ضات  اللللتلللوجللله  هلللللذا  ويللللعللللزز 
حت�ضني  اإىل  اللللهلللادفلللة  اللللبلللللللديلللة 
الإنارة و ا�ضتخدام اأحدث التقنيات 
اإظهار  يف  كبري  ب�ضكل  ي�ضهم  مبللا 
ال�ضورة احل�ضارية لاإمارة والتي 
العمراين،  اأبوظبي  جمال  تعك�ض 
ورفلللللللع مللل�لللضلللتلللوى جلللللللودة الإنللللللللارة 
مل�ضتخدمي الطرق، مما يوؤدي اإىل 
ملل�للضللتللدامللة وي�ضفي  بلليللئللة  تللوفللري 
املرافق  علللللى  جللمللللللللللللللاللليللاً  طللابللعللللللللللللللاً 

العامة .
عمل  نطاق  اأن  البلدية  واأو�ضحت 

وحدوده  الإنللارة  ا�ضتبدال  م�ضروع 
مناطق  جميع  تغطي  اجلغرافية 
مللديللنللة اأبللوظللبللي وبللنللاًء علللللى ذلك 
قلللام فللريللق عللمللل اللل�للضلليللانللة التابع 
بدرا�ضة  اأبللوظللبللي  مللديللنللة  لبلدية 
حتديث و تطوير �ضبكة الإنللارة يف 
نفق ال�ضيارات الرابط بني مدينتي 
اجلديدة،  و  الللقللدميللة  اللل�للضللهللامللة 
التقييم  منهجية  انق�ضمت  حيث 

اإىل نوعني:
الإنلللللللللللللارة على  �لللضلللبلللكلللة  -تلللقللليللليلللم 
الكيبات،  "حالة  امللللثلللال:  �ضبيل 
اللللللتلللللو�لللللضللللليلللللات الللللكللللهللللربللللائلللليللللة، 
املرنة  الللتللغللذيللة،الأ�للضللاك  م�ضادر 

وغريها".
يف  الإنللللارة  �للضللدة  م�ضتوى  -تقييم 
حالة   ، الإنلللارة  "حالة  مثل  النفق 
الللكلل�للضللافللات ، ملل�للضللتللوى الإنللللللارة يف 

الو�ضعني النهاري و الليلي".
يف  الإنللللارة  م�ضروع  اإطلللار  وت�ضمن 
ا�ضتبدال  بال�ضهامة  ال�ضيارات  نفق 
اأ�ضول �ضبكة الإنارة اخلا�ضة بنقل 
�ضبيل  علللللى  الللطللاقللة ومللكللونللاتللهللا 
الطاقة  نللقللل  "كيبات"  امللللثلللال 
الللرئلليلل�للضلليللة و الأ�للللضللللاك امللللرنلللة و 

القواطع كمرحلة اأوىل.
ا�ضتبدال  مت  الثانية  املللرحلللللة  ويف 
داخل  التقليدية  الإنلللارة  ك�ضافات 

بنظام  بللكلل�للضللافللات حللديللثللة  الللنللفللق 
.LED

النتائج  و  اللللللفلللللوائلللللد  علللللن  اأمللللللللا 
الإيللجللابلليللة لأعللمللال تللطللويللر اإنلللارة 
ال�ضهامة  مدينة  يف  ال�ضيارات  نفق 
اأ�ضهم  امل�ضروع  اأن  البلدية  فاأ�ضارت 
يف حت�ضني م�ضتوى الإ�ضاءة للنفق 
للللتلللواكلللب امللللعلللايلللري وامللللوا�لللضلللفلللات 
رفلللع م�ضتوى  وكللذلللك  احلللديللثللة، 
املرورية  ال�ضامة  الأمللان، وتعزيز 
مل�ضتخدمي الطريق، وزيادة العمر 
ل�ضبكة  الت�ضغيلي  و  الفللرا�للضللي 
ال�ضيانة  اأعللمللال  وخف�ض  الإنللللارة، 

امل�ضتقبلية.

 ،   CN-1151743  ي�سّر جمل�ش اإدارة �سركة اأبوظبي للتمويل، وهي �سركة م�ساهمة خا�سة م�سجلة وحتمل رخ�سة جتارية رقم
�سادرة عن دائرة التنمية االإقت�سادية باأبوظبي،  دعوتكم حل�سور اجتماع اجلمعّية العمومّية لل�سركة املقرر انعقاده باحل�سور 

عن ُبعد دون احل�سور ال�سخ�سي)عرب الدخول اإىل الرابط االآتي:
https://us02web.zoom.us/j/84161404329?pwd U1VSWFdYbytMZGpYdHFoakczYS8vZz09 

 وت�سجيل الدخول(، لبحث االأمور املدرجة يف جدول االأعمال املبنّي اأدناه:
1 - موافقة امل�ساهمني باالإجماع على الت�سديق واعتماد تقلي�ش فرتة ال21 يومًا املقررة للدعوة اإىل اإجتماع اجلمعية العمومية 
اإىل مدة يوم واحد وعقد اجلمعية العمومية بالبناء على ذلك باملراعاة الأحكام املادة 173 من القانون االحتادي رقم 2 ل�سنة 

2015 ب�ساأن ال�سركات التجارية وتعديلته. 
 31 املنتهية يف  املالية  لل�سنه  املايل  ال�سركة ومركزها  ن�ساط   االإدارة عن  ال�سنوي ملجل�ش  التقرير  و مناق�سة  - اال�ستماع اىل   2

دي�سمرب 2020 واملوافقة عليه. 
3 - اال�ستماع اىل ومناق�سة  تقرير مدققي  احل�سابات اخلارجيني لل�سنه املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020.

4 - مناق�سة ميزانية ال�سركة و ح�ساب االأرباح و اخل�سائر لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 واملوافقة عليهما.
5 - مناق�سة واإقرار عدم توزيع مكافاآت الأع�ساء جمل�ش االإدارة عن ال�سنة املالية املنق�سية يف 31 دي�سمرب 2020.

6 - مناق�سة واإقرار عدم توزيع اأرباح على امل�ساهمني عن ال�سنة املالية املنق�سية يف 31 دي�سمرب 2020.
7 - اإبراء ذمة مدققي احل�سابات اخلارجيني من امل�سوؤولية عن اأعمالهم خلل ال�سنه املالية املنتهيه يف 31 دي�سمرب 2020.

8 - تعيني مدققي احل�سابات اخلارجيني لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021 وحتديد اتعابهم.
ملحظات عامة

1. يتم ا�ستخدام الرابط التاىل لت�سجيل احل�سور والت�سويت على كافة بنود جدول االأعمال
https://us02web.zoom.us/j/84161404329?pwd=U1VSWFdYbytMZGpYdHFoakczYS8vZz0

 واملوجود على املوقع االلكرتونى لل�سركة )www.adf.ae(. �سيتم تفعيل الرابط قبل 24 �ساعة من االجتماع. 
2. يرجى من كل م�ساهم حتديث رقم هاتفه النقال وت�سجيل ح�سوره عن طريق الرابط ، يجوز للم�ساهم ادخال اية ا�سئلة تتعلق 
ببنود جدول االأعمال خلل يوم العمل ال�سابق النعقاد االجتماع اأي�سا من خلل الرابط ، �ستتيح ال�سركة اآلية التوا�سل املرئى 

وال�سوتى للجتماع و�سيقوم املجل�ش واملدقق اخلارجى بالرد على ا�ستف�ساراتكم ويتم ت�سجيل وقائع االجتماع .
3. لكل م�ساهم م�سجل فى �سجل اأ�سهم ال�سركة بتاريخ 24 اأبريل2021 حق ح�سور اجلمعية العمومية لل�سركة الكرتونيًا وله اأن 
ينيب عنه من يختاره من غري ال�سادة اأع�ساء جمل�ش اإدارة ال�سركة حل�سور االجتماع اأعله مبوجب توكيل خا�ش ثابت كتابة على 
اأ�سل منوذج التوكيل املرفق، ويجب اأن ال يكون الوكيل حائزًا بهذه ال�سفة على اكرث من )%5( من راأ�ش مال ال�سركة فيما عدا 
املمثلني للموؤ�س�سات وال�سركات امل�ساهمة فى ال�سركة )وميثل ناق�ش االأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا( وميكن اأن يتم اإيداع 
لتدوينه فى  املحدد للأجتماع وذلك  التاريخ  mlesayed@adf.ae قبل يومني على االقل من  االإلكرتوين  الربيد  التوكيل على 

ال�سجلت اخلا�سة فيكون للوكيل احلق فى الت�سويت فى اجلمعية العمومية.
%( من جمموع راأ�ش مال  4. �سيكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحًا اذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون على االقل )50 
ال�سركة ، واذا مل يكمل الن�ساب القانونى لهذا االجتماع ف�سوف ينعقد االجتماع الثانى على ال�ساعة 1 ظهرًا من يوم 30 اأبريل 

2021 بنف�ش طريقة االإنعقاد مبن ح�سر.
5. تعترب التوكيلت ال�سادرة حل�سور االجتماع االول �سحيحة ونافذة الأي اجتماعات الحقة ما مل يتم اإلغاوؤها �سراحة من قبل 

امل�ساهم باإ�سعار يوجه اىل اأمني �سجل م�ساهمى ال�سركة وذلك قبل يومني على االأقل من موعد االجتماع اللحق. 
melsayed@adf.ae 6. لل�ستعلم يرجى التوا�سل على رقم الهاتف 0558009784 والربيد االإلكرتوين

 للرد على اأي اإ�ستف�سارات قد ترد من امل�ساهمني ملعرفة طريقة ت�سجيل احل�سور والت�سويت يرجى التوا�سل مع حممد �سمري على 
الربيد االإلكرتوين melsayed@adf.ae اأو رقم هاتف  971558009784+

جدول اأعمال اجتماع اجلمعّية العمومّية ل�شركة اأبوظبي للتمويل 

�ض.م.خ. »ال�شركة« واملنعقد يف متام ال�شاعة  الواحدة ظهرًا 

يوم الأحد  املوافق 25 اأبريل 2021 يف اأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت 214،765 فح�سا ك�سفت عن 1،958 اإ�سابة

»ال�شحة« تعلن �شفاء 1,545 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي-وام:

  متا�ضيا مع خطة وزارة ال�ضحة و وقاية املجتمع لتو�ضيع و زيادة نطاق 
الفحو�ضات يف الدولة بهدف الكت�ضاف املبكر و ح�ضر احلالت امل�ضابة 
املخالطني لهم وعزلهم  " كوفيد19-" و  امل�ضتجد  بفريو�ض كورونا 
الل  ال�ضاعات  214،765 فح�ضا جديدا خال  اإجللراء  الللوزارة  اأعلنت 
املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام اأف�ضل واأحدث   24

تقنيات الفح�ض الطبي.

�ضاهم تكثيف اإجراءات التق�ضي و الفح�ض و تو�ضيع نطاق الفحو�ضات 
جديدة  اإ�ضابة  حالة   1،958 عللن  الك�ضف  يف  الللدولللة  م�ضتوى  على 
م�ضتقرة  حلللالت  جميعها  خمتلفة  جن�ضيات  مللن  كللورونللا  بللفللريو�للض 
امل�ضجلة  احلللالت  جمموع  ليبلغ  الازمة  ال�ضحية  للرعاية  وتخ�ضع 

حالة.  495،224
بفريو�ض  الإ�ضابة  بتداعيات  حالت   3 اأعلنت الللوزارة عن وفاة     كما 

كورونا امل�ضتجد ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة اإىل 1،550 حالة.
اأ�ضفها وخال�ض تعازيها  ال�ضحة و وقاية املجتمع عن     واأعربت وزارة 

وموا�ضاتها لذوي املتوفني ومتنياتها بال�ضفاء العاجل جلميع امل�ضابني 
واأهلللابلللت بلللاأفلللراد املللجللتللمللع الللتللعللاون مللع اجلللهللات اللل�للضللحلليللة والتقيد 
و�ضامة  ل�ضحة  �ضماناً  الجتماعي  بالتباعد  واللللتللزام  بالتعليمات 

اجلميع.
و اأعلنت الوزارة اأي�ضا �ضفاء 1،545 حالة جديدة مل�ضابني بفريو�ض 
كورونا و تعافيها التام من اأعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�ضحية 
ال�ضفاء  يبلغ جمموع حالت  وبذلك  امل�ضت�ضفى  دخولها  الازمة منذ 

حالة.  478،063

»ال�شحة « تعلن تقدمي 111,779 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال��شاعات ال� 24 املا�شية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�ضحة و وقاية املجتمع تقدمي 111،779 جرعة من لقاح 
اجلرعات  جمموع  ليبلغ  املا�ضية   24 الل  ال�ضاعات  خال  "كوفيد19-" 
9،601،463 جرعة ومبعدل توزيع للقاح  اأم�ض  التي مت تقدميها حتى 

�ضخ�ض.  100 لكل  جرعة   97.08
اإىل  و�ضعيا  لقاح كوفيد19-  لتوفري  الللوزارة  ياأتي ذلك متا�ضيا مع خطة 
الو�ضول للمناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم والتي �ضت�ضاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�ضيطرة على فريو�ض كوفيد- 19.

عرو�ش التجزئة متلأ اأجواء رم�سان

انتعا�شة يف اأ�شواق الدولة ل�شراء ال�شلع الرم�شانية مع اتباع التدابري الحرتازية 

•• حتقيق رم�صان عطا

�ضهر  يف  الللدولللة  اأ�للضللواق  "�ضهدت 
ن�ضبياً،  ازدحللامللاً  املللبللارك  رم�ضان 
امل�ضتهلكني  عللدد مللن  تللوافللد  حيث 
لللل�لللضلللراء احللتلليللاجللاتللهللم ملللن املللللواد 
اللللغلللذائللليلللة وال�لللضلللتلللهلللاكللليلللة، مع 
ال�ضادرة  بللالللتللعللللليللمللات  اللللللتللللزام 
�ضواء  امللللخلللتللل�لللضلللة،  اجلللللهللللات  عللللن 
الوقائية  الإجللللراءات  �ضعيد  على 
تقليل  اأو  الجللتللمللاعللي،  والللتللبللاعللد 

ن�ضبة الأفراد يف مراكز الت�ضوق.
ور�لللللضلللللدت اللللفلللجلللر الللللتللللزامللللاً من 
امللل�للضللتللهلللللكللني بللجللملليللع الإجللللللراءات 
الحللللرازيللللة، فلل�للضللًا عللن تواجد 
توجيه  علللللى  يللعللملللللون  مللوظللفللني 
املللتلل�للضللوقللني بلللعلللدم الللتللجللمللع اأمللللام 
اأجهزة الدفع "الكا�ضري"، مع ترك 
حر�ضاً  بينهم،  فيما  اآمنة  م�ضافة 
لازدحام  �ضامتهم، وجتنباً  على 
الللللللذي كلللللان يلللحلللدث يف الأعلللللللوام 

ال�ضابقة".
م�ضوؤول  امللللرزوقلللي،  ح�ضن  اأو�للضللح 
�ضركة  يف  الللللعللللامللللة  اللللللعلللللاقلللللات 
»اللولو« العاملية.  اأن تغري ال�ضلوك 
هذا  امل�ضتهلكني  للللدى  اللل�للضللرائللي 
الللعللام، اأ�للضللهللم يف جتللنللب الزدحللللام 
الأغلبية  اأن  خللا�للضللة  املللنللافللذ،  يف 
نزول  فلللور  متطلباتهم  تلل�للضللوقللوا 
ل  فيما  اللل�للضللهللر،  مطلع  اللللرواتلللب 
لل�ضراء  تتوجه  اأخلللرى  فئة  تلللزال 
»اللولو«  اأن  واأو�ضح  الإلللكللروين. 
حري�ضة على عدم حدوث جتمعات 
الللللفللللروع، حيث  للللللملل�للضللتللهلللللكللني يف 
لدى فرق العمل القدرة والتدريب 
املنا�ضب، للتعامل مع اأي خمالفات 

لتعليمات اجلهات املخت�ضة.
اأكد فيليب بجييون، مدير كارفور 
الفطيم  ملللاجلللد  لللللدى  الإمللللللللارات 
للتجزئة، اتخاذ اإجراءات للتعامل 
الزدحللللللام يف �ضالت  حللللالت  ملللع 
العر�ض، من خال تنظيم حركة 
دخول وخروج العماء من املتجر، 
بللوا�للضللطللة فللريللق الأملللللن، علللللى األ 
يزيد على العدد الأق�ضى امل�ضموح 

به ح�ضب م�ضاحة املتجر.
اإنه لن يكون من ال�ضروري  وقال 
الللعللمللل علللللى اأجهزة  زيللللادة فللريللق 
اللللدفلللع »اللللكلللا�لللضلللري«، مللللا قللامللت به 
ال�ضراتيجية  خال  من  كارفور 
الأنظمة  تللطللويللر  اإىل  اللللرامللليلللة 
باأف�ضل  العماء  خلدمة  الرقمية 
عن  يغنيهم  ملللا  ممللكللنللة،  طللريللقللة 

الإيجارات  حيث  مللن  �للضللواء  تاجر 
والتكييف  الللللدخللللول  وتلللكلللالللليلللف 
وتكاليف العر�ض والت�ضويق، لفتاً 
ال�ضلعة  اأ�ضعار  يف  التفاوت  اأن  اإىل 
الواحدة بني خمتلف املنافذ يجب 
يكون  واأن  فيه  مبالغاً  يكون  ل  اأن 

يف حدود املنطق.
عدم  اإىل  اجلمهور  ال�ضبو�ضي  دعللا 
اللللردد يف الإبلللاغ عللن اأي تفاوت 
املنافذ  بني  الأ�ضعار  غري مربر يف 
مبا�ضرة  واللللتلللوا�لللضلللل  املللخللتلللللفللة، 
وزارة  يف  امللل�للضللتللهلللللك  حللمللايللة  ملللع 
يف  امل�ضتهلك  حماية  اأو  القت�ضاد 
خمتلف الللدوائللر القللتلل�للضللاديللة يف 
�للضللتللبللادر مبا�ضرة  والللتللي  اللللدوللللة، 
من  للتحقق  مفت�ضيها  اإر�ضال  اإىل 

�ضهيل  الللللدكللللتللللور  اأكلللللللد  حللللني  يف 
ال�ضعادة  اإدارة  مللديللر  الللبلل�للضللتللكللي، 
والللتلل�للضللويللق يف تللعللاونلليللة الحتللللاد 
اتخذ  الإدارة  جمل�ض  اأن  بللدبللي. 
عللللدة اإجلللللللللراءات لللتللجللنللب حلللدوث 
ازدحام يف �ضالت العر�ض التابعة 
للتعاونية، منها تقليل عدد عربات 
ي�ضهم يف  مللا  فللرع،  كللل  الت�ضوق يف 
تقليل عدد امل�ضتهلكني، متا�ضياً مع 
والوقائية  الحرازية  الإجللراءات 
املخت�ضة  اجلللهللات  اأعلللللنللتللهللا  الللتللي 
تفادياً لاإ�ضابة بفريو�ض كورونا، 
للعمل  فللروع   4 كذلك مت حتويل 
مناطق  يف  اللل�للضللاعللة،  ملللللدار  علللللى 
�ضقيم،  )اأم  وهللي  خمتلفة،  �ضكنية 
اللللورقلللاء، الللو�للضللل، واللللطلللوار(، ما 

اللللللتلللللنلللللفللللليلللللذي مللللللوؤ�لللللضللللل�لللللضلللللة دبلللللي 
للمهرجانات والتجزئة: 

عاملية  كوجهة  دبللي  مكانة  تتجلى 
خال �ضهر رم�ضان املبارك، حيث 
الذين  امللللديلللنلللة  �للضللكللان  يللتلل�للضللارك 
200 جن�ضية  لأكللر من  ينتمون 
دبي  ويللعللتللربون  متنوعة،  وثقافة 
والعمل  التعاون  روح  لهم،  موطناً 
اجلماعي وعمل اخلري والت�ضامح، 
فيما تقدم اأجندة الفعاليات ل�ضكان 
املدينة وزوارها نظرة �ضاملة حول 
الكرمي  لل�ضهر  احلللقلليللقللي  املللعللنللى 
تقليدية  جتلللللللللارب  خلللللللال  مللللللن 
التجزئة  قطاعات  ت�ضمل  متميزة 
والرفيه  وامل�ضروبات  واملللاأكللولت 

الفريدة من نوعها يف املدينة.

النتظار يف الطوابري.
وتابع اأنه بهدف جتنب الكتظاظ 
»الكا�ضري«،  الللدفللع  اأجلللهلللزة  اأمللللام 
العربة«،  »تو�ضيل  خللدمللة  وّفللرنللا 
اللللتلللي متللكللن اللللعلللملللاء ملللن ترك 
عللللربللللات اللللتللل�لللضلللوق اخللللا�لللضلللة بهم 
اإىل  بتو�ضيلها  لللنللقللوم  الللفللرع،  يف 
لهم،  الأن�ضب  الللوقللت  يف  منازلهم 
اأطلللللللق خدمة  ملللن  اأول  اأنلللنلللا  كللمللا 
قمنا  الللللتللللي  وانللللطلللللللللق«  »املللل�للللضللللح 
عرب  لت�ضبح  ملللوؤخلللراً  بتطويرها 
اللللهلللواتلللف اللللذكللليلللة، حلليللث ميكن 
اإ�ضافته  عند  املنتج  م�ضح  للعماء 
اإىل العربة والدفع عن طريق اأحد 
الو�ضائل الذكية عند خروجه من 

املتجر.

الأمر.
للم�ضتهلك  اأن  اللل�للضللبللو�للضللي  واأكللللد 
على  اللللرقلللابلللة  يف  رئلليلل�للضلليللاً  دوراً 
احلمات  جلللانلللب  اإىل  الأ�لللللضلللللواق 
الدورية التفتي�ضية التي تقوم بها 
ال�ضنة  اأيلللام  خللال  التفتي�ض  فللرق 
رم�ضان  �للضللهللر  خلللللال  وخلللا�لللضلللة 
الللللوزارة  اأن  اإىل  ملل�للضللرياً  امللللبلللارك، 
واملعايري  ال�ضوابط  اأف�ضل  تعتمد 
الللرقللابلليللة علللللى الأ�لللضلللواق ل�ضمان 
وحتقيق  وازدهللللارهللللا  ا�للضللتللقللراراه 
عللاقللة ملللتلللوازنلللة بلللني الللتللجللار يف 
الللللدولللللة وعلى  اأ�لللللضلللللواق  خمللتلللللف 
والت�ضوق  الذكية  التجارة  من�ضات 

الإلكروين.
وقللللللللال اأحلللللملللللد اخللللللاجلللللة املللللديللللر 

امل�ضتهلكني  تللللوزيللللع  اإىل  يلللللللوؤدي 
خمتلفة،  اأوقللللللللللات  يف  للللللللتللل�لللضلللوق 
لل�ضراء،  فللر�للض  علللدة  وميللنللحللهللم 
خا�ضة بعد منت�ضف الليل، كذلك 
اإلكرونية  من�ضة  التعاونية  توفر 
�ضهدت  اللللتلللي  الللللذكللللي  للللللتلل�للضللوق 
اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  الطلب  يف  منللواً 
%3.5 منذ بداية العام اجلاري؛ 
نحو  على  عرو�ضاً  تت�ضمن  حيث 

منتج.  1500
وقال مدير اإدارة املناف�ضة وحماية 
بوزارة القت�ضاد مروان  امل�ضتهلك 
اأن يكون  ال�ضبو�ضي  من الطبيعي 
بني  ال�ضلع  اأ�ضعار  يف  تفاوت  هناك 
اختاف  ملللع  �للضلليللمللا  ول  امللللنلللافلللذ، 
اللللتلللكلللالللليلللف الللللتللللي يللتللحللملللللهللا كل 

واأفللللللاد رئلليلل�للض جمللمللوعللة مللللوردي 
العاملة  والللفللواكلله  اخلللل�لللضلللراوات 
حتت مظلة غرفة جتارة و�ضناعة 
دبي حممد ال�ضريف، باأن الإمارات 
اأكللللرب مللنللتللج للتمور  ثلللاين  تللعللتللرب 
العربية  اململكة  بعد  العامل  حللول 
ال�ضوق  فللاإن  وبللالللتللايل  ال�ضعودية، 
املللحلللللي يلل�للضللهللد وفلللللرة دائللللمللللاً من 
التمور املنتجة حملياً، م�ضرياً اإىل 
اأن منافذ التجزئة يف الدولة تطرح 
عرو�ضاً وتخفي�ضات متنوعة على 

كثري من منتجات التمور.
�ضهر  قبيل  اأنلله  ال�ضريف  واأ�للضللاف 
ال�ضترياد  التجار  يرفع  رم�ضان 
تتجاوز  ل  بللنلل�للضللبللة  اللللتلللملللور  ملللن 
ذلك  ويللللهللللدف  فلللقلللط،  الل10% 
املتوفرة  املنتجات  باقة  تنويع  اإىل 
علللللى رفلللوف املللتللاجللر، وخللا�للضللة اأن 
الللللدولللللة تلل�للضللم عللللللدداً كلللبلللرياً من 
�ضراء  يف  ترغب  والتي  اجلن�ضيات 
اعلللتلللادت عليها يف  الللتللي  املللنللتللجللات 
ال�ضحور  اأو  �ضواء لاإفطار  بلدها، 
واإعداد  الزيارات والهدايا  اأو حتى 

احللويات اخلا�ضة بكل بلد.
الللطلللللب على  اأن  اللل�للضللريللف،  وذكلللر 
الللتللمللور يف اللل�للضللوق املللحلللللي يرتفع 
مقارنة  الل30%  تتجاوز  بن�ضب 

باأيام ال�ضنة العادية.
وقال امل�ضتهلك �ضامي ال�ضريد  اإنه 
اخلا�ض  بالتب�ضع  يللقللوم  مللا  علللادة 
بلل�للضللهللر رمللل�لللضلللان بللبلل�للضللعللة اأيللللللام، 
وخا�ضة التمور التي تعترب منتجاً 
يف  يكون حا�ضراً  اأن  يجب  اأ�ضا�ضياً 
كل �ضوق، ومن الوا�ضح اأن الأ�ضعار 
م�ضتقرة نوعاً ما اإىل جانب بع�ض 
العرو�ض التي تقدمها التعاونيات، 
ولكن يجب اأن يبحث ال�ضخ�ض عن 

اجلودة وال�ضعر املنا�ضبني.
وقلللللللللال �للللضللللامللللر حمللللمللللد :ميلللكلللن 
ال�ضتمتاع  وزوارهلللللا  دبلللي  للل�للضللكللان 
مبجموعة من الفعاليات الثقافية 
املاأكولت  وجتللللارب  املجتمعية   و 
جميع  تنا�ضب  الللتللي  وامللل�للضللروبللات 
اأفللللللللراد اللللعلللائلللللللة وتللعللكلل�للض تللللراث 
املدينة، اإ�ضافة اإىل ما تقدمه من 
التجزئة والرفيه خال  عرو�ض 
العام.  لهذا  الكرمي  رم�ضان  �ضهر 
للمهرجانات  دبي  موؤ�ض�ضة  وتقدم 
والتجزئة، جمموعة من الأن�ضطة 
التي ت�ضلط ال�ضوء على املنا�ضبات 
الطعام  تللنللاول  وجتلللارب  العائلية 
ال�ضهر  متللليلللز  الللللتللللي  والأجللللللللللللواء 

الف�ضيل.

املنافذ يف  الزدحام  جتنب  يف  اأ�شهم   , امل�شتهلكني  لدى  ال�شرائي  ال�شلوك  تغري  املرزوقي:  • ح�شن 
% التعاونية من�شة اإلكرتونية للت�شوق الذكي �شهدت منوًا يف الطلب بن�شبة 3.5  توفر  الب�شتكي:  • �شهيل 

الدورية احلمالت  جانب  اإىل  الأ�شواق  على  الرقابة  يف  رئي�شي  دور  للم�شتهلك  ال�شبو�شي:  • مروان 
العمالء خلدمة  الرقمية  الأنظمة  لتطوير  الرامية  ا�شرتاتيجيتها  خالل  من  كارفور  قامت   : بجييون  • فيليب 

رم�شان �شهر  خالل  عاملية  كوجهة  دبي  مكانة  تتجلى   : اخلاجة  • اأحمد 
يرتفع بن�شب تتجاوز ال�30 % املحلي  ال�شوق  يف  التمور  على  الطلب   : ال�شريف  • حممد 

التعاونيات تقدمها  التي  العرو�ض  بع�ض  جانب  اإىل  ما  نوعًا  م�شتقرة  الأ�شعار  ال�شريد:  • �شامي 
الطعام تناول  وجتارب  العائلية  املنا�شبات  على  ال�شوء  ت�شلط  التي  الأن�شطة  من  :جمموعة  حممد  • �شامر 
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م�ساحة ن�ستعر�ش فيها االأفكار واالإبداع 
بهدف اإثراء احلياة الثقافية

 يعرب القارىء فيها عن راأيه وال ميثل وجهة نظر ال�سحيفة
نتلقى م�ساركتكم عرب االمييل 

abdalmaqsud@hotmail.com اإعداد اأ�سامة عبداملق�سود

احللم
كلما دعوت اهلل به اأن يحدث واأنا يف بداية الع�ضرينات من العمر، حمدت اهلل 
اأنه مل يحدث واأنا يف اأواخرها، يف بداية الع�ضرينات غالبا نكون مندفعني، 

اأقل الكلمات ت�ضعدنا واأقل  طائ�ضني، 
م�ضتقّري  غلللري  تللزعللجللنللا،  الللكلللللمللات 
ال�ضخ�ضية وغري م�ضتقرين يف روؤيتنا 
لأمور حياتنا واأحامنا، نبني باأيدينا 
اأ�ضخا�ضا  ونقابل  ون�ضدقها،  اأوهلللام 
ثم  ال�ضحيح  الختيار  اأنهم  ونعتقد 
اأننا  كافية  زمنية  فللرة  بعد  نتفاجاأ 
مللازلللنللا غللري قللادريللن علللللى الختيار 
ال�ضحيح، قرارات نتخذها ثم نحمد 
اهلل اأنها مل تتم، اأ�ضخا�ض كنت اأقوم 
باختيارهم ثم اأقول لنف�ضي اأين كان 
اأين  رغلللم  اخللرتللهللم؟  عللنللدمللا  عقلي 

حري�ضة على  اأن اأكون متيقظة طوال حياتي.
ن�سمة عودة

نب�سات/ كما هلَّ �سريحل
هي لي�ضت �ضوى �ضويعات جمتزاأة يهلُّ بعدها هال �ضهر اأنزل فيه القراآن 
هدى للنا�ض وبينات من الهدى والفرقان، و�ضي�ضعد النا�ض بحلوله وبنوم 
نهاره و�ضهر لياليه املمنهجة كرنفاليا كعادة درجت مع انت�ضار دور الفانتازيا 
الفنية التي ل عاقة لها ل بالفن ول بق�ضاياه، وفانتازيا الربامج والتي هي 

الأخرى ل متت اإىل اأعماق العمق من 
وت�ضرخ  تئن  وهللي  العربية  ال�ضوارع 
اأجلها،  مللن  ت�ضوم  لقمة  عللن  لهللثللة 
املعروف  جلللزاوؤه  كللان  اإن  ال�ضيام  لأن 
بالإم�ضاك عن الطعام وعن ال�ضراب، 
فهناك من يعتربون �ضهور العام كلها 
اإل  برم�ضان  ي�ضعرون  ول  رم�ضان، 
مب�ضاعر حنان عندما يطلقها جا�ضم 
وتعمدت  اخلليجية،  امل�ضل�ضات  يف 
عن ق�ضد ذكر امل�ضل�ضات عو�ضا عن 
اأعمال  معظم  لت�ضابه  نظرا  امل�ضل�ضل 
"الدرام"،  يف  املللكللبللوبللة  اأو  اللللدراملللا 

ودرام باللهجة الإماراتية الدارجة، برميل.
مهرجان  "الدرام" لللول  م�ضريها  �ضيكون  تقريبا  الأعللمللال  كل  كانت  نعم 
�ضهر رم�ضان الذي ح�ضرت له وللياليه من اأ�ضناف وال�ضجون قبل �ضاة 

املغرب باملو�ضيقى احلزينة كفيلم رد قلبي اأو فيلم اأريد حا! 
وكاأن الإقبال على اهلل يعترب من م�ضاهد احلزن لدى اأهل الفن من غري 

الفنانني قطعا 
بداية  يف  ذكرتهم  الذين  من  تذكرونهم  تزالون  ل  كنتم  اإن  الذين  اأولئك 
املرفون  يرجمها  م�ضاعر  من  ميتلكون  ما  غري  ميلكون  ل  ممن  املقال 
فقط باأنهم فقراء ول بد من اإطعامهم وتوفري وجبات الإفطار لهم، ومل 
يروهم من وجهة نظر اأخرى وهي اأنهم طاقات وعقول وم�ضاريع تنمية، ل 

تريد اأن ترد اإىل موائد الأكارم بقدر ما تود اأن تكون لها موائد كالكرام.

غ�سة جناح
فرة لي�ضت بقريبة تلك التي احت�ضنت جناحه، وجعلت منه اإذ ذاك رجل 
بدا م�ضرفاً، ل مهينا على وزن  الللذي  املهني  املرحلة يف اخت�ضا�ض جماله 

كلمة مهن وامل�ضتقة من املهانة.
وهاتف  فارهة  �ضيارة  امتاك  على  مقت�ضرة  حينها  احلياة  مباهج  كانت 
�ضيارة، وماب�ض اأنيقة، هذا على امل�ضتوى امل�ضاهد واملنظور، اأما املباهج على 
الذي يعرب  ال�ضيكات  البنكي ودفر  الر�ضيد  كان  ال�ضخ�ضي فقد  امل�ضتوى 
عن نف�ضه وبكل ثقة اأمام اأحلك الظروف اأو حتى يف اأح�ضنها واأف�ضلها �ضيد 
املوقف با منازع، ملا يف ذلك ال�ضيك من قدر وتقدير لدى كافة املتعاملني 

به، ثم يكفي اأنه مبثابة ال�ضامن.
اأفكار ناجحة، بل بعد حمللاولت حتقق  جناح من فكرة واحللدة ولي�ض من 
ل�ضاحبنا ما كان ي�ضبو اإليه، ومرت الأيام وال�ضهور جترجر بع�ضها بع�ضاً 
حتى ا�ضتجمعت قواها لت�ضكل عاما ثم عامني وثاثة، والقاعد على اأريكة 
النجاح مل يتزعزع من مكان جموده الذي بدا ثقيا بع�ض ال�ضيء نتيجة 

قلة احلركة.
على مدى الثاث �ضنوات وهو يروي لو�ضائل الإعام وغريها من و�ضائل 
نقل جتارب النجاح اإىل اجلمهور العري�ض الراغب يف حتقيق جناح اأخرى.
مرت ال�ضنوات ول يوجد �ضيء يبقى على حاله، فهي اأ�ضرية اإحدى اثنتني اإما 
اإبداع ليتطور اأو �ضمود وك�ضل ليتدهور، والتدهور كان م�ضري "املب�ضوط" 
التغني  نتيجة  الآن  هو  بينما  بق�ضة جناحه،  العامل  اأ�ضغل  الذي  التعي�ض، 
مبنجز مل يعرف �ضواه ومل يتجراأ لفعل غريها، مغمورا بعيداً عن اأ�ضواء 

ال�ضهرة التي مل تعد و�ضائلها اليوم راغبة لل�ضماع اإىل غ�ضة.
مريا علي/كاتبة

ال�سوم واجلذب
التا�ضي  على  العليا  الأنلللا  لي�ضاعد  الللداخلللللي  لكيانك  دعلللوة  هللو  اللل�للضللوم 
تنقية  على  ت�ضاعد  التي  الروحانيات  ولللتللزداد  النف�ض  اأعماق  يف  والغو�ض 
ل�ضوتك  وت�ضتمع  الإلللهللي  الللنللور  م�ضدر  باخلالق  الت�ضال  وزيلللادة  اللللروح 
ال�ضوم  وارتبط  الطاقة،  وتللزداد  الذبذبات  فرتفع  اأعلى  ب�ضكل  الداخلي 
ي�ضاعد  لأنه  الديانات  اختاف  على  جميعها  بالطوائف  الع�ضور  مر  على 

الروحي  الإنلل�للضللان  وعللي  تطوير  على 
عايل.  ب�ضكل  تتدفق  الطاقة  وجعل 
الربامج  فللاإن  اجلللذب  قانون  وح�ضب 
والتي  الللبللاطللن  عللقلللللك  امللللوجلللودة يف 
ويقني  مب�ضاعر  ومتللزجللهللا  تتوقعها 
اأنللللت علللللى اهتزاز  بللالللتللحللقللق وتلللكلللون 
فكري وذبذبات عالية وتردد منا�ضب 
للللللللو�لللضلللول للللهلللدفلللك �للضللتللنللعللكلل�للض يف 
وتختربها  وتتحقق  اخلارجي  عاملك 
اأنت  لللذلللك  امللللواقلللف واللللعلللاقلللات  يف 
ما  جللللذب  الللطللاقللة  لتنقية  بللحللاجللة 

فيه على  وتكون  الطاقة  التخل�ض من عوائق  ي�ضاعد على  وال�ضوم  تريد، 
اهتزاز فكري عايل وتكون الطاقة فاعلة ب�ضكل ممتاز فيزداد الركيز على 
هدفك وتثبيت النوايا وتتجلى الأفكار ب�ضكل اأقوى وتكتب خطتك وتقوى 
املمزوج مب�ضاعر قوية  ال�ضديد  والتوقع  والإجابة  بالدعاء  اليقني  م�ضاعر 
بحدوث هذا ال�ضيء، وتكون مراكز الطاقة مفتوحة عند ال�ضائم وين�ضط 
عمل ال�ضاكرات لتنظيم تدفق هذه الطاقة في�ضتقبل ات�ضال روحيا عالياً   
ويحدث ارتقاء فكري وروحي يغري الواقع الهتزازي فيكون طريق و�ضوله 
�ضيامك  يكون  اأن  انتبه  اجلللذب.  قللوة عملية  وتلللزداد  اأقللل مقاومة  لهدفه 
الهدف احلقيقي  تكت�ضف فيه  للج�ضد  ولي�ض جتويعاً  روحياً  واعياً  �ضياماً 
والختبار الروحي العميق لل�ضوم وتتعرف على جوهر وجودك ويقوى فيه 
الت�ضال بالروح خا�ضة عند اإ�ضافة طقو�ض روحية و�ضعائر وعبادات تغذي 
كيانك  اختربها  مل�ضاعر  كانعكا�ض  بالآخرين  وت�ضعر  اخلالق  مع  عاقتك 
املادي  اجل�ضد  و�ضبط  والت�ضامح  كالعطاء  العليا  القيم  وتلللزداد  الداخلي 

وت�ضحن فيه طاقتك ل�ضنة كاملة جديدة.
منال احلبال /اإعلمية 

امل�سابقات الفنية 
لعبت امل�ضابقات الفنية دورا هاما يف تطوير احلركة الفنية بجميع فروعها 
واخت�ضا�ضاتها، فمنذ اأن عرفنا جائزة الأو�ضكار لاأفام ال�ضينمائية ونحن 
نتابع عن كثب الأفام املبهرة واملناف�ضة ال�ضر�ضة على اأف�ضل فيلم وت�ضوير 
اأول ودور ثاين وغريها من اجلوائز التي متنح  و�ضيناريو وديكور وممثل 

لأ�ضحاب الخت�ضا�ض.
ومع التطور وانت�ضار الهواتف الذكية 
وتاأريخ  الت�ضوير  يف  وا�للضللتللخللدامللهللا 
وو�ضع  امل�ضور  يعي�ضها  التى  احلالة 
روحلللله وثللقللافللتلله يف امللل�للضللهللد، ادركلللت 
و�ضركات  اللل�للضلليللنللمللائلليللة  املللوؤ�للضلل�للضللات 
الإنتاج اأهمية هذه الأفام الق�ضرية، 
ومللللن هللنللا مت ر�لللضلللد جلللوائلللز وطلللرح 
ملل�للضللابللقللات حلللللول الللللعللللامل للللاأفلللام 
الق�ضرية جدا التي ل تتعدى الثاث 
دقائق، فيها يحاول املت�ضابق جت�ضيد 
فللكللرتلله وتللو�للضلليللل ر�للضللالللتلله عللرب هذه 
بكل  يللهللتللم  واأن  املللللعللللدودة،  الللدقللائللق 

اجلوانب املطلوبة يف العمل الفني الذي يوؤهله للدخول يف املناف�ضة ويحتل 
مقعدا �ضمن امل�ضاركني.

الفنية  املبادرات  العديد من هذه  بابتكار  الللدول  ال�ضياق نف�ضه  قامت  ويف 
بال�ضورة  املهتمني  ت�ضجع  مالية  مبالغ  ور�للضللدت  واعللدة  م�ضابقات  وطللرح 
املادة  يللخللتللار  بلللاأن  كللل خملللرج  وامللل�للضللاركللة، وهللنللا يجتهد  للتقدم  واحلللركللة 
التى تنت�ضر  الأدبية واملحتوى الفني الذي يتما�ضى مع الق�ضايا املعا�ضرة 
اأماكن  باختيار  املخرجني  ويهتم  بللل  خللا�للض،  ب�ضكل  العربية  منطقتنا  يف 
الت�ضوير بعناية وحتديد معامل الفكرة، كما ي�ضتعينون بكامريات تتاءم 
التحكيم  لتتمكن جلنة  وال�ضوت  ال�ضورة  لو�ضوح  ال�ضينمائي  العر�ض  مع 

من فرز الأفام وت�ضنيفها ب�ضكل طبيعي.
حكيمة  قلليللادات  باأ�ضماء  تطلق  فنية  م�ضابقات  هناك  اأن  الطالع  وحل�ضن 
واأدواتهم،  بفكرهم  جت�ضيدها  املت�ضابقني  وعلى  مو�ضوعة  الفكرة  وتكون 
الداعمة  املوؤ�ض�ضات  لأن  الطيب  ال�ضدى  لها  يكون  امل�ضابقات  هذه  وغالبا 
كبار  من  التحكيم  جلنة  اختيار  عن  ف�ضا  وطنية،  خلفية  من  والراعية 
اأن  وال�ضفافية، غري  يدعو لاطمئنان  وهذا  العربية،  باملنطقة  املخرجني 
ور�ض  وح�ضور  منهم  والتعلم  النجوم  مقابلة  للهواة  تتيح  امل�ضابقات  هذه 
وتنمية  الللذات  ي�ضهم يف تطوير  املهرجانات مما  هام�ض  على  عمل جترى 

القدرات.
معاذ الطيب /خمرج 

دراما رم�سانية
هل رم�ضان ومعه كالعادة فتحت املناف�ضة ل�ضباق امل�ضل�ضات، عدد هائل من 
الأعمال الفنية دخل ال�ضوق الفني، وعلى امل�ضاهد اأن يختار املنا�ضب ملتابعته، 

واملنا�ضب هنا قد يرتبط بفنان معني 
يحب اجلمهور متابعة اأعماله ب�ضرف 
اإخفاقها،  اأو  جلللودتلللهلللا  علللن  الللنللظللر 
فامل�ضل�ضات هذا العام يربطها خيط 
فكلها  لبع�ضها،  امتداد  وكاأنها  رفيع 
النتقام،  فلك  يف  تللدور  ا�ضتثناء  بللا 
اإىل  ن�ضري  فنحن  النللتللقللام  قلنا  واذا 
وال�ضرعة  "الأك�ضن"  الإثللللللارة  فلللن  
ويف  وعنف،  حللروب  ووجللود  وال�ضاح 
علمت  الف�ضائية  القنوات  اأن  الواقع 

العمرية  الفئة  اإىل  ت�ضري  العربية وو�ضعت عامة  الأ�ضرة  ما عليها جتاه 
التي ينبغي اأن ت�ضاهد العمل، فمن امل�ضل�ضات ل يجب اأن يراها ما هو دون 
الثامنة ع�ضر واأخرى من هو دون الثانية ع�ضر، وهذا يعني اأن الأطفال مل 

يحظوا بفكر ول اهتمام �ضناع الدراما.
امل�ضل�ضات كلها يظهر فيها الأ�ضلحة والقتل والدماء وكاأن �ضناع الدراما 
انف�ضلوا عن عاملنا متاما، وهذا يدل على اأن هناك فقر يف الإبللداع الأدبي 
مما يجعل دائرة الن�ضو�ض تاأخذ من الأفام الهندية وتتاأثر بها جدا، حتى 

اأن بع�ض امل�ضاهد بداأت تاأخذ فكرة الت�ضوير الهندي يف البطء.
اجلديد اأن الثنائيات يف م�ضل�ضات هذا العام كثرية ، فكل فنان كان بطل 
نف�ضه   الفني  الثقل  يف  اأخللر  جنللم  مللع  للعمل  ان�ضم  املا�ضي  الللعللام  مل�ضل�ضل 
واجلماهريي، وطبعا يف هذه احلالة لبد اأن يراعي كاتب ال�ضيناريو امليزان 
يف عدد امل�ضاهد والكلمات لكل منهما، والغريب اأن كل امل�ضاهد التى يظهر 
فيها "اجلدعان" تكون معهما ال�ضجائر م�ضتعلة، والعناوين مغايرة للواقع 
تناولها  التي  نف�ضها  الفكرة  فهي  "جدعنه"،  البلطجة  على  نطلق  فكيف 
بابا والأربعني حرامي"، فمن ي�ضرق احلرامي حرامي ولي�ض  فيلم" علي 
"جدع" اأو �ضريف فكلهم ل�ضو�ض، لأن هناك باب �ضرعي "جلدعنة" اأولد 
جدا،  كثريا  الللواقللع  يف  حللدث  وهللذا  لل�ضرطة،  امل�ضروقات  يعطي  اأن  البلد 
حار�ض مب�ضت�ضفى وجد حقيبة بها مبالغ كبرية جدا من الأموال واأعادها 
اأمللوال لو طمع فيها  اأعللاد  اأي�ضا  تاك�ضي وعامل نظافة  لأ�ضحابها، و�ضائق 

لكان من رجال الأعمال يف غم�ضة عني. 
اللل�للضللاح ال�ضجائر النللتللقللام، ولكل   ، الللعللام  خيط يللربللط كللل الللدرامللا هللذا 
النتقام،  دائلللرة  �ضمن  يكون  لأن  توؤهله  التي  الللدراملليللة  حبكته  م�ضل�ضل 
جديد  احلللوار  واأ�ضلوب  بع�ض،  مع  الكبار  تعاون  اأي�ضا  امل�ضرك  واخليط 
و�ضتكون  املجتمع  يف  الكرمي  ال�ضهر  بعد  تعميمها  �ضيتم  دخيلة  ولغة  جدا 
عامة مميزة يف عامل البلطجة والتقليد الأعمى، فكل عام تنحدر الدراما 
مب�ضتوى املجتمع وكاأنها هلب �ضفينة اأو قا�ضة كّتف بها املجتمع واألقي به 

يف بئر عميقة من التدين الأخاقي. 
 حممد علي

عقد النية 
 يف اأوائللل الأيللام املباركة من ال�ضهر الف�ضيل، ذكر الواعظون حديثا نبويا 
�ضريفا ير�ضد امل�ضلمني ويحثهم على  اإظهار نية ال�ضيام وعقد النية علني 
واإل فقد ال�ضائم �ضيامه، ونية ال�ضيام كنية ال�ضاة �ضرورية، ويف الواقع 
واجلمهور،  العامة  نحو  واجللبلله  وهللذا  والتنبيه  الإر�للضللاد  الللواعللظ  دور  اأن 

والواعظ عليه اأن ي�ضع العلم واملعرفة اأمام العوام من النا�ض.
ال�ضهر  انتهاء  فللور  منعقدة  فيه  النية  ال�ضيام  ومنها  فرائ�ض  هناك  لكن 
التنازيل  العد  يف  ويبداأ  ال�ضهر  ينتظر  فاجلميع   ، القادم  ال�ضهر  لي�ضتقبل 
قبل اأن يحل رم�ضان باأكر من اأربعة �ضهور بالتمام والكمال، األي�ضت هذه 
نية منعقدة على �ضيامه وال�ضتعداد له؟ ف�ضا عن الدعاء امل�ضهور الذي 
يردد على األ�ضنة النا�ض اللهم بلغنا رم�ضان، وهذه اأي�ضا نية لل�ضوم، غري 

والت�ضوق  ال�ضهر  بحلول  ال�ضتعدادات 
ال�ضرورية،  التموينية  املللواد  وتوفري 
بتوفري  الأفلللللللراد  بللعلل�للض  وا�لللضلللتلللعلللداد 
للمحتاجني  اللللغلللذائللليلللة  الللل�لللضلللال 
والفقراء، والذين ي�ضتعدون لتقدمي 
والفقراء  للم�ضافرين  اإفطار  وجبات 
وعللابللري اللل�للضللبلليللل، كللل هلللذه �ضواهد 

على اأن الفرد ينوي ال�ضيام.
جدا  و�ضرورية  القلب  حملها  النية 
عند فعل ال�ضيء، وما اأكده الواعظون 
 ، نية  تكون  اأن  يكفي  ال�ضتعداد  بللاأن 
اأن  بللاأن نويت   اأن يلفظ  ول ي�ضرط 

ال�ضيام،  على  وتللعللودت  املا�ضي  العام  �ضام  قد  ال�ضائم  لأن  ال�ضهر،  اأ�للضللوم 
وهذا  ال�ضهر،  اهلل  يبلغه  باأن  والدعاء  باللهفة  ال�ضيام  على  انعقدت  ونيته 
الأمر اعتاد عليه امل�ضلم ولأن دور الواعظ هنا �ضروري فكان يلزم التو�ضيح 

وو�ضع العلم واملعرفة ن�ضب عني ال�ضائم.
 حممد اإبراهيم

املو�سيقى اخلليجية
ولعلها  الع�ضور،  مر  على  الإن�ضانية  املعامل احل�ضارية  اأهم  اأحد  املو�ضيقى 
ال�ضاهد الأكرب ح�ضوًرا يف ثقافة اأي �ضعب وتقدمه وازدهاره وذوقه الفني 
لتاأثريها يف النف�ض ودفعها لتذوق اجلمال والعمل على ا�ضتمرارية وجوده. 

للفنون  الداخلي  الللوجلله  متثل  وهللي 
ذاك  املرئي  غري  ال�ضمعي  الوجه  اأي 
كانت  واإن  ي�ضاهد  ول  ُيللحلل�للض  اللللذي 
الأذن  لأن  اللللظلللاهلللرة،  هلللي  اأدواتلللللللله 
اإىل  تللهللديلله  ثللم  بلله  وتللاأنلل�للض  تلتقطه 

النف�ض لتنعم وتتجلى به.
واملللو�للضلليللقللى اخلللللليللجلليللة بلل�للضللكللل عام 
الإن�ضانية  املو�ضيقى  ق�ضمات  اإحللدى 
للللهلللذا كلللللان لبلللللد مللللن اللللتلللعلللرف عن 
امل�ضتخدمة  ولأنها  اأدواتللهللا  اإىل  قرب 
هذه  لأن  مللوقللعللهللا،  علللللى  للللللتللعللرف 

اأ�ضا�ضًيا  حمللوًرا  متثل  باأنواعها  الآلت 
الراث  يف  بللازرة  عامة  وهللي  ال�ضعبية  واملو�ضيقى  احلركي  الأداء  لفنون 
احل�ضاري ملنطقة اخلليج العربي لذا كان لبد من التذكري بها لاأجيال 

احلالية.
يتو�ضط  حيث  الآملللر  اأو  املللقللدم  ي�ضتخدمه  احلجم  كبري  طبل  الللراأ�للض:   -

�ضارب الطبل جمموع العازفني والراق�ضني، ويحرك الطبل مييًنا و�ضماًل 
واإىل اأعلى واإىل اأ�ضفل وي�ضرب عليه بقطعة من جريد النخل، وبحركته 
واجتاهاته تتحرك اجلموع. وهناك طبول ت�ضبه الراأ�ض اإل اأنها متو�ضطة 

احلجم وت�ضمى "التخامري".
النحا�ض  تتاألف من قطعتني من  اإيقاع  اأداء  -الطو�ض: جمع طا�ضة وهي 
والواحدة منها على �ضكل قر�ض مقعر م�ضتدير مُت�ضكان بالأ�ضابع. فاإذا 
ُطرقت الواحدة بالأخرى �ضدرت عنها نغمات اإيقاعية خا�ضة، كما يوجد 
"الرنة" لأنها حتدث عن طرقها رنيًنا. -  اأخللرى مثل  للطو�ض م�ضميات 
واحللد م�ضدود  ذات وجه جلدي  دائللرة خ�ضبية  الطار وهو  وي�ضمى  �ضماع: 

وفارغ من الطرف املقابل.
- ال�ضيندو: طبل كبري جًدا مقارنة بالطبول الأخرى يتميز ب�ضوت غليظ 
قوي يتكون من اخل�ضب ال�ضميك يغطى بجلد ثور ب�ضبب قوته و�ضماكته. 
على  اخل�ضب  من  �ضغرية  قطع  بوا�ضطة  فتكون  اجللد  تثبيت  كيفية  اأمللا 
اأو  فللاإن متللزق اجللد  الطبل  دائللريللة على  اأوتلللاد تو�ضع �ضمن حلقة  �ضكل 
القطع  تلك  نزع  طريق  عن  تبديله  اأو  �ضده  ميكن  فاإنه  ارتخى  اأو  ت�ضقق 
اخل�ضبية ال�ضغرية. كما اأن للطبل قاعدة خ�ضبية جموفة يف نهايتها اأرجل 
لوقوف الطبل، ويتطلب هذا الطبل مهارة يف الأداء. -ال�ضرناي: الأ�ضل 
يف الكلمة ال�ضرناي وهو مزمار وي�ضنع من خ�ضب �ضجر ال�ضنوبر اأو جوز 
الهند اأو ال�ضاج. وهو ا�ضطواين ال�ضكل ينتهي بقمع خمروطي وعليه �ضتة 
ثقوب طوله يراوح ما بني قدم ون�ضف القدم اإىل قدمني تقريًبا. وتتكون 
اآلة ال�ضرناي من ثاثة اأجزاء رئي�ضة مت�ضاوية الطول هي التاكو واملنارة 
والدقل بالإ�ضافة اإىل اخلو�ضة "البو�ضة" التي ينفخ فيها وهي من خو�ض 
النخيل، وال�ضبب يف ا�ضتخدام اخلو�ض هو احل�ضول على �ضوت مميز اأثناء 
النفخ، وميكن اأن يكون كل جزء من ال�ضرناي م�ضنوًعا من نوع خمتلف 

من اخل�ضب اأو مادة اأخرى.
- الكا�ضر: طبل �ضغري احلجم ي�ضتخدم يف ك�ضر حدة ا�ضتمرارية النغمات 
وخمالف  متكرر  ثابت  باإيقاع  ال�ضارب  يلتزم  حيث  الراق�ضة  والإيقاعات 
وكبرية.  �ضغرية  منه  خمتلفة  اأحللجللام  وهللنللاك  الأخللللرى،  الآلت  لإيللقللاع 
ا عند جتمع الن�ضاء  وي�ضتخدم يف العديد من الرق�ضات كما ي�ضتخدم اأي�ضً

مبنا�ضبة الحتفالت والأعرا�ض واخلتان وغريها.
اأمامه  ال�ضارب  ي�ضعها  احلجم  متو�ضط  �ضفيح  معدنية  علبة  البيب:   -
بالعر�ض وهو جال�ض على الأر�ض ثم ي�ضرب عليها بع�ضايتني من جريد 
النخيل ت�ضميان املداق فت�ضدر �ضوًتا حاًدا ي�ضاف اإىل اأ�ضوات باقي الآلت 

ذات الأ�ضوات الغليظة.
ا جربه اأو قربهو هو م�ضنوع من اجللد يف فوهتها  - الهبان: وي�ضمى اأي�ضً
الوحيدة مزمار ذو فتحتني وينفخ فيها العازف فت�ضدر اأ�ضواًتا مو�ضيقية 
عذبة، وهي ت�ضبه يف �ضكلها وطريقة نفخها القرب املو�ضيقية الإ�ضكتلندية 

وعلى اأنغامها توؤدي رق�ضة ت�ضمى "هبان دوراي".
جموفة  خ�ضبية  ا�ضطوانة  عللن  عللبللارة  احلللجللم  كبري  طبل  الللرحللمللاين:   -
مك�ضوة من اجلانبني بجلد املاعز وغالًبا ما ُتدهن بلون اأو اأكر على �ضكل 
حلقات، وعند الإداء عليه ُيعلق على كتف ال�ضارب اإىل الأمام بزاوية مائلة 
بحيث ي�ضرب على اجلانب العلوي منها باإحدى كّفيه وعلى اجلانب الآخر 

بكفه الآخر.
"مدميا" وهو طبل  ا اجلبوه، وي�ضتخدم يف فن  اأي�ضً - م�ضيندو: وي�ضمى 
ا�ضطواين طويل جًدا ن�ضبة اإىل الطبول الأخرى وم�ضنوعها من اخل�ضب 
اأرجل  بللني  الللقللوي واجللللللد ومك�ضو مللن الأعلللللى بجلد ثللور وتو�ضع الآللللة 
ت�ضدر �ضوًتا عميًقا متو�ضًطا  الآلللة  وهللذه  الوقوف  العازف وهو يف حالة 

يف القوة.
-الطنبورة: اآلة وترية لها �ضندوق �ضوتي جموف مغطى باجللد ومكون 
من وعاء خ�ضبي م�ضتدير وعمودين جانبيني مائلني اإىل الداخل يتعامدان 
اأمعاء  مللن  م�ضنوعة  اأوتللللار  �ضتة  اإللليلله  ت�ضد  م�ضتقيم  اأفللقللي  ق�ضيب  مللع 
من  ت�ضنع  م�ضدودة   لّفات  بوا�ضطة  وُت�ضبط  الأوتلللار  وت�ضد  احليوانات. 
القما�ض املجدول ويعزف عليها براأ�ض قرن ثور وت�ضتخدم هذه الآلة لفن 
النوبان. ويقال اأ�ضلها من باد النوبة  وقد ا�ضتخدمتها قبائل "البّجة" 
اليمن وُعمان و�ضواحل اخلليج  اإىل  الأحمر ثم  البحر  اإىل  انتقلت  ومنها 
العربي اإىل الب�ضرة. وهي ت�ضبه اآلة منت�ضرة يف بلدان البحر الأحمر ت�ضمى 

"ال�ضم�ضمية".
كللبللرية من  اأعلللداد  القما�ض عليه  اأو  املللنلليللور: حلللزام عري�ض مللن اجللللللد   -
اأظاف املاعز املجوفة يلب�ض حول اخل�ضر عند اأداء رق�ضة النوبان وي�ضدر 
�ضوته  اإىل  ن�ضبة  "�ضخليلة"  ا  اأي�ضً وي�ضمى  لب�ضه.  ج�ضم  باهتزاز  �ضوًتا 

"ال�ضخللة".
عليها  ُيعزف  الوحد  الوتر  ذات  املعروفة  البدوية  العزف  اآلللة  الربابة:   -
ال�ضوتية  اأ�ضمائها  ومن  ع�ضيب  ي�ضمى  احل�ضان  ذيل  من  م�ضنوع  بقو�ض 
وال�ضنة. وتتكون الربابة من قطعة خ�ضب جيد مغطى بجلد ولها قب�ضة 
طويلة، والقطعة الثانية تتكون من قطعة خ�ضب مقو�ضة ربط بني طرفيها 

�ضعرة قوية وتكون من رقبة احل�ضان اأو ذيله.
اأواملرو�ضني،  -املراو�ض: طبل �ضغري وال�ضاربون عليه ي�ضمون املرواو�ضني 
ي�ضل طول الطبل اإىل نحو 20�ضم ول يزيد قطره على 15�ضم وُي�ضرب 

عليه باأطراف الأ�ضابع.
- العود: وي�ضنع من خ�ضب طيب فاخر وي�ضتورد من باد ال�ضام اأو العراق 
اأو م�ضر، ول ي�ضنع يف منطقة اخلليج العربي وهناك من قال اأنه ي�ضتورد 

من البحرين التي ت�ضتورده من العراق اأو م�ضر.
  مازن متيم/كاتب �سحفي 

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
فلللللللقلللللللدت �لللللللضلللللللهلللللللادة ال�لللللضلللللهلللللم 
 بلللللللللللللللللللرقلللللللللللللللللللم  امللللللللللل�للللللللللضللللللللللاهللللللللللم
 ASMAK1716491
عبدالرحمن  حمللمللود   / بللا�للضللم 
حمللللمللللد علللللللللي علللبلللداللللرحلللملللن 
ال�ضركة  ملللن  �للللضللللادرة  �للضلللللطللان 
�لللللض م ع   اللللقلللابللل�لللضلللة  الللللعللللامللللليللللة 
وعلى  �للضللهللم.   1200 وعلللددهلللا 
ت�ضليمها  بلللرجلللاء  يللجللدهللا   ملللن 

Date 18/ 4/ 2021  Issue No : 13218
Notification by Publication for the Defendant

Before Lawsuit Management Office, 
Sharjah Court, First Instance Civil Federal Court

Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0002390 Civil (Partial)
To the Defendant/ Rahnas Villamconil Hamza Hamza - Unknown residence: Sharjah Central Jail
To the Defendant/ Lee N Lorsa Haligado
Notification by Publication in both Arabic & English
The Plaintiff/ Istanbul Supermarket LLC has filed a Lawsuit against 1. Rahnas Villamconil Hamza 
Hamza, Indian. 2. Lee N Lorsa Haligado, Filipino, in which it requests the following:
First: To obligate the defendants to jointly pay an amount of AED 518680.01 (five hundred and 
eighteen thousand six hundred and eighty dirhams and one fils) to the Plaintiff, plus the legal interest 
at 12% from the maturity date until the date of performing the full amount. Second: To obligate the 
defendants to jointly pay an amount of AED 500.000 (five hundred thousand dirhams) to the Plaintiff, as 
a compensation of the suffered material damages, plus the legal interest at 12% as of the date in which 
the judgment becomes final until the date of performing the full amount. To obligate the defendants 
to pay the expenses and attorney fees. You are mandated to appear at the hearing dated 21/04/2021 
before the Lawsuit Management Office, Sharjah Court, First Instance Civil Court - Office No. (Lawsuit 
Manager Office No. 4) personally or represented by an attorney, and to submit a rejoinder to the Lawsuit 
accompanied by all the documents within a period not exceeding ten days from the date of publication, in 
order to hear the Lawsuit number mentioned above, in your capacity as the Defendant.
Judicial Services Office
Hamda Mohamed Hassan Ali Al Ali
Dated: 12/04/2021 Issued by: (Seal of Ministry of Justice - United Arab Emirates)

United Arab Emirates 
Ministry of Justice 

Date 18/ 4/ 2021  Issue No : 13218
Summons by publication 

In lawsuit number 11/2021/466 Civil Partial
Subject of the case: Oblige the defendants, jointly, to pay to the claimants (AED 
490000), court charges, expenses, advocacy fees and interest @ 9% from due date of 
filing the case until full settlement.
Claimant:Mohamad Turki Aljassem, Syria citizen, in his capacity as the natural 
guardian of the minor (Akkab Velid Elqasim) and one of the inheriting persons of 
late/ Walwd Mohamad Turki Aljassem (F/O deceased) Capacity:Plaintiff
Party to be notified: 1- Santhanam Alex Santhanam - Capacity: Defendant
Subject of the summons: The plaintiff has filed against you this case claiming to 
oblige defendants, jointly to pay to the claimants (AED 490000), court charges, 
expenses, advocacy fees and interest @ 9% from due date of filing the case until 
full settlement. The hearing session is scheduled on Wednesday, 21/04/2021 at 09:00 
am, at Therefore, you should appear before this court personally or by your legal 
attorney. Moreover, you are required to submit your pleading or documents to the 
court at least three days before the date of the session.
Yours faithfully/ Manager of the case
Jawaher Juma Atin Saeed Al Kitbi

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 4/ 2021  Issue No : 13218
Execution Court

Notice by Publication
On Execution No. 496/2021/208, Civil Execution 

The Subject Matter of the Lawsuit: Executing the judgment issued in Lawsuit No. 
2020/177, Civil Appeal, to pay the decided amount of (AED 156279), including the 
fees and expenses. 
The Claimant -  Basil Onessi - Its capacity in the Lawsuit: the Claimant
Represented by: Khalifa Abdullah Muhammad Khalifa Al-Maftoul - Its capacity in 
the Lawsuit: Attorney, The Respondent : 1- Hamid Reda Ramadan Ali Ahmadi - Its 
capacity in the Lawsuit: the Enforcee,  2-Pepsi Kish General Trading Company LLC 
- Its capacity in the Lawsuit: the Enforcee - Unknown Residence
The Subject matter of the Notice: The aforementioned Execution Lawsuit files 
against you to be obligated to pay an amount of AED 156279 to the Claimant or the 
Court treasury including fees and expenses. Therefore, the Court shall initiate the 
executive proceedings against you if you do not comply with the said decision within 
15 days of the date of publication of this notice.

Division Head
Taher Muhammad Abdul Rahim Al Khaja

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

فقد�ن �سهاد�ت �أ�سهم
فقدت املدعوة/ اليازية خليفة احمد ال�ضويدي   �ضهادة رقم 

، �ضهم   7350 وعددها    201983
�ضادرة من �ضركة اأبوظبي الوطنية للتكافل 

وفقدت املدعوة / �ضلمى عبداهلل احمد خليفة ال�ضويدي 
�ضهادة رقم 202723  وعددها 7350 �ضهم ،

�ضادرة من �ضركة اأبوظبي الوطنية للتكافل 
 وعلى من يجدها الت�ضال بالرقم 0506145756 

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
فلللللللقلللللللدت �لللللللضلللللللهلللللللادة ال�لللللضلللللهلللللم 
 بلللللللللللللللللللرقلللللللللللللللللللم  امللللللللللل�للللللللللضللللللللللاهللللللللللم
 A S M A K 1 7 1 6 4 9 0
عبدالرحمن  حمللمللد   / بللا�للضللم 
حمللللمللللد علللللللللي علللبلللداللللرحلللملللن 
ال�ضركة  ملللن  �للللضللللادرة  �للضلللللطللان 
العاملية القاب�ضة �ض م ع  وعددها 
1200 �ضهم. وعلى من يجدها  

برجاء ت�ضليمها ال�ضركة
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ال�ضبت  اأم�ض  الإيللراين   النووي  املفاو�ضات حول التفاق  تتوا�ضل 
ت�ضاعد  اإثللر  نف�ضها،  الطاولة  اإىل  امل�ضاركني  كّل  بجلو�ض  فيينا  يف 
 60 اإىل  اليورانيوم  نتيجة رفع طهران م�ضتوى تخ�ضيب  التوتر 

باملئة.
اإلغاوؤها  وا�ضنطن  على  يجب  عقوبات  حتديد  اإىل  احلللوار  يهدف 

وتدابري يجب على طهران اتخاذها للعودة اإىل اللتزام بالتفاق.
اأوليانوف  ميخائيل  فيينا  يف  الرو�ضي  ال�ضفري  حتدث  جهته،  من 
و�ضائل  نقلت  فيما  م�ضتمر”،  لكن  بطيء  “تقدم  عن  توير  عرب 
الإعام الإيراين عن املفاو�ض الإيراين قوله اإن اللقاء يرمي اإىل 

“تقرير طريقة ون�ضق” موا�ضلة النقا�ضات.
ما  باملئة،   60 بن�ضبة  اليورانيوم  تخ�ضيب  اجلمعة  اإيلللران  بللداأت   
ميثل الللراجللع الأهللم حتى الآن عن بنود التللفللاق الللذي اأبللرم يف 
وعرّب  الللكللربى.  الللقللوى  مللع   2015 علللام  الللنللملل�للضللاويللة  العا�ضمة 
الرئي�ض الأمريكي جو بايدن عن اأ�ضفه لأن قرار اإيران ل ُي�ضاعد 
“را�ضية  وا�ضنطن  اأن  اأ�للضللاف  لكنه  اجلللمللود،  اإنللهللاء  يف  “اإطاقا” 

لروؤية اأن اإيران ُتوا�ضل امل�ضاركة يف املناق�ضات«.
بو�ضاطة  مبا�ضر  غري  ب�ضكل  واإيلللران  املتحدة  الللوليللات  وتتفاو�ض 
ترامب  دونالد  ال�ضابق  الأمللريكللي  الرئي�ض  ان�ضحب  الأوروبلليللني. 
اإيران،  2018 واأعاد فر�ض عقوبات على  اأحاديا من التفاق عام 
لكن بايدن يريد الرجوع عن القرار ب�ضرط اأن تعاود اجلمهورية 
الإ�ضامية اللتزام بتعهداتها الواردة يف التفاق التي تخّلت عنها 

تدريجيا.

كورونا  بللفللريو�للض  جللديللدة  اإ�للضللابللة   9321 ت�ضجيل  رو�للضلليللا  اأعلللللنللت 
امل�ضتجد خال ال�ضاعات الل24 املا�ضية مقارنة بل 8995 اإ�ضابة يف 
اليوم ال�ضابق ما ميثل اأكرب ح�ضيلة يومية منذ 20 مار�ض املا�ضي 
مايني  اأربعة  ت�ضجيلها  مت  التي  الإ�ضابات  عدد  اإجمايل  لي�ضبح  و 

و693 األفا و469 اإ�ضابة.
و ذكرت ال�ضلطات ال�ضحية يف رو�ضيا يف بيان لها اأنه مت ت�ضجيل 398 
الوفيات  ح�ضيلة  لتبلغ  املا�ضية  الل24  ال�ضاعات  خللال  وفللاة  حالة 
8832 �ضخ�ضا لريتفع  193 حالة وفاة مع متاثل  اآلف و   105
جمموع عدد املتعافني اإىل اأربعة مايني و319 األفا و389 �ضخ�ضا 

مع بقاء 268 األفا و887 حالة ن�ضطة.

اأكد م�ضوؤولون يف اأفغان�ضتان  اأم�ض ال�ضبت، اأن �ضبعة على الأٌقل من 
اأفراد القوات املوالية للحكومة قتلوا يف هجمات بعد منت�ضف الليل 

�ضنتها حركة طالبان يف اإقليمني يف الباد.
الأملانية  الأنللبللاء  لوكالة  كللاتللايل،  وحيد  هلللريات،  اإقليم  حاكم  وقللال 
اأن ا�ضتهدفت  اإن ثاثة من رجال ال�ضرطة قتلوا بعد  اأم�ض ال�ضبت، 
�ضيارة مفخخة نقطة التفتي�ض التي كانوا بها يف مقاطعة زيندا جان 

بالإقليم الواقع بغرب الباد، م�ضاء اأم�ض الأول اجلمعة.
يف  اأ�ضيبوا  اأطللفللال  بينهم  مللن  مدنيني  ثمانية  اأن  كللاتللايل  واأ�للضللاف 

النفجار.
ويف اإقليم تخار ب�ضمال الباد، قال م�ضدر اأمني، طلب عدم الك�ضف 
عن هويته، اإن اأربعة اأفراد من القوة املوالية للحكومة قتلوا واأ�ضيب 
خم�ضة اآخرون يف هجوم بعد منت�ضف الليل �ضنته طالبان على نقطة 

التفتي�ض اخلا�ضة بهم على م�ضارف تالقان عا�ضمة الإقليم.
اجلي�ض  اأن  ال�ضبت،  اليوم  الدفاع  وزارة  اأعلنت  اأخللرى،  ناحية  ومللن 
زابل  اإقليم  يف  طالبان  �ضجون  اأحللد  من  و�ضرطياً  جندياً   20 حللرر 
م�ضتمر  اليومي  العنف  ومللازال  ع�ضكرية.  عملية  يف  الباد  بجنوب 
اجلوانب  ممثلي  بني  اله�ضة  ال�ضام  حمللادثللات  رغللم  اأفغان�ضتان  يف 

املتناحرة يف مدينة الدوحة بقطر منذ �ضبتمرب )اأيلول(.
بللايللدن الأربللعللاء املا�ضي عللن �ضحب  واأعلللللن الرئي�ض الأمللريللكللي جللو 

القوات الأمريكية من اأفغان�ضتان بحلول 11 �ضبتمرب )اأيلول(.
ملهمته يف  نهاية  عللن  اأيلل�للضللاً  )نللاتللو(  الأطللللل�للضللي  �ضمال  واأعلللللن حلف 
اأفغان�ضتان. وهناك حاليا نحو ع�ضرة اآلف جندي من الناتو ودوله 
دميقراطياً  املنتخبة  احلللكللومللة  يللدعللمللون  اأفغان�ضتان  يف  ال�ضريكة 
بللالللتللدريللب، ويللقللدمللون امللل�للضللورة للللللقللوات الأمللنلليللة يف قللتللالللهللا �ضد 

املتطرفني مثل طالبان.

عوا�صم

فيينا

مو�سكو

كابول

 مقتل 3 اإرهابيني بينهم م�شري يف الفلبني
•• مانيال-وكاالت

فلبينيون حتفهم يف  اإرهابيون  به وم�ضلحون  اإرهابي م�ضري م�ضتبه  لقي 
تبادل لإطاق النار مع القوات احلكومية يف جنوب الفلبني، ح�ضبما اأعلن 

اجلي�ض اأم�ض ال�ضبت.
باتيكول  بلدة  فللى  اإجللا�للضللان  قرية  فللى  اأمنية  عملية  ينفذون  اجلللنللود  كللان 
بجزيرة جولو، على بعد األف كيلومر جنوب مانيا، عندما ا�ضتبكوا مع 

جمموعة من امل�ضلحني ليلة اجلمعة.
اأبو  جماعة  اأع�ضاء  من  واثنني  امل�ضري  به  امل�ضتبه  جثث  اجلنود  وانت�ضل 
كورليتو  جللرال  الليفتنانت  ذكللره  ملا  وفقاً  القتال،  بعد  الإرهللابلليللة  �ضياف 

فينلوان جونيور، القائد الع�ضكري الإقليمي.
وكان امل�ضري، الذي عرف با�ضمه امل�ضتعار يو�ضوب، واحداً من 5 اإرهابيني 

اأجانب ُيعتقد اأنهم ين�ضطون يف جولو، وفقاً للجي�ض.
مفرزة  على  هجوم  يف  قتلت  م�ضرية  انتحارية  “جنل  اإنلله  فينلوان  وقللال 

ع�ضكرية يف بلدة اإندانان القريبة يف �ضبتمرب)اأيلول( 2019.
وتطوع يو�ضوب ليكون انتحارياً، بينما مت التعرف على اأحد اأع�ضاء جماعة 
اأبو �ضياف املقتولني على اأنه �ضانع القنابل اأبو خطاب جند اهلل، ح�ضبما قال 

رئي�ض البلدية اجلرال ويليام جونزالي�ض، قائد قوة مكافحة الإرهاب.
وقال: “دونهم ، يكون �ضن هجوم اآخر اأقل احتماًل«.

يف  عنفاً  امل�ضلحة  الإ�ضامية  اجلماعات  اأكللر  �ضياف  اأبللو  جماعة  وتعترب 
يف  الإرهابية  الهجمات  اأ�ضواأ  بع�ض  يف  عليها  اللوم  اإلقاء  مت  وقد  الفلبني، 

الباد، ف�ضًا عن عمليات اخلطف البارزة من اأجل احل�ضول على فدية.

 باري�ض ت�شعى ملواجهة النفوذ الرتكي يف ليبيا

هل توافقت القوى الدولية اأخريا على حل الأزمة الليبية؟

لبنان »مهدد« مبغادرة النظام املايل العاملي
خطوة احرازية اإما جتنبا لتعر�ضها لعقوبات من اخلزانة 

الأمريكية، اأو من �ضبكة مكافحة اجلرائم املالية.
اأن امل�ضارف التجارية يف لبنان لديها  “اإذا ما ثبت  واأ�ضاف 
�ضمن  تقع  هذه  املرا�ضلة  امل�ضارف  فخطوة  م�ضبوه،  ن�ضاط 
اأعمال  ت�ضبح حجم  اأو حتى عندما  املخاطر.   اإطللار جتنب 

امل�ضارف التجارية مع امل�ضارف املرا�ضلة �ضغري جدا«.
“حتذير حاكم م�ضرف لبنان باأن امل�ضارف املرا�ضلة   وتابع 
حللال ح�ضل،  املللركللزي، يف  امل�ضرف  مع  تقطع عاقاتها  قد 
�ضيكون ب�ضبب كل الأحاديث والأقاويل واحلمات والدعاوى 
بتهم  احلللاكللم  على  واخلللارجلليللة  منها  الداخلية  الق�ضائية 
لللبللنللان عن  �للضلليللوؤدي اإىل علللزل  تبيي�ض الملللللوال. وهلللذا مللا 

النظام املايل العاملي، وعن عجزه من تلقي التحاويل املالية 
اأ�ضياء  اأو  ال�ضترياد  لغاية  اأو اخلارجة منه،  للبنان  الللواردة 

اأخرى. وهذا يعترب خنق حقيقي للبنان لاأ�ضف«.
من جهته، قال مرجع م�ضريف ملوقع “�ضكاي نيوز عربية”، 
اإن احلديث املتداول يف الإعام عن قطع عاقات امل�ضارف 
كل  عاقة  اأن  اإذ  فيه،  مبالغ  اللبنانية  بامل�ضارف  املرا�ضلة 
من الطرفني حمكومة بقواعد عدة ككلفة المتثال، التي 
اإذ  التجارية.  وامل�ضارف  املرا�ضلة  امل�ضارف  من  كل  تكبدتها 
دول م�ضنفة  يقع يف  امل�ضرف  كان  كلما  الكلفة  ترتفع هذه 

ذات خماطر مرتفعة.
واإ�ضافة اإىل حجم التداول مع امل�ضارف املرا�ضلة.  ويف حال 

لدى  املوجود  احل�ضاب  اإبقاء  كلفة  اأن  املحلي  امل�ضرف  وجد 
امل�ضرف املرا�ضل قد ارتفعت، يف ظل تراجع فتح العتمادات 
عندها  وغريها،  التجارية  او  املالية  للتحويات  امل�ضتندية 
املرا�ضل،  امل�ضرف  مع  ح�ضابه  التجاري  امل�ضرف  يقفل  قد 
وهذا ما قد يكون ح�ضل مع بع�ض امل�ضارف اللبنانية، وفقا 

للمرجع امل�ضريف.
الأوروبية  امللل�للضللارف  بع�ض  فللاإن  امللل�للضللريف،  املللرجللع  وبح�ضب 
تقرر وقف دورها كم�ضرف مرا�ضل، لأ�ضباب خا�ضة بها مثل 
danske bank، الذي ا�ضرى اأحد امل�ضارف وتبني ان 
هذا امل�ضرف متورط يف جرائم تبيي�ض اأموال، مما كلف هذا 

امل�ضرف غرامات مالية كبرية جدا«.

•• بريوت-وكاالت

اللبناين،  امللل�للضللريف  الللقللطللاع  رئللة  املللرا�للضلللللة  امللل�للضللارف  تعترب 
فدونها ل ي�ضتطيع لبنان الدخول اىل النظام املايل العاملي 
واإجراء عمليات التحاويل املالية وفتح امل�ضتندات ل�ضترياد 
ما يلزم. وهو اأمر جوهري لبلد يعي�ض اقت�ضاده على ا�ضترياد 
وال�ضتهاكية  الللغللذائلليللة  حللاجللاتلله  08% مللن  يللقللارب  مللا 

وغريها.
اعترب الرئي�ض ال�ضابق للجنة الرقابة على امل�ضارف �ضمري 
حمود، يف ت�ضريح ملوقع “�ضكاي نيوز عربية” اأن خطوة قطع 
عاقات امل�ضارف املرا�ضلة مع بع�ض امل�ضارف التجارية هي 

 •• باري�س-وكاالت

�ض  �ضرح ال�ضحايف الفرن�ضي املتخ�ضّ
يف ال�ضاأن الفريقي با�ضكال اآيرولت 
اأن فرن�ضا ت�ضعى اإىل ا�ضتعادة املبادرة 
يف ليبيا من خال جتاوز خافاتها 
مع ال�ضركاء الأوروبيني حول امللف 
متّدد  اأمللام  الطريق  وقطع  الليبي، 
النفوذ الركي هناك. وقال اآيرولت، 
“لوبينيون”  ل�ضحيفة  تللقللريللر  يف 
اليوم  حتللاول  باري�ض  اإّن  الفرن�ضية، 
واإيطاليا  اأملانيا  مع  اإنهاء خافاتها 
�للضلليللتللم اتخاذه  الللللذي  الللنللهللج  حللللول 
�ضولري،  بللول  ي�ضل  حيث  ليبيا،  يف 
م�ضت�ضار الرئي�ض اإميانويل ماكرون 
للقاء  رومللا  اإىل  الليبي،  امللف  حللول 
امللف.  هللذا  عن  امل�ضوؤولة  ال�ضلطات 
اإّن  �لللضلللوللللري  اللللتلللقلللريلللر عللللن  ونلللقلللل 
اإيجاد تعاون مع  “فرن�ضا ترغب يف 
اإعادة  اأ�ضواق  على  للتاأثري  اإيطاليا 
الإعمار يف ليبيا، وبالتايل مواجهة 

التاأثريات الرو�ضية والركية«.

مبالغة يف تقدير النفوذ
�ضامة،  لللغلل�للضللان  بللالللنلل�للضللبللة  للللكلللن 

ليبيا،  اإىل  املتحدة  لللاأمم  ال�ضابق  اخلللا�للض  املبعوث 
بالغت  اأخللرى  اأوروبلليللة  واإيطاليا ودوًل  “فرن�ضا  فللاإن 
حيث اأ�ضاف اأنه “بينما  يف تقدير نفوذها يف ليبيا”، 
كان اإميانويل ماكرون وماتيو �ضالفيني يجاهدان يف 
هذا الإطللار، كان الرو�ض والأتللراك واآخللرون يعززون 
ح�ضورهم على الأر�للض. وانخرطت رو�ضيا مع قوات 
وقف  يف  وجنحتا  طرابل�ض،  قللوات  مع  وتركيا  برقة، 
الأوروبيني  اأمام  واليوم هناك مع�ضلة  النار،  اإطاق 

الذين ي�ضعون ل�ضتعادة موطئ قدم يف الباد«.

نقطة حتّول
واعترب التقرير اأّن “ت�ضكيل احلكومة يف 10 مار�ض 

•• عوا�صم-وكاالت

حمل قللرار جمل�ض الأمللن الأخللري ومللا ت�ضمنه من بنود 
املتحدة  العام لاأمم  الأمني  املوافقة على طلب  تت�ضمن 
اأنطونيو غوتريي�ض اإر�ضال بعثة خا�ضة من املراقبني اإىل 
مدينة �ضرت، بعدد 60 فردا، للوقوف على تنفيذ اتفاقية 
ال�ضيا�ضية  الللر�للضللائللل  الللعللديللد مللن  اللللنلللار،  اإطللللاق  وقلللف 

والأمنية وحتى الجتماعية.
ويت�ضاءل الباحث ال�ضيا�ضي الليبي عزالدين عقيل، عما اإذا 
كان املجتمع الدويل توافق اأخريا على “اإعادة ال�ضتقرار 
اإىل ليبيا”، موؤكدا اأن الأمر مرتبط باأربع ق�ضايا مركزية 
اللللدوللللة، وتفكيك  اللل�للضللاح واحللتللكللاره مللن  “نزع  وهللللي: 

واإعللللادة  املللرتللزقللة،  وطلللرد  امليلي�ضيات، 
هيكلة موؤ�ض�ضتي اجلي�ض والأمن«.

“�ضكاي  اإىل  حللديللثلله  يف  عقيل  ويلللرى 
الدولية  الللبللعللثللة  اأن  عربية”،  نلليللوز 
حفظ  اإدارة  تتبع  اأن  لبلللد  للمراقبة 
ال�ضام، لاإ�ضراف على العملية ب�ضكل 
يف  البعثة  تلك  �ضتكون  واإل  متكامل، 
و�ضتزداد  فقط،  “ال�ضتعرا�ض”  اإطللار 

معاناة الليبيني.

والية البعثة االأممية
املراقبني  بللعللثللة  بللل�لللضلللاأن  خللطللابلله  ويف 
اأو�لللضلللح غللوتللرييلل�للض ملجل�ض  اجللللديلللدة، 
الأمللللن، اأنللله در�لللض املللقللرح مللع اللجنة 
التي   ،”5+5“ امللل�للضللركللة  الع�ضكرية 
جنحت يف وقت �ضابق من العام املا�ضي 
يف الللتللو�للضللل اإىل اتللفللاق وقلللف اإطلللاق 

النار.
اإعللللللللادة �للضلليللاغللة قللللرار  اإىل  كلللملللا دعلللللا 
ليبيا،  الأمملليللة يف  الللدعللم  بعثة  وليلللة 
مرونة  “اأكر  تللكللون  اأن  ميكنها  مبللا 

يف احلفاظ على الإنتاج على الرغم من وجود الكثري 
من الت�ضريبات على خطوط الأنابيب«.

من  لها  مللوقللع  اإيللجللاد  اإىل  فرن�ضا  ت�ضعى  ذللللك،  اإىل 
خال دفعها ر�ضمًيا الليبيني نحو اللتزام باجلدول 
املتحدة  الللوليللات  فيه  تتم�ّضك  وقللت  يف  النتخابي، 

بدور اأكرب.
الباحث  حللللر�للللضللللاوي،  جللللليللل  عللللن  اللللتلللقلللريلللر  ونلللقلللل 
ملكافحة  العاملية  املللبللادرة  �ضمن  ليبيا  يف  املتخ�ض�ض 
اإن  قوله  للحدود،  العابرة  املنظمة  اجلللرميللة  �ضبكة 
باأنها جناح  ليبيا  “وا�ضنطن م�ضممة، وتريد و�ضف 
للللللربلليللع الللعللربللي ملللن خلللال اإحللليلللاء تلللاريلللخ اإيجابي 
هذه  رو�ضيا  تريد  ل  بينما  وليربايل،  ودميوقراطي 

الرمزية«.

)اآذار( املا�ضي، هو نقطة حتول بعد 10 �ضنوات من 
الباد  ا�ضتعادت  والع�ضكرية، حيث  ال�ضيا�ضية  الأزمة 
املع�ضكر  اأن  الرغم من  الوحدة على  ي�ضبه  ما  اأخللرياً 
الغربي الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان امل�ضلمني 
واملع�ضكر ال�ضرقي حتت �ضيطرة امل�ضري خليفة حفر، 

ل يزالن يف و�ضع تناف�ضي«.

دور ايطايل اأي�سًا
اإىل  اإيطاليا  ت�ضعى  الللذي  اللللدور  اإىل  �ضامة  واأ�للضللار 
الوطنية  املوؤ�ض�ضة  تنوي  بينما  ليبيا،  يف  اليوم  لعبه 
ال�ضركة  فيه  توفر  وقت  يف  �ضراكاتها،  تنويع  للنفط 
ويقوم  الإنتاج،  من   52% اإيني  الكربى  الإيطالية 
املوؤ�ض�ضة الوطنية للنفط بعمل كبري  مهند�ضون من 

اأن  التف�ضريات جمددا، م�ضيفا  اأمام  الباب  وهو ما يفتح 
القرار ترك ملجل�ض النواب حق اإعداد القاعدة الد�ضتورية 
يكون  اأن  على  النتخابات،  اأ�ضا�ضها  على  �ضتجرى  التي 
ذلك بحلول الأول من يوليو املقبل، قاطعا الطريق اأمام 

ال�ضتفتاء على م�ضروع د�ضتور قبل النتخابات.

املراأة وال�سباب
على  �للضللدد  اجلمعة  الأملللن  تبناه جمل�ض  اللللذي  والللقللرار 
واحلقيقية  امللل�للضللاواة  على  والقائمة  الكاملة  “امل�ضاركة 
كل  بللقللوة  حللث   كما  النللتللخللابللات،  يف  وال�ضباب”  للن�ضاء 
الللدول على احللرام ودعللم وقللف اإطللاق النار ب�ضبل من 
ليبيا  مللن  واملللرتللزقللة  الأجنبية  الللقللوات  كللل  �ضحب  بينها 

الأمر  النار، وهو  اإطاق  ملهام مراقبة وقف  وا�ضتجابة” 
الذي ا�ضتجاب له املجل�ض يف قراره الأخري.

وهنا يرى املحلل ال�ضيا�ضي الليبي فرج حممد اأن القرار 
الرئا�ضي  املجل�ض  يف  ممثلة  اجلللديللدة  لل�ضلطة  الللداعللم 
وحللكللومللة الللوحللدة الللوطللنلليللة تللاأخللر نللحللو �ضهر مللن اأجل 
الفقرات،  بع�ض  ت�ضديده يف  ورغللم  دويل،  دعللم  “ح�ضد” 
كرر  اأنلله  كما  وا�ضحة،  اإلزام”  “�ضيغة  من  خلى  اأنلله  اإل 
عدة مرات م�ضاألة احرام عقد النتخابات العامة يف 24 

دي�ضمرب املقبل، كما هو مقرر.
وانتقد حممد يف ت�ضريحات ملوقع “�ضكاي نيوز عربية” 
ليبيا،  يف  تن�ضط  الللتللي  الأجللنللبلليللة  اللللقلللوات  ت�ضمية  علللدم 
ال�ضابقة،  الللقللرارات  يف  حللدث  كما  عامة  ب�ضيغة  وتركها 

اإعادة االإعمار
“امل�ضاألة  اأّن  الللتللقللريللر  واأ�للللضللللاف 
الأخللللرى هللي اإعللللادة اإعللمللار ال�ضوق 
ومنح امتيازات النفط والغاز، حيث 
رئي�ض  ديلل�للضللكللالللزي،  كلللاوديلللو  زار 
العماقة  الإيطالية  النفط  �ضركة 
مار�ض  اأواخلللللر  يف  للليللبلليللا،  “اإيني” 
)ني�ضان(.  اأبللريللل  اأوائلللل  ثللم  )اآذار( 
التي تاأ�ّض�ضت منذ  وت�ضعى “اإيني”، 
عام 1959، اإىل ال�ضتمرار يف لعب 
والغاز  النفط  اإنتاج  يف  رئي�ضي  دور 
البحرية  التنمية  م�ضاريع  بف�ضل 

اجلديدة«.

امتيازات جديدة
 Africa« للللللللللللللل  ووفلللللللللللللللًقلللللللللللللللا 
اأن  املللقللرر  مللن   ،»Confidential
“توتال”  �للضللركللة  رئلليلل�للض  يللتللوجلله 
بللاتللريللك بللويللاين اإىل طللرابللللل�للض يف 
20 اأبريل )ني�ضان( للقاء ال�ضلطات 
امتيازات  على  واحل�ضول  اجلديدة 

جديدة.
الذي  الوقت  الزيارة يف  وتاأتي هذه 
الفرن�ضي  الللرئلليلل�للض  فلليلله  ا�للضللتللقللبللل 
23 مار�ض  مللاكللرون، يف  اإميللانللويللل 
الليبي  الرئا�ضي  املجل�ض  رئي�ض  بللاريلل�للض،  يف  )اآذار( 
املناف�ضة  الكامل. لكن  املنفي، وقّدم له دعمه  حممد 
يعتزمون  والأتلللللللللراك  والللللرو�للللض  �للضللر�للضللة،  �للضللتللكللون 
احل�ضول على ح�ضة جيدة من الكعكة كما هو احلال 
“الإغلللللللراء  اإن  حر�ضاوي  ويقول  التحتية.  البنية  يف 
بالكاملل  مدفوعلللللللة  عقود  على  احل�ضول  هو  الأول 
من احلكومة الليبية. لكن هذا غري م�ضتدام بالنظر 
بع�ض  على  ينبغي  ثانًيا،  للباد.  املالية  امللللوارد  اإىل 
مقّدمي اخلدمات تقدمي ترتيبات القرو�ض اخلا�ضة 
بهم اإىل ال�ضلطات«. وتقّدر قيمة �ضوق اإعادة الإعمار 
بع�ضرات املليارات من الدولرات على مدى ال�ضنوات 

الع�ضر املقبلة.

“دون تاأخري”، وطالب بالن�ضياع الكامل حلظر لو�ضول 
الأ�ضلحة اإىل ليبيا.

اإزاء ا�ضتغال اجلماعات  واأعرب املجل�ض عن قلقه البالغ 
�ضرورة  مللوؤكللدا  ليبيا،  يف  للحالة  والعنيفة  الإرهللابلليللة 
الدوليني  ال�ضام والأمن  التي تهدد  الت�ضدي لاأخطار 
من جراء الأعمال الإرهابية، وفقا للقانون الدويل، مبا 

يف ذلك ميثاق الأمم املتحدة.
واأبدى تخوفه من تدهور احلالة الإن�ضانية والأثر املدمر 
اإىل  نبه  كما  ليبيا،  يف  امل�ضتجد  كورونا  فريو�ض  جلائحة 
بالب�ضر  والإجتلللار  والاجئني  املهاجرين  تهريب  جرائم 
يف الباد، كما رحب بالعمل الذي تنه�ض به بعثة الأمم 
املتحدة للدعم يف ليبيا يف تن�ضيق عملية تقدمي امل�ضاعدة 
واملهاجرين  للللاجلللئلللني  الإنللل�لللضلللانللليلللة 

ودعمها.
اإجلللللراء عملية  اأهللملليللة  اإىل  لللفللت  كللمللا 
�ضاملة،  جلللاملللعلللة  وطلللنللليلللة  ملل�للضللاحلللة 
يف  الإقليمية  املنظمات  بدعم  ويرحب 
هذا ال�ضدد، وي�ضدد على اأهمية تنفيذ 
تدابري بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية 
ناجحة،  وطللنلليللة  انللتللخللابللات  لإجللللللراء 
ملللوؤكلللدا اأهللملليللة تللوحلليللد املللوؤ�للضلل�للضللات يف 
وحت�ضني  الر�ضيدة  واحلللوكللمللة  ليبيا، 
الأداء القت�ضادي، ب�ضبل منها التفاق 
على ميزانية موحدة، والتفاق ب�ضرعة 
النحو  على  ال�ضيادية،  املنا�ضب  على 
املنبثقة عن  الطريق  املبني يف خارطة 
امللتقى. و�ضدد على �ضرورة التخطيط 
لنزع �ضاح اجلماعات امل�ضلحة وجميع 
ذات  الللدول  امل�ضلحة من غري  اجلهات 
اإدماجها،  واإعللللادة  وت�ضريحها  ال�ضلة 
واإ�للضللاح قطاع الأملللن، واإنلل�للضللاء هيكل 
اأمني جامع وخا�ضع للم�ضاءلة بقيادة 

مدنية لليبيا ككل.

�شربات اإ�شرائيلية على غزة ردا على اإطالق �شواريخ
 •• القد�س-اأ ف ب

اأم�ض  الإ�للضللرائلليلللللي   اأعلللللن اجلي�ض 
اللل�للضللبللت اأنلللله �للضللن �للضللربللات جوية 
�ضد “اأهداف اإرهابية” يف غزة ردا 
قذيفة  فل�ضطينيني  اإطلللاق  على 
باجتاه  اللللقلللطلللاع  ملللن  �للضللاروخلليللة 
يف  الثانية  للمرة  اإ�ضرائيل  جنوب 

يومني.
اجلي�ض  بلللا�لللضلللم  ملللتلللحلللدث  وقلللللللال 
اطلللاق  علللللى  “ردا  الإ�لللضلللرائللليلللللللي 
القذيفة ال�ضاروخية من غزة نحو 
اأرا�ضينا، �ضنت طائراتنا قبل قليل 
غارات على �ضل�ضلة اأهداف اإرهابية 
حم�ضاوية يف غزة ومن بينها موقع 
تدريب وموقع للم�ضادات الأر�ضية 

لنتاج  وملل�للضللنللع  اللللتلللطلللويلللر  قللليلللد 
وتخزين  الأنللفللاق  حلفر  الباطون 
بنية  اىل  بال�ضافة  قتالية  و�ضائل 

حتتية لنفق هجومي حلما�ض«.
اجلي�ض  قلللللال  �لللضلللابلللق،  وقلللللت  ويف 
القذيفة  اإن  بلليللان  يف  الإ�للضللرائلليلللللي 
�للضللقللطللت يف مللنللطللقللة غري  الللللتللللي 
اأو  اإ�ضابات  عن  ت�ضفر  مل  ماأهولة 
عملية  اأي جهة  تتنب  اأ�ضرار. ومل 

الإطاق.
ويعي�ض مليونا فل�ضطيني يف قطاع 
اإ�ضرائيل  عليه  تفر�ض  الللذي  غللّزة 
حللل�لللضلللارا، وُتلل�للضلليللطللر عللللليلله حركة 
املقاومة حما�ض منذ عام 2007.

وخللللا�للللضللللت حلللملللا�لللض واإ�للللضللللرائلللليللللل 
ثللاث حلللروب بللني عللامللي 2008 

و2014.
متقّطع  بلل�للضللكللل  ُتلللطللللَلللق  مللللللللّذاك، 
�لللضلللواريلللخ وبلللاللللونلللات حلللارقلللة من 
ب�ضربات  اإ�ضرائيل  عليها  ترّد  غّزة 
جّوية �ضّد مواقع حلما�ض واجلهاد 
اأكللللللرب حركة  ثلللللاين  الإ�للللضللللامللللي، 

اإ�ضامية م�ضّلحة يف القطاع.
اللللعلللام ملللع الذكرى  يللتللزامللن هلللذا 
اإ�للضللرائلليللل نظام  الللعللا�للضللرة لللنلل�للضللر 
اعر�ض  الللذي  احلديد”  “القبة 
من  اأطِلقت  التي  ال�ضواريخ  مئات 

غّزة و�ضوريا.
 50 غلللّزة  يف  الفقر  ن�ضبة  تتجاوز 
باملئة، وقد تراجعت ظروف العي�ض 
اأكر مع فر�ض اإغاق لكبح تف�ّضي 

كوفيد-19.
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U.A.E Branches Financial Statement as on 31 December 2020       2020 فروع الإمارات العربية املتحدة - البيانات املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب
بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقلني

بيان املركز املايل  كما يف 31 دي�سمرب 2020

بيان الدخل  ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

بيان االإيرادات ال�ساملة االأخرى لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020

 

 
 للشركات األعضاء العالميةكي بي إم جي  منظمةكي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في 

 بالضمان. جميع الحقوق محفوظة.محدودة المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشيونال ليمتد، شركة انجليزية خاصة 
 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد  
 في وان سنترال ٥المكاتب  

 ٠١. ٠٤، المكتب رقم: ٤الطابق 
 ٣٨٠٠ص.ب شارع الشيخ زايد، 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 www.kpmg.com/ae+، ٩٧١) ٤( ٤٠٣ ٠٣٠٠هاتف: 

 
 

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود ل إلى المركز الرئيسي
 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية 
 

 الرأي
 

التي تتألف  ،("البنك")فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود للقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 
اإليرادات الشاملة األخرى، وبيانات  الدخل وبيان، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في من بيان المركز المالي 

والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن 
 .ة أخرىالسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحي

 
 للبنكفي رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي 

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير  وتدفقاتهالمالي  ، وعن أدائه٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ما في ك
 .الدولية إلعداد التقارير المالية

 
 إبداء الرأيأساس 

 
لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في فقرة 

وفقاً  البنكمن هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن  "مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية"
الدولية للمحاسبين (بما في انونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية لقواعد السلوك المهني للمحاسبين الق

باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية في ذلك معايير االستقاللية الدولية) 
ذه المتطلبات ولقواعد دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً له

السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن 
  .أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا

 
 مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة تجاه البيانات المالية 

 
ن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير إ

) لسنة ٢المالية، وإعدادها بما يتوافق مع أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
عداد البيانات المالية بحيث تكون خالية من ، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إل٢٠١٥

 .األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ
 

على مواصلة أعماله وفقاً لمبدأ  البنكعند إعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 
االستمرارية، واإلفصاح حيثما يكون مناسباً عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية 

أو إيقاف عملياته أو لم يكن لديها بديل فعلي غير  البنككأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 
 .ذلك

 
 .للبنكالحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية يتحمل مسؤولو 
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 بالضمان. جميع الحقوق محفوظة.محدودة المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشيونال ليمتد، شركة انجليزية خاصة 
 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 ،حبيب بنك المحدود
 فروع اإلمارات العربية المتحدة
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
 

، بشكل مجمل، خالية من ول ما إذا كانت البيانات الماليةمعقولة حتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات 
األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن 

ام بها التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القي
وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال 

أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على 
 .على هذه البيانات المالية القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً 

 
كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع 

 :مبدأ الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي
 
 نتيجة االحتيال أو الخطأ،  ، سواء كانتطاء المادية في البيانات الماليةتحديد وتقييم مخاطر األخ

وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 
لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى 

 ً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو  مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظرا
 .حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية

 
  فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف

 .للبنكالراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
 
  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات

 .الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة
 
  التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا

ة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحداث أو كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدل
وفقاً لمبدأ االستمرارية.  على مواصلة أعماله البنكالظروف التي قد تُثير شكوكاً جوهرية حول قدرة 

في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي 
، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه ت ذات الصلة في البيانات الماليةالحسابات إلى اإلفصاحا

اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار 
عن مواصلة  البنكتقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف 

 .وفقاً لمبدأ االستمرارية هأعمال
 
  تقييم عرض البيانات المالية وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت

البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات المالية بصورة 
 .عادلة

 
من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور 

لها والنتائج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام 
 .الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق

 
 
 
 
 

 

 
 للشركات األعضاء العالميةكي بي إم جي  منظمةكي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في 

 بالضمان. جميع الحقوق محفوظة.محدودة المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشيونال ليمتد، شركة انجليزية خاصة 
 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 ،حبيب بنك المحدود
 فروع اإلمارات العربية المتحدة

 الحسابات المستقلينتقرير مدققي 
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 
 

 
  التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

 
، فإننا نؤكد ٢٠١٨) لسنة ١٤) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (١١٤عالوة على ذلك، وفقاً لمتطلبات المادة (

 ألغراض تدقيقنا.أننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية 
 
 

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
 
 
 
 
 
 
 

 فوزي أبوراس
 ٩٦٨رقم التسجيل: 

 ، اإلمارات العربية المتحدةدبي
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود  التاريخ:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

٤ 

 المركز الماليبيان 
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    الموجودات
 ٧١١٫٧١٦ ٣٩٨٫٧٢٢ ٥ لدولة اإلمارات العربية المتحدةرصدة لدى المصرف المركزي األنقد وال

 ٢٠١٫١٠٨ ١٤٢٫٠٤٠ ٦ المستحق من بنوك أخرى
 ١٣٣٫٣٣١ ٨٠٫١٢٢ ٧   األخرىالمستحق من المركز الرئيسي والفروع 

 ١٫٣٧٦٫٧٥٣ ١٫٠٣٧٫٣٩٦ ٨ سلفياتالقروض وال
 ٢٥٣٫٨١٧ ٣٩٩٫٧٨١ ٩ أوراق مالية استثمارات في 

 ٢٣٫٧٣٠ ٩٫٨٥٥   أوراق قبول للعمالء
 ٤١٫٤٦٠ ٣٢٫٢٠٧ ٢٨ موجودات الضريبة المؤجلة

 ٦٤٫٢٩٢ ٥٣٫٩٢٩ ١٠ موجودات أخرى
 ٢٠٫٨٥٧ ١٢٫٤١٥ ١١ معداتالممتلكات وال
  -------------- ------------- 

 ٢٫٨٢٧٫٠٦٤ ٢٫١٦٦٫٤٦٧  إجمالي الموجودات
  ======== ======= 
    

    حقوق الملكية والمطلوبات 
    

    المطلوبات 
 ٧٣١ ٤٢٦ ١٢ المستحق إلى بنوك أخرى

 ٨٩٫٠٢٧ ١٣٠٫٩٧٥ ١٣ األخرىلمركز الرئيسي والفروع المستحق إلى ا
 ٢٫١٨٠٫١١٦ ١٫٦٠٢٫٨٥٣ ١٤ ودائع العمالء

 ٢٣٫٧٣٠ ٩٫٨٥٥   أوراق قبول للعمالء
 ٧٣٫٥٢٨ ٧٠٫١٠٣ ١٥ خرىأمطلوبات 

  ------------- ------------- 
 ٢٫٣٦٧٫١٣٢ ١٫٨١٤٫٢١٢  إجمالي المطلوبات

  ------------- ------------- 
    

    حقوق الملكية 
 ٣٧٣٫٠٧٢ ٣٧٣٫٠٧٢ ١٧ رأس المال المخصص 

 ٢٢٫٢٨٢ ٢٢٫٢٨٢ ١٨ االحتياطي القانوني 
 ٥٣٫٧٩٦ )٥٥٫٠١٢(  األرباح المحتجزة

 ١٠٫٧٨٢ ١١٫٩١٣ ١٩ ىخرأ اتواحتياطياحتياطي القيمة العادلة 
  ------------  -----------  

 ٤٥٩٫٩٣٢ ٣٥٢٫٢٥٥  إجمالي حقوق الملكية 
  -------------- -------------- 

 ٢٫٨٢٧٫٠٦٤ ٢٫١٦٦٫٤٦٧  حقوق الملكية وإجمالي المطلوبات 
  ======== ======== 
 
 

        :من قبل ٢٠٢١مارس  ١٦ بتاريخ هذه البيانات المالية التصريح بإصدارتم 
 
 
 

__________________  __________________ 
 اإلقليمي المسؤول المالي  المدير العام اإلقليمي 

 
 

 .٣إلى  ١ات من مدرج على الصفح المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات
 

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءاً  ٣٢إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

٥ 

  بيان الدخل
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إيضاح 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 ٨٢٫٩٣٠ ٦٦٫٠١٦ ٢٢  الفائدةإيرادات 
    

 )٢٢٫٥٩٣( )٢٥٫٥٣٨( ٢٣ الفائدةمصروفات 
  ----------- ----------- 

 ٦٠٫٣٣٧ ٤٠٫٤٧٨  الفائدةصافي إيرادات 
    

 ١٨٫٥٥٠ ١١٫٩٨٥ ٢٤ إيرادات الرسوم والعموالت
    

 ٨٫٧٥٤ ٥٫٨٨٦  إيرادات صرف عمالت أجنبية
    

 ٢٫٦٦٧ ١٫٤٧٧ ٢٥ إيرادات أخرى
  ---------- ---------- 

 ٩٠٫٣٠٨ ٥٩٫٨٢٦  صافي اإليرادات التشغيلية
    

 )٧٢٫٣٧١( )٨٨٫٩٩١( ٢٦ مصروفات تشغيلية 
  ----------- ----------- 

    

 ١٧٫٩٣٧ )٢٩٫١٦٥(  أرباح قبل صافي خسائر انخفاض القيمة والضريبة(خسائر) / 
    

 )٤٫٢٨٩( )٦١٫٤٤٢( ٨ مخصص انخفاض قيمة القروض والسلفيات
    

 انخفاض القيمة الخاص بالتزامات خارج  )عكس(/مخصص
 ٥٧٨ )١٤٢(  الميزانية العمومية 

    
 )٣٫٢٤٨( )٧٫٤٠٠( ١٩  قيمة استثماراتخسائر انخفاض مخصص 

  ----------- ---------- 
 )٦٫٩٥٩( )٦٨٫٩٨٤(  صافي خسائر انخفاض القيمة

  ----------- ---------- 
    

 ١٠٫٩٧٨ )٩٨٫١٤٩(  قبل الضريبة/ األرباح  (الخسائر)
    

 ٦٫٥١٩ )١٠٫٦٥٩( ٢٨ الضريبة
  ------------- --------- 

 ١٧٫٤٩٧ )١٠٨٫٨٠٨(  أرباح السنة(خسائر) / صافي 
  ======== ===== 
    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٣إلى  ١ات من مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءاً  ٣٢إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

٦ 

  اإليرادات الشاملة األخرىبيان 
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ل

 
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 ١٧٫٤٩٧ )١٠٨٫٨٠٨(  السنة (خسائر)أرباح / صافي 
    

    الشاملة األخرىاإليرادات /(الخسائر) 
    

 تصنيفها إلى بيان الدخل  يتعيناإليرادات الشاملة األخرى التي 
  في فترات الحقة

  

    
 غير المحققة من استثمارات في أوراق  / األرباح)الخسائر(صافي 

  خالل اإليرادات الشاملة األخرى ُمقاسة بالقيمة العادلة منمالية   
 ٦٫٦٧٠ )٦٫٢٦٩( ١٩ صافية من الضريبة  –  
    

 من المعايير  ٩وفقاً للمعيار رقم أوراق مالية استثمارات في انخفاض قيمة 
 ٣٫٢٤٨ ٧٫٤٠٠ ١٩ الدولية إلعداد التقارير لمالية   
  ---------- --------- 

 ٩٫٩١٨ ١٫١٣١  اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
  -------------- ---------- 

 ٢٧٫٤١٥ )١٠٧٫٦٧٧(  الشاملة للسنة/ اإليرادات (الخسائر)  إجمالي
  ======== ===== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٣إلى  ١ات من مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءاً  ٣٢إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

٧ 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
 

 
 رأس المال
 الـمخصص

 االحتياطي
 الـــقانوني

 األربــــاح
 المحتجزة

 احـــــــتياطي 
 القيمة العادلة
واحتياطيات 

 اإلجــمالي  أخرى
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 ٤٥٩٫٩٣٢ ١٠٫٧٨٢ ٥٣٫٧٩٦ ٢٢٫٢٨٢ ٣٧٣٫٠٧٢ ٢٠٢٠يناير  ١في 
      

 )١٠٨٫٨٠٨( - )١٠٨٫٨٠٨( - - السنة خسائر
      

 ١٫١٣١ ١٫١٣١ - - - اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
      

 )١٠٧٫٦٧٧( ١٫١٣١ )١٠٨٫٨٠٨( - - الشاملة للسنة /(الخسائر)اإليراداتإجمالي 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ 

 ٣٥٢٫٢٥٥ ١١٫٩١٣ )٥٥٫٠١٢( ٢٢٫٢٨٢ ٣٧٣٫٠٧٢ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 ====== ====== ====== ====== ====== 
      

 ٤٣٢٫٥١٧ ٨٦٤ ٣٨٫٠٤٩ ٢٠٫٥٣٢ ٣٧٣٫٠٧٢ ٢٠١٩يناير  ١في 
      

 ١٧٫٤٩٧ - ١٧٫٤٩٧ - - أرباح السنة
      

 ٩٫٩١٨ ٩٫٩١٨ - - - األخرى للسنةاإليرادات الشاملة 
      

 ٢٧٫٤١٥ ٩٫٩١٨ ١٧٫٤٩٧ - - الشاملة للسنة اإليراداتإجمالي 
      

 - - )١٫٧٥٠( ١٫٧٥٠ - التحويل إلى احتياطي قانوني 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ 

 ٤٥٩٫٩٣٢ ١٠٫٧٨٢ ٥٣٫٧٩٦ ٢٢٫٢٨٢ ٣٧٣٫٠٧٢ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 ====== ====== ====== ====== ====== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .٣إلى  ١ات من مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءاً  ٣٢إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 
  

اإي�ساحات حول البيانات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2020

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 بيان التدفقات النقدية
 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    األنشطة التشغيلية 
 ١٠٫٩٧٨ )٩٨٫١٤٩(  قبل الضريبة (الخسائر)األرباح/ صافي

    لـ:تسويات 
 ١١٫٨١٧ ١٠٫٩٤٤ ٢٦ االستهالك/اإلطفاء

 ٦٫٩٥٩ ٦٨٫٩٨٤  صافي -خسائر انخفاض قيمة متعلقة بخسائر االئتمان 
 ٧٤ ١٫٣٣٢  ممتلكات ومعدات استبعادخسائر من 

 )٢٨٢( )٧١٦(  بالقيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى  األرباح من بيع أوراق مالية
 ٩٢ ٥٥  مصروفات الفائدة على التزام ايجار مقابل موجودات حق االستخدام

 ١٫٠٨١ ١٫٠٠١ ١٦ مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظَّفين
  ----------- ---------- 

 الناتج من العمليات قبل التغيرات في (المستخدم في) / النقد 
 ٣٠٫٧١٩ )١٦٫٥٤٩(  الموجودات والمطلوبات التشغيلية  
    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 ٢٣٫١٩٢ ٩٦٫٥٩٥  احتياطيات لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 )٣٦٫٧٣٠( ٣٦٫٧٣٠  مبالغ مستحقة من بنوك
 ٧٫٣٩٣ ٦٫٢٤٥  مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ١٩٫٥٤٩ ٢٧٠٫٣٧٣  قروض وسلفيات
 ٨٫٨٧٨ ٨٫٩٥٧  موجودات أخرى

 ٥٠٫٤٨٩ ١١٫٢٣٩  مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى
 ٣٢٥٫٨٦٦ )٥٧٧٫٢٦٣(  ودائع العمالء

 ٢٫٦٧٣ )٢٫٠٢٦(  التزام ايجار مقابل موجودات حق االستخدام
 ١٨٫٧٩٤ )١٫٢٣٨(  مطلوبات أخرى

  ------------- ----------- 
  )٤٥٠٫٨٢٣ )١٦٦٫٩٣٧ 

    

 )١٫٢٧٥( )١٫٢١٧( ١٦ تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 )١٫٢٧٨( -  ضريبة دخل مدفوعة

  -------------- ----------- 
 ٤٤٨٫٢٧٠ )١٦٨٫١٥٤(  األنشطة التشغيلية / الناتج من )المستخدم في(صافي النقد 

  -------------- ----------- 
    األنشطة االستثمارية

 ٢٦٢٫٨٦٣ ٣٣٫٦٢٣   أوراق مالية استثمارات في متحصالت من بيع
 )٢٠٧٫٣٥٠( )١٧٧٫٧٤٠(   أوراق ماليةاستثمارات في شراء 

 )١٧٫٨١٣( )٣٫٨٥٢( ١١ ومعدات شراء ممتلكات
 - ١٨  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

  ------------- ------------ 
 ٣٧٫٧٠٠ )١٤٧٫٩٥١(  األنشطة االستثمارية منالناتج / صافي النقد (المستخدم في)

  ------------- ------------ 
    
    

 ٤٨٥٫٩٧٠ )٣١٦٫١٠٥(  وما يعادلهفي النقد  / الزيادة)النقص( صافي
 ٢٧٠٫٢٩٤ ٧٥٦٫٢٦٤  يناير   ١النقد وما يعادله في 

  ------------ ------------ 
 ٧٥٦٫٢٦٤ ٤٤٠٫١٥٩ ٢٩ ديسمبر  ٣١النقد وما يعادله في 

   =======  ======= 
 

 .٣إلى  ١ات من مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءاً  ٣٢إلى  ١المرفقة من تشكل اإليضاحات 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

٩ 
 

 التأسيس والعمليات ١
 

يزاول حبيب بنك المحدود عمله كفرع لبنك حبيب بنك المحدود الذي يقع مركزه الرئيسي ("المركز الرئيسي") في باكستان. والبنك 
: ثمانية فروع) الواقعة في إمارات أبوظبي ودبي ٢٠١٩( الستةيزاول عمله في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل فروعه 

ادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. إن حبيب بنك المحدود ُمدرج في سوق والشارقة بموجب الترخيص الص
 األوراق المالية في باكستان.

 
"البنك") في تزويد الخدمات  بعد بـفروع اإلمارات العربية المتحدة (المشار إليها فيما  -الرئيسية لحبيب بنك المحدود  األنشطةتتمثل 

تُمثل هذه البيانات المالية بيان المركز المالي المجمع ونتائج فروع ولة اإلمارات العربية المتحدة. المصرفية للشركات واألفراد في د
بي، اإلمارات د ٨٨٨العنوان المسجل للبنك هو ص. ب. العربية المتحدة. إن  : ثمانية فروع) في دولة اإلمارات٢٠١٩( الستةالبنك 

 العربية المتحدة.
 

  السياسات المحاسبية ٢
 

 أساس اإلعداد  ١-٢
 

 الدولية إلعداد التقارير المالية معاييراللتقارير المالية الصادرة عن مجلس عداد اتم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية إل
) ٢بما في ذلك القانون االتحادي لدولة إلمارات العربية المتحدة رقم ( وامتثاالً للقوانين ذات الصلة بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 . ("قانون الشركات") ٢٠١٥لسنة 
 

 : يما يل وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناءالبيانات المالية  هذه تم إعداد
 

 ؛المقاسة بالقيمة العادلة المشتقةاألدوات المالية  -
 .اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل الموجودات المالية  -
 

يقتضي المحاسبية الدولية  معاييرالمجلس الصادرة عن لتقارير المالية عداد المعايير الدولية إلاإن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع 
في تطبيق السياسات المحاسبية. يتم  عند وضع تقديرات من قبل اإلدارةاستخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة، كما يقتضي 

اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من إبداء األحكام أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها  ٤اإليضاح رقم 
 مة للبيانات المالية.االفتراضات والتقديرات ها

 
  التغيرات في السياسات المحاسبية ٢-٢
 

يكن لتطبيق هذه  في هذه البيانات المالية. لممن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التالية الجديدة والمعدلة  تم تطبيق المعايير
للفترات الحالية  الُمعلنةأي تأثير مادي على المبالغ التالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المعايير 
 والسابقة.

تسري للفترات  
السنوية التي تبدأ 

 في أو بعد
  
 ٢٠٢٠يناير  ١ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٣تعديالت على المعيار رقم  –تعريف األعمال  )أ(
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩تعديالت على المعيار رقم  -تعديل معيار سعر الفائدة  )ب(

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٧والمعيار رقم  ٣٩والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ٢٠٢٠يناير  ١

 ٢٠٢٠يناير  ١ ٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١المحاسبي الدولي رقم المعيار تعديالت على  –(ج) تعريف األهمية النسبية 
 ٢٠٢٠يناير  ١ المفاهيمي للتقارير المالية اإلطار(د) 

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتعديالت هامة تسري ألول مرة للسنة  ال توجد معايير أخرىبخالف ما ذكر أعاله، 

 .٢٠٢٠يناير  ١المالية التي تبدأ في أو بعد 
 
 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 ١٠ 

 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 
  الهامة لسياسات المحاسبيةاملخص  ٣-٢

 
 األدوات المالية 

 
 االعتراف والقياس المبدئي )أ

 

ً يقوم  في التاريخ الذي تنشأ فيه. كما يتم االعتراف واالستثمارات باالعتراف بالقروض والسلفيات والودائع البنك مبدئيا
بجميع األدوات المالية األخرى (متضمنة مبيعات ومشتريات الموجودات المالية التي تتم بطريقة عادية) في تاريخ 

 قدية الخاصة بهذه األدوات. طرفاً لألحكام التعا البنكالمعاملة وهو التاريخ الذي يصبح فيه 
 

ً بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة للبند الذي ليس بالقيمة العادلة من خالل  يتم قياس األًصل المالي أو االلتزام المالي مبدئيا
القيمة  تتمثل بصورة عامة، مباشرة إلى االستحواذ عليه أو إصداره.األرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة 

 بسعر المعاملة. العادلة لألداة المالية عند االعتراف المبدئي
 

 التصنيف
 
 ضمن أي من الفئات التالية: عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي 

 
 ؛ وبالتكلفة المطفأة )١
 ؛الشاملة األخرىالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  )٢
 أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  )٣
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )١
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل 

 األرباح أو الخسائر:
 

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية  -
 التعاقدية؛ و 

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات  -
 المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 

 
 اإليرادات الشاملة األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  )٢

 
خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ولم يتم يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من  

 تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 
 

إذا كان يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  -
 وبيع الموجودات المالية؛ و 

إذا ترتب على الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تتمثل فقط في دفعات المبلغ  -
 األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق.

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )٣
 

التكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  فيما يتعلق بالموجودات المالية التي ال تفي بمعايير
 القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.قياسها ب ، يتماألخرى

 
الموجودات المالية التي ال تفي  تصنيفأن يختار بشكل نهائي  للبنكعند االعتراف المبدئي، يمكن عالوة على ذلك، 

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه بالقيمة العادلة من خالل لمطفأة أو بالقيمة العادلة بالتكلفة ا القياس بمتطلبات
األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها 

  .غير ذلك
 

التي يتم تصنيفها بالقيمة االستثمارية األوراق المالية باستثناء يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 
 العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 ١١ 

 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 
 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢

 
 (تابع)األدوات المالية 

 
 قياس القيمة العادلة ب)

 
تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة 

 للبنكبين المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً 
 في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

 
بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشطة لتلك األداة. يعتبر يقوم البنك عندما يكون ذلك متاحاً، 

ً في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو الم طلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول السوق نشطا
 على معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.  

 
ستفيد من المدخالت الملحوظة ذات يأساليب التقييم بحيث  البنكستخدم ي عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط،

ييم الذي تم اختياره كافة الصلة بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التق
 العوامل التي كان ليضعها باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.

 
أي القيمة العادلة للمبلغ  -يكون سعر المعاملة عادةً هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي 

أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي مختلفة عن سعر المعاملة، ال يتم  البنكرى يالمدفوع أو المقبوض. عندما 
االستدالل على القيمة العادلة بواسطة السعر المدرج في سوق نشطة ألصل أو التزام متطابق أو بناء على طريقة تقييم 

ً قياس األداة تُعتبر فيها المدخالت غير الملحوظة غير هامة فيما يتعلق بقياس القيمة العادل ة، وفي هذه الحالة يتم مبدئيا
المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. يتم 
 االعتراف الحقاً بالفرق ضمن األرباح أو الخسائر على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما

 يكون التقييم مدعوماً بشكل كامل ببيانات السوق الملحوظة أو عندما يتم إنهاء المعاملة.
 

مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث يقوم البنك باالعتراف بالتحويالت بين 
 خاللها التغيير.

 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة

 

النظام إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات المالية يتم تصنيفها ضمن 
 .الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد القياسات المبين أدناهللقيمة العادلة  المتدرج

 
سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مطابقة. تعتبر األداة المالية أنها مدرجة في سوق نشط إذا  :١المستوى 

كانت األسعار المدرجة متاحة بسهولة وبصورة منتظمة من البورصة أو التاجر أو الوسيط أو قطاع العمل أو البنك أو خدمة 
 ار المعامالت السوقية الفعلية المتكررة بصورة منتظمة وفقاً لشروط السوق االعتيادية.  التسعير أو الهيئة التنظيمية وتمثل هذه األسع

 
 أيكاألسعار) أو بصورة غير مباشرة ( أيأساليب التقييم بناًء على المدخالت الملحوظة، سواء بصورة مباشرة (: ٢المستوى 

يمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات المشتقة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقي
مماثلة أو األسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة أو أساليب تقييم أخرى بحيث تكون جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة 

 مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق. 
 

ة غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها أساليب التقييم باستخدام مدخالت هام: ٣المستوى 
 ً ً على مدخالت ال ترتكز على معطيات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة أثرا على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة  جوهريا

غير  الجوهريةاالفتراضات  وأالتعديالت  تكون حيث متماثلةعلى األدوات التي يتم تقييمها بناًء على األسعار المدرجة ألدوات 
 بين األدوات. االختالفات إلظهارالملحوظة مطلوبة 

 
إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أدنى مستوى  النظام المتدرج من خاللحدد البنك فيما إذا كانت التحويالت قد تمت بين مستويات ي

 .تقريرمن المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 ١٢ 

 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 
 (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣-٢

 
 (تابع)األدوات المالية  

 
 (تابع) قياس القيمة العادلة  ب)

 
لموجودات والمطلوبات الضرورية إلعادة قياسها أو إعادة تقييمها حسب افي قيم  التغيراتبتحليل  كل تقرير بتاريخقوم البنك ي

تحقق البنك من المدخالت الرئيسية المطبقة في أحدث تقييم بمطابقة يصة بالبنك. ومن أجل هذا التحليل السياسات المحاسبية الخا
 .األخرى ذات الصلة والوثائقالمعلومات في احتساب التقييم مع العقود 

 
البنك أصناف الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخواص ومخاطر األصل  عن القيمة العادلة، حدد ألغراض اإلفصاحات
 لقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.ل نظام المتدرجالأو االلتزام ومستوى 

 
 الموجودات المالية

 
 تقييم نموذج األعمال  )أ
 

 
 ذلك يعكسحيث لهدف من نموذج األعمال الذي يتم في اطاره االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة اقييم بت البنكقوم ي

مل أو نشاط واحد. عوضاً عن ذلك، ال يتم تحديد التقييم من خالل عابشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. 
 تتضمن تلك المعلومات ما يلي:باالعتبار كافة المعلومات ذات الصلة المتاحة في تاريخ التقييم.  البنكأخذ ي
 

ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على  وبصورة محددةالسياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات.  -
تحقيق إيرادات الفوائد التعاقدية، واالحتفاظ بمعدل فائدة محدد، مطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة أي التزامات ذات 

 قات نقدية من خالل بيع الموجودات؛أو تحقيق تدف بتمويل الموجوداتصلة 
 

 دارة؛اإلورفع تقارير إلى والموجودات المحتفظ بها داخل المحفظة كيفية تقييم أداء المحفظة  -
 

 ؛المخاطر التي تؤثر على أداء المحفظة، وعلى وجه الخصوص، الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر -
 

 ؛كيفية تعويض مدراء النشاط التجاري -
 

وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن المبيعات في المستقبل. ومع ذلك،  -
ال يتم النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منفصل، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف 

 فية تحقيق التدفقات النقدية.إلدارة الموجودات المالية وكي للبنكالُمعلن 
 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة
 

الشروط التعاقدية  االعتباربعين  البنك أخذيفائدة، دفعات المبلغ األصلي والفقط  تمثلتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية  عند
  .لألداة

 
ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف " المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي بتاريخ االعتراف األولي. يتم تعريف 

خالل فترة زمنية محددة  قيد السداد"الفائدة" على أنها مقابل القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي 
اسية المتعلقة بمخاطر وتكاليف اإلقراض (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، باإلضافة إلى هامش والمخاطر األخرى األس

 الربح.
 

يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال 
 :االعتباربعين  البنكأخذ يييم األصل بهذا الشرط. عند التق يفي

 

 أحداث محتملة قد تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية؛ -
 خصائص الرفع المالي؛ -
 شروط الدفع المسبق والتمديد؛ -
 و بالنقد من موجودات محددة؛ البنكشروط تحد من مطالبة  -
 .التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للمال (مثل إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة) الخصائص -

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 ١٣ 

 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 
 (تابع)لسياسات المحاسبية الهامة املخص   ٣-٢

 
 (تابع)المالية  الموجودات 

 
 القياس الالحق )ب

 
 بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير. الثابت،الدخل  ذات دواتاألالمالية، مثل المشتقات وبعض  األدواتبقياس  البنكقوم ي

 
فيما يتعلق بالموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

ً قياسها بالقيمة العادلة. فيما يتعلق بالموجودات المال ية غير المسجلة بالقيمة العادلة، يتم الحقا قياسها بالتكلفة الخسائر، يتم الحقا
 المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً مخصصات االئتمان المتوقعة.

 
 إعادة التصنيف ج) 

 
إلدارة  الخاص بهالبنك بتغيير نموذج األعمال ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف المبدئي بها إال بعد قيام 

في اطاره بالموجودات المالية، تتم إعادة تصنيف الموجودات  البنكحتفظ ذا تم تغيير نموذج األعمال الذي يالموجودات المالية. إ
ً من اليوم األول ألول فترة يصد المالية المتأثرة. يتم ر تطبيق متطلبات التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة مستقبالً اعتبارا

. خالل السنة المالية الحالية للبنكبشأنها تقرير بعد التغيير في نموذج األعمال التي يترتب عليه إعادة تصنيف الموجودات المالية 
في اطاره بالموجودات المالية وعليه، لم يتم إجراء أي عمليات  البنكحتفظ أي تغيير في نموذج األعمال الذي يوالسابقة لم يطرأ 

يتم إجراء التغيرات في التدفقات النقدية التعاقدية في إطار السياسة المحاسبية بشأن "تعديل الموجودات المالية" و  إعادة تصنيف. 
 على التوالي. )ز( ٣-٢) و( ٣-٢"إيقاف االعتراف بالموجودات المالية" الُمبينة في اإليضاح 

 
 انخفاض القيمة  د)
 

باالعتراف بمخصصات الخسائر المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة من األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة  البنكقوم ي
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 

 القروض والسلفيات -
 سندات دين استثمارية -
 التعرض غير الممول -

 
منخفضة عندما يتوافق تصنيف مخاطر االئتمان الخاصة به مع التعريف العالمي مخاطر االئتمان الخاصة بسند الدين أن  البنكعتبر ي

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات اإلعفاء الخاص بمخاطر االئتمان المنخفضة على قام البنك بتطبيق  "لدرجة االستثمار".
 ألخرى. والمستحق من بنوك أخرى والمستحق من المركز الرئيسي والفروع االعربية المتحدة 

 
نخفاض القيمة بناًء على التغيرات في ثالثي المراحل المن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية نموذج  ٩المعيار رقم  يضع

 الجودة االئتمانية منذ االعتراف المبدئي على النحو الموجز أدناه:
 

بمخصص ما بناًء على فترة خسائر االئتمان المتوقعة على  البنكعترف ي ألول مرة، بالقروضعند االعتراف   :١الخطوة 
ً في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة  ١٢تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  شهراً. ١٢مدى  شهرا

 شهراً بعد تاريخ التقرير. ١٢الناتجة عن أحداث التعثر لألداة المالية والمحتملة خالل 
 

بقيد مخصص مقابل خسائر  البنكقوم ي، نشأتهزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ  القرضظهر يعندما   :٢الخطوة 
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  .العمر اإلنتاجي لألداة الماليةاالئتمان المتوقعة على مدى 

تعثر المحتملة على مدى العمر اإلنتاجي لألداة المالية في خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن كافة أحداث ال
 المتوقع لألداة المالية.

 
برصد مخصص مقابل خسائر االئتمان  المصرفقوم ي. تعرضت النخفاض ائتماني في القيمة القروضتعتبر   :٣الخطوة 

 .العمر اإلنتاجي لألداة الماليةالمتوقعة على مدى 
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 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
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 (تابع) الموجودات المالية
 

 (تابع)انخفاض القيمة   د)
 

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير العادل والمرجح للقيمة الحالية لخسائر االئتمان التي يتم تحديدها من خالل تقييم مجموعة 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة على النحو التالي: من النتائج المحتملة. فيما يتعلق بالتعرضات الممولة، يتم

 
فيما يتعلق بالموجودات المالية التي لم تتعرض النخفاض ائتماني في تاريخ التقرير: بالقيمة العادلة لكافة حاالت العجز  -

 ؛ واستالمها البنكتوقع يا للعقد والتدفقات النقدية التي وفقً  للمنشأةالمستحقة النقدي (أي: الفرق بين التدفقات النقدية 
 

في تاريخ التقرير: بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة الحالية  تعرضت النخفاض ائتمانيالموجودات المالية التي  -
 ؛للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

 
 :على النحو التالي وقعةخسائر االئتمان المت يتم قياس الممولة،حاالت التعرض غير لبالنسبة  بالرغم من ذلك،

 
في  للبنكالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة على أنها غير المسحوبة،  اللتزامات التمويلبالنسبة  -

 استالمها إذا تم سحب القرض؛ و البنكتوقع يدفقات النقدية التي والت التمويلااللتزام بسحب حال قيام صاحب 
 

ً حامل أداة الدين المضمونة ناقص لتعويضالمدفوعات المتوقعة  ،واالعتمادات المستندية الماليبالنسبة لعقود الضمان  - أي  ا
 أو المدين أو أي طرف آخر. حامل األداةاستالمها من  البنكتوقع يمبالغ 

 
 االئتمانخصائص مخاطر  لها نفسالتي  القروضعلى أساس فردي أو جماعي لمحافظ  خسائر االئتمان المتوقعة بقياس البنكقوم ي

معدل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة لألصل باستخدام ونفس الخصائص االقتصادية. يرتكز قياس مخصص الخسائر على 
 .يُقاس على أساس فردي أو جماعي األصل بصرف النظر عما إذا كانالفائدة الفعلي األصلي، 

 
 الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة هيكل المتغيرات التالية:تمثل المدخالت 

 
 احتمالية التعثر؛ -
 و التعرض عند التعثر؛ -
 عند التعثر.الخسائر المحتملة  -

 
ً وغيرها من البيانات اإلحصائية وتخضع للتعديل لتوضيح  تستند هذه المعايير بصورة عامة إلى نماذج إحصائية موضوعة داخليا

 .االستشرافيةالمعلومات 
 

 فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية:
 

على أساس نماذج  احتسابهاوالتي يتم  مثل احتمالية التعثر تقدير الحتمالية التعثر على مدى فترة زمنية؛ت -احتمالية التعثر  -
ً اإلحصائي المستخدمة حالي التصنيف تصنيف مصممة وفقًا لمختلف فئات ، ويتم تقييمها باستخدام أدوات البنكمن قبل  ا

 األطراف المقابلة والتعرضات.
 

التعرض  البنك ستخلصسائر الناتجة في حال حدوث تعثر. ييمثل التعرض عند التعثر تقدير للخ -التعرض عند التعثر  -
والمترتب من التعرض الحالي للطرف المقابل والتغيرات المحتملة للمبلغ الحالي المسموح به بموجب العقد  عند التعثر

عن السداد. فيما يتعلق  التعثرألصل مالي هو إجمالي قيمته الدفترية في وقت  التعرض عند التعثراإلطفاء. إن على 
ية محتملة يمكن سحبها بموجب العقد، والتي يتم تقديرها بناًء مبالغ مستقبليمثل التعرض عند التعثر  اإلقراض، بالتزامات

مبلغ التعرض يمثل التعرض عند التعثر  المالية،. بالنسبة للضمانات االستشرافيةعلى المالحظات التاريخية والتوقعات 
 تعرض عند التعثرالالمالية، يتم تحديد  الموجوداتالمضمون عندما يصبح الضمان المالي مستحق الدفع. بالنسبة لبعض 

 .تاريخ التقريرفي من خالل التعرض 
 

 

ويستند إلى ، السدادالتعثر في تقدير للخسارة الناشئة عن الخسائر المحتملة عند التعثر تمثل  -الخسائر المحتملة عند التعثر  -
التدفقات باالعتبار ، مع األخذ المقرض الحصول عليها الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع

 النقدية من أي ضمانات. 
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 الموجودات المالية الُمعاد هيكلتها
بسبب األصل المالي الحالي بأصل جديد  أو تعديلها أو استبدالأحد الموجودات المالية التفاوض على شروط في حال إعادة 

يتم قياس خسائر االئتمان األصل المالي وإيقاف االعتراف بفيتم إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان يجب  للمقترض،الصعوبات المالية 
 .على النحو التاليالمتوقعة 

 
إدراج التدفقات النقدية المتوقعة  يتم المتوقعة إيقاف االعتراف باألصل الحالي، عندها إذا لم يترتب على إعادة الهيكلة -

 الناتجة عن األصل المالي المعدل ضمن احتساب العجز النقدي من األصل الحالي.
 

توقعة لألصل إذا ترتب على إعادة الهيكلة المتوقعة إيقاف االعتراف باألصل الحالي، عندها يتم معاملة القيمة العادلة الم -
الجديد على أنها التدفق النقدي النهائي من األصل المالي الحالي عند إيقاف االعتراف به. يتم إدراج هذه القيمة عند 
ً من التاريخ المتوقع إليقاف االعتراف  احتساب حاالت العجز النقدي من األصل المالي الحالي والتي تم خصمها اعتبارا

 معدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.إلى تاريخ التقرير باستخدام 
 

 الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني في القيمة
بالقيمة العادلة المدرجة وسندات الدين بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  تقريرتاريخ كل  يقوم البنك في

 الشاملة األخرى قد تعرض النخفاض ائتماني في القيمة.من خالل اإليرادات 
 

على التدفقات النقدية المستقبلية  سلبيوقوع حدث أو أكثر له تأثير يعتبر األصل المالي قد تعرض "النخفاض ائتماني في القيمة" عند 
. ٣المرحلة  ضمن كموجودات في القيمةالتي تعرضت النخفاض ائتماني إلى الموجودات المالية  تتم اإلشارةالمقدرة لألصل المالي. 

 النخفاض ائتماني في القيمة على البيانات الملحوظة التالية:األصل المالي  تعرضتتضمن األدلة على 
 

 الُمصدر؛ الصعوبات المالية الحادة التي يوجهها المقترض أو -
 ؛التعثر أو التأخر في السداداإلخالل بالعقد، مثل  -
تنازل لم تكن الجهة  منح المقترضباقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض،  ألسبابقامت الجهة المقرضة  -

 ؛المقرضة لتمنحه في ظروف أخرى
 مالية؛ أونتيجة أزمات  للسندعدم وجود سوق نشط  -

 
قد يكون التأثير المشترك لعدة أحداث قد تسبب في تعرض الموجودات  ذلك،بدالً من  -قد ال يكون من الممكن تحديد حدث منفرد 

أو المالية النخفاض ائتماني في القيمة.  يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت أدوات الدين التي تمثل موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 
ائتماني في القيمة في تاريخ كل تقرير. لتحديد ما إذا كانت بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى قد تعرضت النخفاض 

 :أخذ البنك باالعتبار العوامل التاليةيرضت النخفاض ائتماني في القيمة، أدوات الدين السيادية والتجارية قد تع
 

 تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات؛ -
 االئتمانية؛تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة   -
 قدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار سندات جديدة؛ و -
طوعي أو اإللزامي تاحتمال إعادة هيكلة الديون، مما يترتب عليه تكبد صاحب الدين لخسائر مالية من خالل اإلعفاء ال -

 .للديون
 

ً لتدني الوضع المالي للمقترض، إال إذا كان هناك يعتبر القرض أنه تعرض النخفاض القيمة عندما يتم منح امتياز للمقتر ض نظرا
دليل على تدني مخاطر عدم الحصول على التدفقات النقدية بصورة جوهرية نتيجة لمنح االمتياز ولم يعد هناك مؤشرات أخرى على 

 .انخفاض القيمة
 

م يتم منحها، يعتبر األصل أنه تعرض النخفاض في فيما يتعلق بالموجودات المالية التي يكون من المتوقع منح امتيازات بشأنها ول
القيمة عندما يكون هناك دليل ملحوظ على االنخفاض االئتماني في القيمة بما في ذلك الوفاء بتعرف التعثر. يتضمن تعريف التعثر 

ً  ٩٠مؤشرات احتمالية عدم سداد والتسهيالت المساندة في حال تجاوزت المبالغ موعد استحقاها لمدة   أو أكثر. يوما
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 تعريف التعثر
 

يعتبر تعريف التعثر أمر جوهري لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. يتم استخدام تعريف التعثر لقياس قيمة خسائر االئتمان المتوقعة 
المتوقعة على االئتمان شهر أو على خسائر  ١٢ولتحديد ما إذا كان مخصص الخسائر يرتكز على خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

يعتبر التعثر أحد عناصر احتمالية التعثر والتي تؤثر على قياس خسائر االئتمان المتوقعة وتحديد الزيادة مدى عمر األداة، حيث 
 الجوهرية في مخاطر االئتمان.

 
 أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  يعتبر البنك
 

التخاذ إجراءات مثل  البنكلجوء  دون البنكأن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه  يكون من غير المحتمل -
 مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أو 

 يوماَ. ٩٠لمدة تزيد عن  البنكيعجز المقترض عن الوفاء بأي من التزاماته االئتمانية المادية تجاه  -
 

 :أخذ البنك باالعتبار المؤشرات التاليةيذا كان المقترض تعثر عن السداد، عند تقييم ما إ
 

 اإلخالل بالتعهد؛ مثل –مؤشرات نوعية  -
بناًء على البيانات و ،البنكمثل التأخر عن السداد أو عدم سداد التزام آخر من قبل نفس العميل تجاه  –مؤشرات كمية  -

 .المعدة داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية
 

 استخدام المعلومات االستشرافية
 

تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة ما قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف بإدراج المعلومات االستشرافية في يقوم البنك 
 المبدئي، وكذلك في قياس خسائر االئتمان المتوقعة.

 
الجماعية،  الموضوع داخلياً بناًء على التوقعاتبوضع ثالثة سيناريوهات اقتصادية: حالة أساسية، وهو السيناريو الوسيط يقوم البنك 
ً وسيناريوه ألغراض أخرى مثل . يتوافق السيناريو الوسيط مع المعلومات المستخدمة من قبل البنك ين أقل احتمالية صعوداً وهبوطا

البيانات البيانات االقتصادية باالعتبار  أخذهاالتخطيط االستراتيجي ووضع الموازنة. تتضمن المعلومات االستشرافية التي يتم 
 من قبل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.المنشورة االقتصادية والتوقعات 

 
 .فيما يلي السيناريو ذات االحتمالية المرجحة المطبق عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ----------------------------------- ----------------------------------- 

ً  صعوداً  أساسي ديسمبر  ٣١في  ً  أساسي هبوطا ً  صعودا  هبوطا
 %٢٠ %١٠ %٧٠ %٣٠ %٠ %٧٠ سيناريو ذات االحتمالية المرجحة

 
باستخدام تحليل البيانات  ،كما قام الماليةقام البنك بتحديد وتوثيق العوامل الرئيسية لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لألدوات 

من المعايير  ٩رقم  التاريخية، بتقدير العالقات بين متغيرات االقتصاد الكلي ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان. يتطلب المعيار
الصلة بتقدير والتنبؤات بالظروف االقتصادية المستقبلية ذات األخذ باالعتبار العناصر االستشرافية الدولية إلعداد التقارير المالية 

) إلى احتمالية TTC PD(للتحول من التعثر على مدى الدورة التشغيلية  Vasicekخسائر االئتمان المتوقعة. طبق البنك نموذج 
تحديد احتمالية التعثر في ) باستخدام التوقعات الحالية للظروف االقتصادية المستقبلية. من أجل PiT PD(وقت محدد التعثر في 
، حصل البنك على إجمالي الناتج المحلي المتوقع للسنوات الخمس التي نشرها صندوق النقد الدولي  PDs PDs وقت محدد

)IMFاحتمالية التعثر في وقت محدد ساب حت) الPIT PD سلبية. يقيّم البنك الناتج المحلي اليجابية واإلوساسية األسيناريوهات لل
 للتنبؤ بالظروف االقتصادية وبالتالي خسائر االئتمان المتوقعة في المستقبل. وسيلةاإلجمالي على أنه أفضل 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 ١٧ 

 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 

 (تابع) الهامة ملخص السياسات المحاسبية ٣-٢
 

 (تابع) الموجودات المالية
 

 (تابع)انخفاض القيمة  د)
 

 المحفظة االستثمارية للشركات
للشركات من القروض التي تتم إدارتها بشكل فردي من قبل مدراء العالقات تحت إشراف فريق مخاطر تتألف المحفظة االستثمارية 

االئتمان لدى البنك. يتم تقييم هذه القروض بصورة سنوية على األقل بناًء على المعلومات المالية والمعلومات الكمية األخرى 
 .ودراسة حساب العميل

 

 ٩٠الشركات متعثر إذا تعثر العميل عن سداد أي من التزاماته االئتمانية بشكل جوهري ألكثر من يتم تحديد أن أحد العمالء من 
 ً  .يوما

 المحفظة االستثمارية لألفراد
ً لبرامج المنتج المعتمدة. يتم تحديد أن  تتألف المحفظة االستثمارية لألفراد من القروض التي تتم إدارتها على مستوى المنتج وفقا

يوماً. يتم إجراء تحليل معدل التعثر للمحفظة االستثمارية لألفراد على  ٩٠السداد ألكثر من  الفرد متعثر إذا تعثر العميل عن حساب
 .مستوى الحساب

 
 تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 

وعقود الضمان المالي التي واالعتمادات المستندية يقوم البنك بمراقبة جميع الموجودات المالية والتزامات القروض المصدرة 
تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة، لتقييم ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي. في حال كان 

المتوقعة على مدى عمر هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان، سوف يقوم البنك بقياس مخصص الخسائر وفقاً لخسائر االئتمان 
شهراً. يتم إجراء التقييم بصورة ربع سنوية كحد أدنى وذلك لكل تعرض على  ١٢األداة بدالً من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

 .حدة
 

متلك البنك ي، باإلضافة إلى المعايير الكمية يتم وضع حدود كمية للزيادة الجوهرية في االئتمان وفقاً للتغير في التصنيف االئتماني.
ذا اإلجراء مؤشر تحذير استباقي والذي بناًء عليه يقوم فريق مخاطر االئتمان بمراجعة جودة المحفظة على أساس شهري. يهدف ه

 .المخاطر العالية المحتملين ضمن العمالء العاملين وإلى تحديد العمالء ذ
 

التعثر عند االعتراف المبدئي وفي تواريخ التقرير الالحقة. سوف  تشكل سيناريوهات االقتصاد الكلي المتعدد أساس تحديد احتمالية
يترتب على سيناريوهات االقتصاد الكلي المختلفة احتماليات تعثر مختلفة. يشكل متوسط السيناريوهات المختلفة أساس متوسط 

 .ريةاحتمالية التعثر المرجع المستخدم لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوه
 

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة باألداة المالية قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي، يقوم البنك بمقارنة 
ً إلى االستحقاق المتبقي لألداة مع احتمال حدوث تعثر والذي   يُتوقعاحتمال حدوث تعثر من األداة المالية في تاريخ التقرير استنادا

 لفترة االستحقاق المتبقية في تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتراف باألداة المالية للمرة األولى.  حدوثه
 

أخذ البنك في االعتبار المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والداعمة، بما في ذلك الخبرة التاريخية يعند إجراء هذا التقييم، 
تم  تكلفة أو جهد زائد، بناًء على خبرة البنك السابقة وتقييم االئتمان المرتكز على الخبرة. والمعلومات االستشرافية التي تتوفر دون

 :إدراج المؤشرات التالية
 

 درجة المخاطر الداخلية؛ -
 التصنيف االئتماني الخارجي (حيثما توافر ذلك)؛ -
االقتصادية أو المالية والتي يتوقع أن تحدث تغير التغيرات العكسية الجوهرية الفعلية أو المتوقعة في األعمال أو الظروف  -

 جوهري في قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته؛
 التغيرات الجوهرية الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للمقترض؛ -
 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان من األدوات المالية األخرى الخاصة بنفس المقترض؛ -
 ر العميل أي عدد أيام التأخر في السداد؛مراجعة وضع تعث -
 بعض القطاعات تعتبر ذات مخاطر عالية؛ -
 التغيرات الجوهرية في قيمة الضمانات الداعمة لاللتزام؛ -
تغييرات جوهرية في األداء والسلوك الفعلي أو المتوقع للمقترض، بما في ذلك التغييرات في وضع السداد الخاص  -

  ات في النتائج التشغيلية للمقترض؛ وبالمقترضين في البنك والتغير
 .يتم إدراج المعلومات االقتصادية الكلية كجزء من نموذج التصنيف الداخلي -
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 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 

 (تابع) الهامة لسياسات المحاسبيةاملخص  ٣-٢
 

 (تابع) الموجودات المالية
 
 (تابع)انخفاض القيمة  د)
 

 (تابع) مخاطر االئتمانتقييم الزيادة الجوهرية في 
 

الوقت المناسب. يتم بيان العوامل الكمية التي تشير إلى وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان ضمن نماذج احتمالية التعثر في 
كل أخذ بعين االعتبار بعض العوامل النوعية بشكل منفصل لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشيزال يإال أن البنك ال 

جوهري. فيما يتعلق بإقراض الشركات، يوجد تركيز خاص على الموجودات المدرجة ضمن "قائمة المراقبة". يتم اعتبار التعرض 
 .على أنه ضمن قائمة المراقبة عندما يكون هناك شكوك حول تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل ذات الصلة

 

 تحسن بيان مخاطر االئتمان
شهراً في حال كان هناك دليل على  ١٢مخصص الخسائر من األداة المالية على مدى خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  يتم إعادة قياس

 .عدم وجود انخفاض جوهري في مخاطر االئتمان عند االعتراف المبدئي
 

االئتمان والذي يترتب عليها ترقية العمالء لدى البنك المعايير أدناه وفقاً لإلرشادات التنظيمية لتقييم أي تحسينات على بيان مخاطر 
 .١إلى المرحلة  ٢ومن المرحلة  ٢إلى المرحلة  ٣من خالل تحويلهم من المرحلة 

 
إلى  ٣سوف يتم ترقية االنخفاض الجوهري في مخطر االئتمان على أساس المرحلة (مرحلة واحدة كل مرة) من المرحلة  -

ً  ١٢بعد انقضاء فترة التنظيم التي تمتد على األقل لـ  ١إلى المرحلة  ٢ثم من المرحلة  ٢المرحلة   .شهرا
 

نظيم دفعات من األقساط (لألقساط الربع سنوية) أو مرور فترة ت ٣سوف يتم ترقية الحاالت الُمعاد هيكلتها في حال أداء  -
 .)الربع السنوية نت إعادة السداد أطول من األقساطفي حال كا( شهراً على األقل ١٢تمتد لـ 

 
 رض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز الماليع
  

 :يتم بيان مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ضمن بيان المركز المالي كما يلي
 

فيما يتعلق بالموجودات المالية الُمقاسة بالتكلفة المطفأة: يتم االعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة على أنه اقتطاع  -
  القيمة الدفترية للموجودات؛من إجمالي 

 
فيما يتعلق بسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: لم يتم االعتراف بمخصص للخسائر  -

ً ألن القيمة الدفترية لتلك الموجودات تعادل قيمتها العادلة. إال أنه يتم اإلفصاح عن  ضمن بيان المركز المالي نظرا
 ؛لخسائر واالعتراف به ضمن احتياطي القيمة العادلةمخصص ل

 
فيما يتعلق بالتزامات القرض وعقود الضمان المالي: يتم االعتراف بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة عادة على أنها  -

 ؛ ومطلوبات متداولة
 

تمكن البنك من تحديد خسائر االئتمان المتوقعة يعنصر سحب وعنصر غير سحب بحيث لم عندما تتضمن األداة المالية  -
من عنصر التزام القرض بصورة منفصلة عن تلك الخاصة بعنصر السحب، يقوم البنك ببيان مخصص الخسائر الجماعي 

 لكال العنصرين. يتم بيان المبلغ المجمع على أنه اقتطاع من إجمالي القيمة الدفترية لعنصر السحب. 
 

 الشطب )هـ
   

يكن لدى البنك توقعات معقولة بشأن استرداد األصل المالي (بصورة جزئية  وسندات الدين عندما ال والسلفياتب القروض يتم شط
البنك أنه لم يكن لدى المقترض موجودات أو مصادر دخل قد تنتج تدفقات نقدية كافية لسداد  ية). يتم القيام بذلك في حال قرركل أو

المبالغ الخاضعة للشطب. يتم إجراء هذا التقييم على المستوى الفردي للموجودات. يعتبر الشطب إيقاف اعتراف باألصل. قد يقوم 
 .ةالبنك بتنفيذ أنشطة اإلنفاذ على الموجودات المالية المشطوب

 
 .اإليرادات الشاملة األخرىوبيان  الدخلبيان  في" إيرادات أخرىيتم إدراج المبالغ المستردة التي تم شطبها سابقاً ضمن "
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 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 

 (تابع) الهامة لسياسات المحاسبيةاملخص  ٣-٢
 

 (تابع) الموجودات المالية
 

 تعديل الموجودات المالية )و
 

أو يتم تعديلها  ما تعديل األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية التي تحكم التدفقات النقدية ألصل مالي يتم
 بشكل فوريواستحقاق األصل المالي. يؤثر التعديل على مبلغ و / أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء  المبدئيبين االعتراف 

 قبلي.أو في تاريخ مست
 

. وفقًا لسياسة البنك، االعتراف باألصل إيقافهذا التعديل  قد ترتب على ، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانما عندما يتم تعديل أصل مالي
. لتحديد ما إذا كانت التعديل إلى حدوث اختالف جوهري في الشروط عندما يؤدي باألصل التعديل عدم االعتراف يترتب على

 :بعين االعتبار البنك ما يلي أخذيعن الشروط التعاقدية األصلية،  ةجوهري بصورةالشروط المعدلة تختلف 
 

العوامل النوعية مثل التدفقات النقدية التعاقدية لم تعد تعتبر تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط أو التغير في العملة أو  -
بل أو مدى التغير في أسعار الفائدة، وتواريخ االستحقاق أو التعهدات. في حال لم تشر العوامل النوعية إلى تغيير الطرف المقا

 وجود تعديل جوهري، يتم بعد ذلك؛
 

التعاقدية إجراء تقييم كمي لمقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المتبقية بموجب الشروط األصلية مع التدفقات النقدية  -
لفرق في القيمة الحالية بموجب الشروط المعدلة، ويتم خصم كلتا القيمتين بموجب معدل الفائدة الفعلي األصلي. في حال كان ا

 رى البنك أن الترتيب مختلف بشكل جوهري مما يؤدى إلى إيقاف االعتراف.مادياً، ي
 

حدد البنك ما إذا كانت مخاطر ي، إيقاف االعتراف باألصلالتعديل  يترتب علىعندما يتم تعديل الشروط التعاقدية ألصل مالي وال 
 من خالل مقارنة: المبدئيمنذ االعتراف  بصورة جوهريةزادت  الخاصة باألصل المالي قدائتمان 

 
الشروط المبدئي و االعتراف وقتالمتوفرة يتم تقديره وفقًا للبيانات ألداة والذي ل عمر المتبقيالاحتمالية التعثر على مدى  -

 التعاقدية األصلية؛ مع
 في تاريخ التقرير استناداً إلى الشروط المعدلة.ألداة ل عمر المتبقيالاحتمالية التعثر على مدى  -

 

ً  سترداداال زيادة فرصالتعديل هو  من هدفالعادة  يكونإذا تم تعديل التدفقات النقدية عندما يواجه المقترض صعوبات مالية،   وفقا
لشروط التعاقدية األصلية بدالً من إنشاء أصل جديد بشروط مختلفة إلى حد كبير. تتضمن الشروط المعدلة عادة تمديد فترة ل

 القرض. ب التعهدات الخاصةاالستحقاق وتغيير توقيت مدفوعات الفائدة وتعديل شروط 
 

إذا كان سيتم شطب  فيمانظر أوالً يدفقات النقدية، فحينئٍذ الت اإلعفاء من سدادبطريقة تؤدي إلى  ما إذا خطط البنك لتعديل أصل مالي
عدم استيفاء معايير عدم االعتراف عادة  مما يعنيعلى نتيجة التقييم الكمي  الطريقة هذهؤثر تجزء من األصل قبل إجراء التعديل. 

 في مثل هذه الحاالت.
 

الخسائر بقيمة تعادل قياس مخصص  سوف يستمرالمبدئي،  رافاالعتأعلى بكثير مما كان متوقعًا عند  االئتمانإذا بقيت مخاطر 
مخصص خسائر القروض الُمعاد التفاوض بشأنها قياس سوف يتم بصورة عامة . خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة

ً عند وجود دليل على تحسن قدرة المقترض على السد ١٢على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  اد بعد التعديل مما شهرا
 االئتمان. مخاطريؤدي إلى عكس الزيادة الجوهرية السابقة في 

 
في حال لم يترتب على تعديل األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، إيقاف 

إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي باستخدام معدل الفائدة الفعلي االعتراف باألصل المالي، يقوم البنك أوالً بإعادة احتساب 
األصلي لألصل ويقوم باالعتراف بالتعديل الناتج على أنه أرباح أو خسائر تعديل ضمن بيان األرباح أو الخسائر. يقوم البنك بعد 

قدية المتوقعة الناتجة عن األصل المالي المعدل عند ذلك بقياس خسائر االئتمان المتوقعة لألصل المعدل حيث يتم إدراج التدفقات الن
احتساب العجز النقدي المتوقع من األصل األصلي. فيما يتعلق بالموجودات المالية ذات أسعار الفائدة المتغيرة يتم تعديل معدل 

. إن أي لارية وقت إجراء التعديالفائدة الفعلي األصلي المستخدم الحتساب أرباح أو خسائر التعديل لبيان شروط السوق الحالية الس
معدل ويتم تكاليف أو رسوم متكبدة أو أي رسوم مستلمة كجزء من التعديل تؤدي إلى تعديل إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي ال

 عدل.ها على مدى العمر المتبقي لألصل المالي المُ إطفاؤ
 

خسائر انخفاض  ضمن الخسائرأو  األرباحلمقترض، فسيتم عرض يواجهها ا التيالصعوبات المالية  نتيجةهذا التعديل ب القيامإذا تم 
 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.فائدة محتسبة كإيرادات  عرض األرباح أو الخسائرالقيمة. في حاالت أخرى، يتم 

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 ٢٠ 

 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 

 (تابع) الهامة لسياسات المحاسبيةاملخص  ٣-٢
 

 (تابع) المالية الموجودات
 

 إيقاف االعتراف بالموجودات المالية )ز
 

بما في ذلك ( يقوم البنك بإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل
األصل المالي وكافة مخاطر وامتيازات أو عندما يتم تحويل ) انتهاء الصالحية الناتجة عن التعديل بشروط مختلفة إلى حد كبير

ازات الملكية بصورة فعلية قم البنك بتحـويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيية فعلية إلى منشأة أخرى. إذا لم ملكية األصل بصور
اللتزام المرتبط حتفظ بها في األصل باإلضافة إلى ايباالعتراف بحصته التي  في السيـطرة على األصل المحول، يقوم البنك واستمر
في ستمر البنك يزات ملكية األصل المالي المحول، البنك بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيا لتزم بدفعها. إذا احتفظيالتي قد بالمبالغ 

 لضمان للعائدات المستـلمة. ةالخاضع بعمليات االقتراضعترف ياالعتـراف باألصل المالي كما 
 

إيقاف في تاريخ  الخسائر الخاص بخسائر االئتمان المتوقعة، يتم إعادة قياس مخصص الماليإيقاف االعتراف باألصل في حال 
لفرق بين سوف تنتج أرباح أو خسائر من إيقاف االعتراف نتيجة للتحديد صافي القيمة الدفترية لألصل في ذلك التاريخ.  االعتراف

الشروط الجديدة. سوف يكون لألصل المالي الجديد مخصص  ذات يدلألصل المالي الجدالقيمة الدفترية المعدلة والقيمة العادلة 
قد شهًرا باستثناء الحاالت النادرة التي يعتبر فيها القرض الجديد  ١٢لمدة  خسائر االئتمان المتوقعةيتم قياسه على أساس  خسائر

ة للقرض الجديد بخصم كبير مقارنة بقيمته تعرض النخفاض ائتماني في القيمة. ينطبق هذا فقط عندما يتم االعتراف بالقيمة العادل
ً لوجود مخاطر تعثر عالية والتي لم يتم تخفيضها من خالل التعديل.  يقوم البنك بمراقبة مخاطر االئتمان اٍإلسمية المعدلة نظرا

في ظل الشروط السداد متأخر عن للموجودات المالية المعدلة من خالل تقييم المعلومات النوعية والكمية، مثل ما إذا كان المقترض 
 الجديدة.

 
إن الفرق بين القيمة الدفترية الموزعة للجزء الذي لم يعد يعترف به وإجمالي ف، بشكل تامعند إيقاف االعتراف باألصل المالي 

دات المستلم للجزء الذي لم يعد يعترف به وأي أرباح / خسائر متراكمة مخصصة له والتي تم االعتراف بها ضمن اإليرا المقابل
  .رالخسائبه ضمن بيان األرباح أو  الشاملة األخرى، يتم االعتراف

 
  المطلوبات المالية

 
 التصنيف   )أ

  
 بالتكلفة المطفأة.المالية  يقوم البنك بتصنيف مطلوباته

 
 المطلوبات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة

ً  يتم تكاليف المعاملة.  بعد خصمبالقيمة العادلة  والمطلوبات األخرى الودائع والقروض، بما في ذلك قياس المطلوبات المالية مبدئيا
 . ةالفعلي الفائدةطريقة  باستخدامبالتكلفة المطفأة المطلوبات المالية  هذه يتم الحقاً قياس

 
على الفترة  مصروفات الفائدةتوزيع في الطريقة التي يتم بها احتساب التكلفة المطفأة لاللتزام المالي و ةالفعلي الفائدةتتمثل طريقة 

 المتوقعالنقدية المستقبلية المقدرة على مدى العمر  المدفوعات لخصم الفعلي في المعدل المستخدم الفائدةذات الصلة. يتمثل معدل 
 ـدئي.لاللتزام المالي أو، إن كان مناسبـاً، على مدى فتـرة أقصر لتحديد صافي القيمة الدفتريـة عند االعتـراف المب

 
 تعديل المطلوبات المالية ب)

يقوم البنك باحتساب التعديالت الجوهرية في شروط االلتزام القائم أو جزء منه كإطفاء لاللتزام المالي األصلي واالعتراف باألصل 
ً إذا كانت القيمة الحالية  الجديد. ً جوهريا للتدفقات النقدية بموجب الشروط  المخصومةمن المفترض أن تختلف الشروط اختالفا

باستخدام المعدل الفعلي األصلي، تختلف بشكل  ومخصومةأي رسوم مستلمة  صافية منالجديدة، بما في ذلك أي رسوم مدفوعة 
 .لاللتزام المالي األصلجوهري عن القيمة الحالية المخصومة لباقي التدفقات النقدية 

 
بالفرق بين القيمة  االعترافالشروط المعدلة. يتم  بالقيمة العادلة بناًء على جديدالمالي الم لتزاباال االعتراففي هذه الحالة، يتم 

المدفوع الموجودات غير  الثمن. يتضمن الدخلبيان  ضمنالمدفوع  والثمن الذي تم إيقاف االعتراف به المالي لاللتزامالدفترية 
 المالي المعدل الجديد. االلتزامت، بما في ذلك المطلوباب واالفتراض الخاصالمالية المحولة، إن وجدت، 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 ٢١ 

 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 

 (تابع)لسياسات المحاسبية الهامة املخص  ٣-٢
 

 (تابع) المطلوبات المالية
 

 إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية  ج)
تتم تسوية التزامات البنك أو عندما يتم إلغـاؤها أو انتهاء  ،فقط عندماو ، عندما،يقوم البنك بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية

المدفوع أو مستحق  والمقابلصالحيتها. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إيقاف االعتراف بها 
 .الدخلبيان  ضمنالدفع، 

 
اة أخرى تنطوي على شروط مختلفة بصورة جوهرية، يتم احتساب هذا عندما يبادل البنك مع المقرض الحالي أداة دين واحدة بأد

 التبادل كوفاء بااللتزام المالي األصلي واالعتراف بالتزام مالي جديد. 
 

 الضمانات
 

يقوم البنك في سياق األعمال االعتيادية بمنح ضمانات مالية تتكون من اعتمادات مستندية وضمانات وقبوالت. وتمثل الضمانات 
لية تأكيدات غير قابلة لإللغاء بالدفع نيابة عن العميل في حال لم يستطع الوفاء بالتزاماته تجاه الغير وتحمل نفس مخاطر االئتمان الما

الخاصة بالقروض. ويتم االعتراف بالضمانات وااللتزامات المالية لتقديم القرض مبدئيا بقيمتها العادلة، والتي يتم االستدالل عليها 
 بقيمة الرسوم المستلمة. ويتم إطفاء هذا المبلغ على أساس القسط الثابت على مدى عمر االلتزام. بصورة عامة

 
 المالية المشتقة األدوات 

 
 التصنيف )أ

 األجنبية.  العمالت صرفأسواق يقوم البنك بإبرام عقود أدوات مالية مشتقة تشتمل على عقود آجلة وعقود مقايضة في 
 

 االعتراف المبدئي وإعادة القياس  )ب
يتم في سياق األعمال االعتيادية، تتمثل القيمة العادلة لألداة المشتقة عند االعتراف المبدئي بسعر المعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، 

عار السوق المدرجة في أسواق نشطة بيان األدوات المالية المشتقة بقيمها العادلة. يتم تحديد القيم العادلة بصورة عامة استناداً إلى أس
محققة) لألدوات المالية المشتقة  غير الموجبة (أرباحالقيم السوقية يتم تضمين . نشطأو باستخدام طرق تقييم عندما ال يوجد سوق 

المطلوبات (خسائر غير محققة) لألدوات المالية المشتقة ضمن القيم السوقية السالبة تضمين بينما يتم  األخرى الموجوداتضمن 
 األخرى.

 
   المستحق من بنوك

 ً ً قياس المبالغ المستحقة من بنوك بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا ً مخصص خسائر االئتمان  يتم مبدئيا بالتكلفة المطفأة، ناقصا
 المتوقعة، إن وجدت.

 
 القروض والسلفيات

ً الت ً قياس القروض والسلفيات بالقيمة العادلة زائدا كاليف اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة ويتم الحقا قياسها يتم مبدئيا
 بالتكلفة المطفأة، وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 
أو  لألصل العمر المتوقع على مدىيتمثل معدل الفائدة الفعلي في المعدل الذي يتم بموجبه تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

 .الماليااللتزام 
 

 األوراق المالية االستثمارية
سندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة في بيان المركز المالي على  ‘األوراق المالية االستثمارية’بند  يشمل

العادلة من خالل اإليرادات األخرى. يتم ضمن اإليرادات الشاملة األخرى االعتراف بأرباح وخسائر سندات الدين المقاسة بالقيمة 
 الشاملة األخرى.

 
 القبوالت

تظهر أوراق القبول عندما يكون البنك ملزماً بالدفع مقابل مستندات مسحوبة بموجب اعتمادات مستندية. تحدد أوراق القبول المبلغ 
 يتم االعتراف بهاالمالي والتاريخ واسم الشخص المستفيد. بعد القبول تصبح األداة التزام غير مشروط (كمبيالة ألجل) للبنك ولذلك 

 من العميل كأصل مالي. باالستردادالحق التعاقدي ب ويتم االعترافبيان المركز المالي كالتزام مالي في 
 

ً للمعيار رقم  يتم تسجيل القبوالت لغرض احتساب خسائر االئتمان  األدوات المالية -من المعايير الدولية إلعداد المالية  ٩وفقا
بالحق التعاقدي مع االعتراف ضمن بيان المركز المالي  ها كالتزام ماليب االعتراف ويستمر المتوقعة ويتم تقييمها بالتكلفة المطفأة

 السترداد من العميل كأصل مالي. ل

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 ٢٢ 

 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 

 (تابع)لسياسات المحاسبية الهامة املخص  ٣-٢
 

 مقاصة األدوات المالية
يتوفر حق قانوني واجب النفاذ فقط عندما تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي 

بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. 
بقيمتها اإلجمالية في  ذات الصلة الموجودات والمطلوبات يتم عرضوعموما ال ينطبق ذلك على اتفاقيات التسوية الرئيسية، وعليه 

 بيان المركز المالي.
 

 النقد وما يعادله
تحت الطلب الحسابات النقد في الصندوق والرصيد في الحسابات الجارية و يعادله علىلغرض بيان التدفقات النقدية، يشمل النقد وما 

تثناء الوديعة ، باسوتنطوي على مخاطر ائتمان غير جوهرية ثالثة أشهرالتي تكون فترة استحقاقها األصلية أقل من  والودائع
بالتكلفة  يتم ترحيل النقد وما يعادله .المرهونةالُمحتفظ بها لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والودائع  القانونية

 المطفأة في بيان المركز المالي.
 

 الممتلكات والمعدات
ً االستهالك المتراكم وخسائر  انخفاض القيمة في حال وجودها. وتشتمل التكلفة على يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا

ً إلى االستحواذ على البنود باإلضافة إلى التكاليف العرضية. يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط  المصروفات المنسوبة مباشرة
 ارها اإلنتاجية المتوقعة.الثابت بمعدالت يتم احتسابها لتخفيض تكلفة الموجودات إلى قيمها التقديرية المتبقية على مدى أعم

 
 السنوات 

 ٥ تحسينات على عقار مستأجر
 ١٠ - ٥ أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

 ١٠ مركبات
 ١٠ - ٣ هاوملحقات حاسب آليأجهزة 

 
مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية، وتدرج ضمن اإليرادات ح والخسائر من عمليات االستبعاد من خالل األربا يتم تحديد

 األخرى في بيان الدخل.
 

مباشرة إلى القيمة القابلة لالسترداد التي  تخفيضهاالقابلة لالسترداد، يتم  المقدرةعندما تكون القيمة الدفترية ألصل ما أكبر من قيمته 
 .أكبر، أيهما المستخدمةتمثل صافي سعر البيع أو القيمة 

 
تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية وطرق حساب االستهالك بنهاية كل سنة مالية مع تعديلها مستقبالً عند 

 .الضرورة
 

 ذات الصلةوالتزام اإليجار  موجودات حق االستخدام
 

 موجودات حق االستخدام
 

بناء على دفعات اإليجار  المبدئي المعدلة مساوية اللتزام اإليجار ام بقيمةاالستخد موجودات حقيتم قياس عند االعتراف المبدئي، 
، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة باإلضافة إلى تقدير تكاليف فك اإليجارتاريخ بدء عقد في أو قبل التي تم سدادها 
 .إلى الحالة التي كان عليها يهالصلة أو الموقع الذي يوجد عل واستعادة األصل ذالصلة أو  ووإزالة األصل ذ

 
الحقاً بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم / خسائر انخفاض القيمة المتراكمة ويتم تعديلها بناًء على  اماالستخد موجودات حق يتم بيان

 اإليجار خالل مدة اإليجار. إعادة قياس التزام اإليجار. يتم إعادة قياس التزام اإليجار فقط عندما في الحاالت التي تتغير فيها شروط
 

. يتم احتساب طريقة القسط الثابت باستخدام على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعةحق االستخدام  لموجوداتستهالك االيتم احتساب 
ً من الشهر الذي يتم فيه إبرام عقود اإليجار. ال يتم تحميل استهالك  في الشهر االستهالك لإلضافات (عقود إيجار جديدة) اعتبارا

  الذي تنتهي فيه صالحية عقود اإليجار أو يتم إنهاؤها. 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 ٢٣ 

 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 

 (تابع)لسياسات المحاسبية الهامة ا ملخص ٣-٢
 

 موجودات حق االستخدامالتزام اإليجار مقابل 
 

ً قياس التزام الفائدة الضمني في عقد باستخدام معدل  تخفيضها، ويتم المتبقيةاإليجار  لدفعاتاإليجار بالقيمة الحالية  اتيتم مبدئيا
 للمجموعة. اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي 

 
ً  يتم قياس التزام اإليجار الة إعادة تقييم أو التزام اإليجار في ح تم إعادة قياسياستخدام طريقة الفائدة الفعلية. بالتكلفة المطفأة ب الحقا

حدوث تغير في شروط اإليجار. يتم االعتراف القيم الناتجة عن إعادة قياس التزامات اإليجار كتعديالت على القيمة الدفترية 
 بعد تاريخ االعتراف المبدئي.  حق االستخدام لموجودات

 
تحميل تكلفة التمويل على حساب األرباح أو الخسائر يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار لتخفيض االلتزام وتكلفة التمويل. يتم 

 .لكل فترة لتحديد معدل دوري ثابت للفائدة على الرصيد المتبقي من االلتزامكمصروفات هامشية على مدى فترة اإليجار 
 

 الضريبة
من  ٪٢٠يتم رصد مخصص للضريبة المتعلقة بعمليات البنك في إمارات الشارقة وأبوظبي ودبي، حيث يتوجب دفع ضريبة بمعدل 

 المعّدل المحقق خالل السنة في كل إمارة وفقاً للتشريعات السائدة في كل إمارة.الخاضع للضريبة الربح 
 

 الضريبة المؤجلة
جلة لكافة الفروق المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤ

والخسائر الضريبية غير المستخدمة، إلى الحد الذي من المحتمل أن يتوفر معه ربح خاضع للضريبة يمكن على أساسه االستفادة من 
ر المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة المرّحلة إال الفروق المؤقتة القابلة للخصم، واستخدام اإلعفاءات الضريبية غي

 عندما:
 

تتعلق موجودات الضريبة المؤجلة بفرق مؤقت قابل للخصم ينشأ من االعتراف المبدئي ألصل أو التزام في معاملة غير  -
 الخسائر الضريبية.اندماج األعمال، وال يؤثر في وقت المعاملة على األرباح المحاسبية أو على األرباح أو 

 
فيما يتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة، ال يتم االعتراف بموجودات  -

الضريبة المؤجلة إال للحد الذي يحتمل معه عكس الفروق المؤقتة في المستقبل المنظور وأن يتوفر ربح خاضع للضريبة 
 ة من الفروق المؤقتة.يمكن على أساسه االستفاد

 
تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل بيان مركز مالي مع تخفيضها بالحد الذي يحتمل معه أال 
يتوفر ربح كاف خاضع للضريبة يسمح باالستفادة من جميع موجودات ضريبة الدخل المؤجلة أو جزء منها. يعاد تقييم موجودات 

المؤجلة غير المسجلة بتاريخ كل بيان مركز مالي ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه أن األرباح الخاضعة الضريبة 
 للضريبة في المستقبل سوف تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة.

 
 تحقيق قيمةلسنة عندما يتم تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة على أساس معدالت الضريبة التي يتوقع أن تطبق على ا

ً بتاريخ االلتزام تسويةأو  األصل ، وذلك على أساس المعدالت الضريبية (والقوانين الضريبية) المطبقة أو التي سيتم تطبيقها فعليا
 بيان المركز المالي.

 
 قوق الملكية بدال من بيان الدخل.إن الضريبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المسجلة مباشرة في حقوق الملكية يتم االعتراف بها في ح

 
تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة في حالة وجود حق واجب النفاذ قانونياً بتسوية موجودات الضريبة الحالية مع 

 مطلوبات الضريبة الحالية وعندما تتعلق الضرائب المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضريبة ونفس مصلحة الضرائب.
 

 وودائع العمالء والمبالغ المستحقة إلى البنوك األخرى القروض
ً االعتراف  بعد خصمالقروض بالقيمة العادلة، وتمثل عوائد إصدار القروض (أي القيمة العادلة للمقابل المقبوض)، ب يتم مبدئيا

بين العوائد صافية من تكاليف المعاملة  أي فرقب االعترافتكاليف المعاملة المتكبدة. يتم الحقاً بيان القروض بالتكلفة المطفأة؛ ويتم 
 والقيمة المستردة في بيان الدخل على مدى فترة القروض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 ٢٤ 

 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 

 (تابع)لسياسات المحاسبية الهامة املخص  ٣-٢
 

 نهاية الخدمة للموظفين تعويضات
مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، يدفع البنك اشتراكات إلى صندوق معاشات تديره الهيئة العامة فيما يتعلق بالموظفين من 

للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتُحتسب هذه االشتراكات على أساس نسبة مئوية من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات البنك 
 على هذه االشتراكات التي تدفع عند استحقاقها.

 
نهاية الخدمة لموظفيه الوافدين. يستند الحق في الحصول على هذه المكافآت عادة على طول فترة خدمة  تعويضاتيقدم البنك 

على مدى فترة  التعويضاتالتكاليف المتوقعة عن هذه  يتم احتسابالموظف، واستيفاء الموظف للحد األدنى المطلوب لفترة الخدمة. 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.قوانين العمل بناتج بموجب العمل وال تقل عن االلتزام ال

 
 مخصصاتال

حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره بصورة موثوقة  ما عندما يترتب على البنك نتيجة لحدث سابق التزام االعتراف بمخصصيتم 
د المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية يتم تحدي ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر تكبد منافع اقتصادية لتسوية االلتزام.

 المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال، وحيثما يكون مناسباً، المخاطر المتعلقة بااللتزام.  
 

 االعتراف باإليرادات
 

 إيرادات ومصروفات الفائدة
ن األدوات المالية التي تخضع لفائدة، باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة متم عرض إيرادات ومصروفات الفائدة لكافة ي

طريقة  معلى أساس االستحقاق باستخدا في بيان الدخل ‘مصروفات الفائدة’و  ‘إيرادات الفائدة’خالل األرباح أو الخسائر، ضمن 
  ت الصلة.و المطلوبات المالية ذامعدل الفائدة الفعلي للموجودات المالية أ

 
 الرسوم والعموالت

 قدمها البنكفعلي الخاص باألداة المالية، من عدة خدمات ياكتساب إيرادات الرسوم التي ال تشكل جزءا من معدل الفائدة ال تمي
ً . "مع العمالءمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإليرادات من العقود  ١٥لمعيار رقم احتسابها وفقاً لويتم  لعمالئه هذا ل وفقا

بالغ المحصلة باإلنابة عن المعيار يقوم البنك بقياس هذه اإليرادات على اساس االعتبارات المحددة في العقد مع العميل وتستثني الم
 حول السيطرة على منتج أو خدمة إلى العميل. باالعتراف باإليرادات عندما ي خر. يقوم البنكطرف آ

 
، من الممكن أن يقع ذلك جزئياً ضمن نطاق العيار رقم للبنكع عميل االعتراف بأداة مالية في البيانات المالية في حال نتج عن عقد م

من المعايير  ٩من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. في هذه الحالة، يقوم البنك أوالً بتطبيق المعيار رقم  ١٥والمعيار رقم  ٩
من المعايير الدولية إلعداد  ٩لمالية لفصل وقياس الجزء من العقد الذي يقع ضمن نطاق المعيار رقم المالية إلعداد التقارير ا

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الجزء المتبقي من  ١٥التقارير المالية وبعد ذلك يقوم البنك بتطبيق المعاير رقم 
 العقد.

 
 :نحو التالييتم احتساب إيرادات الرسوم على ال

(على سبيل المثال، الرسوم الناشئة  اإلجراءكإيراد عند اكتمال إجراء ما هام باإليرادات المحققة من تنفيذ  االعترافيتم  -
 )؛أسهم أو غيرها من األوراق المالية شراءأو المشاركة في التفاوض على معاملة لطرف ثالث، مثل ترتيب  التفاوضعن 

 
 و ؛دمات كإيرادات عند تقديم الخدماتالمحققة من تقديم الخيتم االعتراف باإليرادات  -

 
 .الخدمات ذات الصلة استالمعندما يتم تنفيذ أو  األخرى والعموالتالرسوم  ومصروفاتبإيرادات  االعترافيتم  -

 
ً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعليالعموالت التي تشكل جزء بإيراداتفيما يتعلق  ها كتعديل لمعدل يتم االعتراف ب ،لألداة المالية ا

 في بيان الدخل. ‘الفائدة إيرادات’ضمن ويتم تسجيلها  الفائدة الفعلية
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 ٢٥ 

 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 

 (تابع)لسياسات المحاسبية الهامة ا ملخص ٣-٢
 

 تحويل العملة األجنبية
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية )أ(
ً إلى أقرب عدد صحيح عملة ال ، وهيالبيانات المالية بالدرهم اإلماراتي يتم عرض الرسمية وعملة عرض البيانات المالية، مقربا

 باآلالف، ما لم يذكر خالف ذلك.
 

 المعامالت واألرصدة  )ب(
، بأسعار صرف العمالت ي يتم بيانها بالتكلفة التاريخيةالموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية، الت يتم تحويل

، في حين يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية التي يتم بيانها بالقيمة ألجنبية السائدة بتاريخ المعاملةا
 ة.العادلة إلى درهم اإلمارات وفقاُ ألسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيم العادل

 
 أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  )ج(

المالية المقومة بعملة أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف الفوري في نهاية  تيتم تحديد القيمة الدفترية للموجودا
 فترة التقرير.

 
  أنواع المنتجات المشتقة

المالية ذات القيمة المتغيرة نتيجةً لمتغيرات ذات صلة، وتتطلب استثمار مبدئي بسيط أو ال تتطلب  األداةفي  األداة المشتقةتتمثل 
للمخاطر المتعلقة  ة مشتقة متنوعة لغرض إدارة تعرضهدخل البنك في أدوات ماليوتتم تسويتها في تاريخ مستقبلي. ياستثمار مبدئي 

 أسعار الفائدة.عقود مقايضة الوعد األحادي لشراء / بيع العمالت و كباألرباح وأسعار صرف العمالت األجنبية بما في ذل
 

دلة. يتم يتم االعتراف مبدئياً باألدوات المشتقة بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد األداة المشتقة ويتم الحقاً إعادة قياسها بالقيمة العا
سوق المدرجة في أسواق نشطة، وفي حال لم تكن أداة مدرجة يتم التوصل إلى القيم العادلة لألدوات المدرجة من خالل أسعار ال

التوصل إلى القيمة العادلة بالرجوع إلى المعامالت الحديثة في السوق. تتضمن أساليب التقييم األخرى نماذج التدفقات النقدية 
موجودات عندما تكون القيمة العادلة المخصومة ونماذج تسعير الخيارات، حيثما يكون مناسباً. يتم تسجل كافة األدوات المشقة ك

 موجبة وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة. 
 

 العقود اآلجلة
 

اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو سلعة أو أداة مالية محددة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. إن تتمثل العقود اآلجلة في 
 ، ويتم قيدها بالقيمة العادلة.السوق الموازيةالعقود اآلجلة هي عقود مخصصة تتم في 

 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
 

للموجودات غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه  الدفتريةفي نهاية كل فترة تقرير، يقوم البنك بمراجعة القيم 
القابلة لالسترداد لتحديد  قيمة األصل الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير

، يقوم البنك ةفردي لألصل بصورةلقابلة لالسترداد مدى خسارة انخفاض القيمة (إن وجدت). وإذا كان من غير الممكن تقدير القيمة ا
. في حالة إمكانية تحديد أساس معقول ومتسق األصلبتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ينتمي إليها 

صيصها ألصغر للتخصيص، يتم كذلك تخصيص الموجودات المؤسسية للوحدات الفردية المنتجة للنقد، أو يتم بخالف ذلك تخ
 .يمكن تحديد أساس تخصيص معقول ومتسق لها والتي مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد

 
ً تكاليف البيع  فيلالسترداد  ةالقابل تتمثل القيمة المبلغ أن  . في حالة تقديرأكبراالستخدام أيهما من قيمة أو الالقيمة العادلة ناقصا

(أو الوحدة  تخفيض القيمة الدفترية لألصل المالي، يتم الدفتريةقيمته يقل عن منتجة للنقد) (أو الوحدة ال ألصل ماالقابل لالسترداد 
 .األرباح أو الخسائر ضمن بيانانخفاض القيمة فوراً  االعتراف بخسائرالمنتجة للنقد) إلى قيمته القابلة لالسترداد. ويتم 

 
(أو الوحدة المنتجة للنقد) إلى التقدير المعدل لقيمته  مة الدفترية لألصلالقيانخفاض القيمة الحقاً، تتم زيادة  خسائروفي حالة عكس 

لم يتم في حالة  اكان سيتم تحديده التي القيمة الدفترية التي تم زيادتها عن القيمة الدفتريةتجاوز تال  بحيثالقابلة لالسترداد، 
 بالمبلغ الذي تم عكسه منيتم االعتراف (أو الوحدة المنتجة للنقد) خالل السنوات السابقة. االعتراف بخسائر انخفاض قيمة لألصل 

 خسائر انخفاض القيمة فوراً ضمن بيان الدخل.

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
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 (تابع) السياسات المحاسبية ٢
 
 (تابع)لسياسات المحاسبية الهامة املخص  ٣-٢

 
 الفائدةتعديل معيار سعر 

 
ً في األسواق المالية الع ً حيويا المية تلعب أسعار الفائدة السائدة بين البنوك، مثل سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور)، دورا

 نظراً الستخدامها كأسعار مرجعية رئيسية للمشتقات والقروض واألوراق المالية، وكمعايير في تقييم األدوات المالية. 
 

حالة عدم اليقين التي تحيط بنزاهة أسعار الفائدة السائدة بين البنوك في السنوات األخيرة جعلت الجهات التنظيمية والبنوك المركزية إن 
كما اقترحت مجموعات العمل ، واألطراف المشاركة في األسواق يعملون من أجل التحول إلى معدالت مرجعية بديلة خالية من المخاطر

ع المصرفي في الدول المعنية معدالت مرجعية بديلة خالية من المخاطر ليتم تطبيقها بصورة تدريجية. إن المضي قدماً التي تقود القطا
يناير  ١في التحول إلى هذه المعدالت المرجعية أدى إلى عدم يقين جوهري بشأن مستقبل أسعار الفائدة السائدة بين البنوك لما بعد 

٢٠٢٢    . 
 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١بعد  السائدة بين البنوك وأسعار الفائدة األخرى الفائدة السائد بين البنوك في لندنالبية أسعار من المتوقع إيقاف غ
ريكي التي قد بالدوالر األم الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور) أسعارواستبدالها ببعض األسعار المرجعية البديلة، باستثناء بعض 

 واألقساممعظم وحدات األعمال  سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور)التحول عن . يغطي ٢٠٢٣يونيو  ٣٠يتم تأجيلها حتى 
 إدارة البنك بصدد تقييم األثر.إن المساندة للبنك. 

 
 المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد  ٤-٢

 
لم  البنكويجوز تطبيقها قبل ذلك التاريخ؛ إال أن  ٢٠٢٠يناير  ١لفترات السنوية التي تبدأ بعد لتسري مجموعة من المعايير الجديدة 

 طبق المعايير الجديدة والمعدلة بشكل مبكر عند إعداد هذه البيانات المالية. ي
 

 تاريخ التفعيل الوصف
 ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم الدولية إلعداد التقارير المالية ومن المعايير  ٩المعيار رقم  تعديالت على

من تعديل معيار  ٢المتعلقة بالمرحلة  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦و ٤و ٧والمعايير رقم 
 سعر الفائدة

 ٢٠٢١يناير  ١

المتحصالت قبل بشأن  والمعداتالممتلكات واآلالت  ١٦تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ٢٠٢٢يناير  ١ االستخدام المحدد 

المخصصات وااللتزامات الطارئة والموجودات الطارئة  ٣٧رقم تعديل على المعيار المحاسبي الدولي 
 ٢٠٢٢يناير  ١ العقود المثقلة بالتزامات بشأن 

 ٢٠٢٢يناير  ١ ٢٠٢٠-٢٠١٨ التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 ٢٠٢٢يناير  ١  )من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٣تعديالت على المعيار رقم (مرجع اإلطار العام للمفاهيم 

تصنيف المطلوبات كمطلوبات عرض البيانات المالية بشأن  ١رقم  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي
 ٢٠٢٣يناير  ١ متداولة أو غير متداولة 

 ٢٠٢٣يناير  ١ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عقود التأمين ١٧لتعديالت على المعيار رقم ا
 

. يتم حاليًا تقييم الزامية التطبيقتتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتعديالت في البيانات المالية في الفترة األولية عندما تصبح 
 هذه المعايير والتعديالت من قبل اإلدارة.تأثير 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 
 
 

٢٧ 

 إدارة المخاطر المالية ٣
 

تؤدي أنشطة البنك إلى تعّرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية؛ وتلك األنشطة تنطوي على التحليل والتقييم وقبول وإدارة درجة 
عامل أساسي في القطاع المالي، كما تعتبر المخاطر التشغيلية معينة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. يعتبر قبول المخاطر بمثابة 

نتيجة حتمية لالستمرار في خوض العمل التجاري. وبالتالي، يهدف البنك إلى تحقيق توازن مناسب بين المخاطر والعوائد وتقليل اآلثار 
 السلبية المحتملة على األداء المالي البنك.

 
المركز الرئيسي بهدف تحديد وتحليل هذه المخاطر ووضع مجلس اإلدارة /للبنك المعتمدة من قبل لقد تم تصميم سياسات إدارة المخاطر 

السقوف والضوابط المالئمة لها ومراقبة المخاطر ومدى االلتزام بالسقوف المقررة من خالل النظم المعلوماتية الموثوقة والمتطورة. 
ته المتعلقة بإدارة المخاطر. تنص هذه السياسات على إرشادات عامة موثقة حول يقوم البنك بإجراء مراجعة منتظمة على سياساته وأنظم

كيفية إدارة المخاطر وإرشادات عن جوانب معينة أخرى مثل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان 
ضافة إلى ذلك، يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة مستقلة واستخدام األدوات المالية المشتقة واألدوات المالية غير المشتقة. وباإل

 إلدارة المخاطر والبيئة الرقابية.
 

 تشتملمخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة وغيرها من مخاطر التشغيل. في لبنك بالنسبة لاألكثر أهمية  تتمثل المخاطر
 الفائدة ومخاطر األسعار األخرى.مخاطر العمالت ومخاطر أسعار على مخاطر السوق 

 
 مخاطر االئتمان ١-٣

 

يتعرض البنك لمخاطر االئتمان. تتمثل مخاطر االئتمان في المخاطر من تكبد البنك خسائر مالية نتيجة إلخفاق الطرف المقابل عن 
ية الوفاء بالتزاماته تجاه البنك. إن التغيرات الكبيرة في الوضع االقتصادي أو في كفاءة قطاع العمل الذي ترتكز عليه المحفظة االستثمار

تج عنها خسائر تختلف عن تلك التي يتم رصد مخصص لها بتاريخ التقرير. ولذا، تقوم إدارة البنك بإدارة تعرضها لمخاطر للبنك قد ين
االئتمان بعناية وحذر. تنشأ التعرضات لمخاطر االئتمان باألساس من القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من البنوك األخرى 

ً والذمم المدينة األخرى، واالستثمارات في األوراق المالية  مخاطر االئتمان في الترتيبات المالية غير المدرجة في بيان  تكمن أيضا
 المركز المالي مثل االلتزامات االئتمانية.

 
 التقييمات الداخلية لمخاطر االئتمان

ً لدرجة مخاطر التعثر. يتألف إطار  للحد من مخاطر االئتمان، يحتفظ البنك بتصنيف مخاطر ائتمان داخلي لتصنيف المخاطر وفقا
تصنيف مخاطر االئتمان الخاص بالبنك من عدة فئات. ترتكز معلومات التصنيف االئتماني على مجموعة من البيانات المصممة للتنبؤ 

وضع أحكام ائتمانية ترتكز على الخبرة. عند إجراء التحليل يتم الوضع بعين االعتبار طبيعة التعرض ونوع بمخاطر التعثر عن السداد و
 السداد. فيالمقترض.  يتم تعريف درجات مخاطر االئتمان باستخدام العوامل النوعية والكمية التي تدل على مخاطر التعثر 

 
والسلفيات من العمالء والمؤسسات المالية على مستوى الطرف المقابل وذلك يقوم البنك بقياس خسائر االئتمان الخاصة بالقروض 

ً تسمى "تصنيف مخاطر المدين" مع األخذ . كلما كان ١٢إلى  ١ين االعتبار درجات التصنيف من بع باستخدام طرق معدة داخليا
مخاطر البنك جزءاً ال يتجزأ من إدارة عمليات البنك التصنيف االئتماني للعميل جيد، كلما انخفضت درجة المخاطر. تعتبر أساليب إدارة 

 اليومية.
 

 أهمية الخطر الدرجات التصنيف
 غير اعتيادية إلى ضعيفة   ٨ – ١ عاملة
 قائمة المالحظة ٩ عاملة

القياسيةدون  ١٠ غير عاملة  
 مشكوك في تحصيلها ١١ غير عاملة
 خسارة ١٢ غير عاملة

 
 المتوقعةقياس خسائر االئتمان 

 

(هـ)، يقوم البنك بقياس خسائر االئتمان المتوقعة مع األخذ بعين االعتبار مخاطر التعثر على مدى  ٣-٢كما هو موضح في اإليضاح 
أقصى فترة تعاقدية يكون البنك معرض خاللها لمخاطر االئتمان. ولكن بالنسبة لألدوات المالية مثل تسهيالت السحب على المكشوف 

غير المسحوب ال تحد من  مقرض وعنصر التزام غير مسحوب، فإن قدرة البنك التعاقدية لطلب السداد وإلغاء االلتزاالتي تتضمن 
عة تعرض البنك لخسائر االئتمان إلى مدى فترة اإلنذار التعاقدي. بالنسبة لتلك األدوات المالية يقوم البنك بقياس خسائر االئتمان المتوق

البنك من خاللها معرض لخسائر االئتمان ويكون من غير الممكن تخفيف خسائر االئتمان المتوقعة من خالل على مدى الفترة التي يكون 
إجراءات إدارة مخاطر االئتمان. ال يوجد لتلك األدوات المالية أجل أو خطة سداد ثابتة ولها فترة إلغاء تعاقدية قصيرة. ولكن ال يقوم 

ادية بتطبيق الحق التعاقدي بإلغاء هذه األدوات المالية. وذلك بسبب إدارة تلك األدوات المالية على البنك في سياق األعمال اليومية االعتي
أساس جماعي وتتم إلغاؤها فقط عندما يرى البنك ازدياداً في مخاطر االئتمان على مستوى التسهيل. يتم تقدير الفترة األطول بالنظر إلى 

قع البنك اتخاذها للتخفيف من خسائر االئتمان المتوقعة مثل تخفيض الحدود وإلغاء التزام إجراءات إدارة مخاطر االئتمان التي يتو
أو القرض. تمتد أقصى فترة تعاقدية إلى التاريخ الذي يثبت فيه حق البنك في المطالبة بسداد مبالغ مدفوعة مقدماً أو إلغاء التزام القرض 

 الضمان.
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 التفاوض بشأنها المعاد القروض المعاد هيكلتها و

 
ً لألزمات المالية التي يواجهها المقترض تتمثل القروض المعاد التفاوض في شروطها بالقروض التي تمت إعادة هيكلتها ، ونتيجةً نظرا

بتقديمها  البنك مالئمة بشكل أكبر للمقترض من تلك التي قامالبنك بتقديم تنازالت من خالل الموافقة على أحكام وشروط تكون  لذلك قام
. يتم عرض القرض كجزء من القروض المعاد التفاوض بشأنها لحين تحصيله ظروف أخرىوافق عليها في لي البنك مبدئياً والتي ما كان

 مقوم اإلدارة بمراجعة التطورات المتعلقة بالقروض المعاد التفاوض بشأنها بشكل مستمر لضمان االلتزاتطبه. أو سداده بشكل مبكر أو ش
 بالشروط في كافة األوقات. 

 
  التعرض لمخاطر االئتمان
ً الفوا يقوم البنك بقياس تعرضه ً إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية ناقصا ومخصصات ئد المعلقة لمخاطر االئتمان استنادا

 إن وجدت.  الخسائر المتوقعة،
 
 اإلجمالي ٣المرحلة   ٢المرحلة  ١المرحلة  

 ---------------------------------ألف درهم  ---------------------------- ٢٠٢٠
     القروض والسلفيات

 ١٫٠٥٢٫٩٨٩ - ٥٠١٫٧٢١ ٥٥١٫٢٦٨ العاملة
 ٣٢٦٫١٢١ ٣٢٦٫١٢١ - - غير العاملة

 )٣٤١٫٧١٤( )٣٢٤٫٧٧٩( )١٣٫٦٢٨( )٣٫٣٠٧( مخصص خسائر انخفاض القيمة
 ١٫٠٣٧٫٣٩٦ ١٫٣٤٢ ٤٨٨٫٠٩٣ ٥٤٧٫٩٦١ صافي القيمة الدفترية

     

 اإلجمالي ٣المرحلة   ٢المرحلة  ١المرحلة  
 ---------------------------------ألف درهم  ---------------------------- 

     غير الممولة السلفيات
 ١٢٩٫٨٥٤ - ٩٦٫٥١٣ ٣٣٫٣٤١ العاملة

 )٣٧٩( - )٣٥٨( )٢١( مخصص خسائر انخفاض القيمة
 ١٢٩٫٤٧٥ - ٩٦٫١٥٥ ٣٣٫٣٢٠ صافي القيمة الدفترية

 
 اإلجمالي ٣المرحلة   ٢المرحلة  ١المرحلة  
 ---------------------------------ألف درهم  ---------------------------- 

     سندات الدين
 ٣٩٩٫٧٨١ - ١٠٨٫٩٨١ ٢٩٠٫٨٠٠ العاملة

 )١٢٫٥٦١( - )٤٫٧٥٦( )٧٫٨٠٥( مخصص خسائر انخفاض القيمة
 

 اإلجمالي ٣المرحلة   ٢المرحلة  ١المرحلة  
 ---------------------------------ألف درهم  ---------------------------- ٢٠١٩

     القروض والسلفيات
 ١٫٣٩٤٫٧٦٢ - ٤٨٨٫٦٤٤ ٩٠٦٫١١٨ العاملة

 ٣١٥٫٦٣٧ ٣١٥٫٦٣٧ - - غير العاملة
 )٣٣٣٫٦٤٦( )٣١٣٫٠٨٠( )٨٫٨٨٩( )١١٫٦٧٧( مخصص خسائر انخفاض القيمة

 ١٫٣٧٦٫٧٥٣ ٢٫٥٥٧ ٤٧٩٫٧٥٥ ٨٩٤٫٤٤١ صافي القيمة الدفترية
     
 اإلجمالي ٣المرحلة   ٢المرحلة  ١المرحلة  
 ---------------------------------ألف درهم  ---------------------------- 

     السلفيات غير الممولة
 ١٧٨٫١٢٨ - ١١٨٫٠٥٩ ٦٠٫٠٦٩ العاملة

 )٢٣٨( - )٢٣٢( )٦( مخصص خسائر انخفاض القيمة
 ١٧٧٫٨٩٠ - ١١٧٫٨٢٧ ٦٠٫٠٦٣ صافي القيمة الدفترية

 
 اإلجمالي ٣المرحلة   ٢المرحلة  ١المرحلة  
 ---------------------------------ألف درهم  ---------------------------- 

 ٢٥٣٫٨١٧ - - ٢٥٣٫٨١٧ العاملة
 )٥٫١٦١( - - )٥٫١٦١( مخصص خسائر انخفاض القيمة
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  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ١-٣

 
 سياسات وضوابط الحد من المخاطر 

 
يقوم البنك بإدارة الحدود والضوابط الخاصة بتركزات مخاطر االئتمان عندما يتم تحديدها وخاصة مخاطر االئتمان الخاصة باألطراف 

 المقابلة بصورة فردية وجماعية وقطاعات األعمال والدول.
 

مجموعات  على مقدار المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد أو حدودوضع  خاللمن  بصورة رئيسية مخاطر االئتمان تتم إدارة
متكررة بشكل وتخضع لمراجعة سنوية أو  دوريهذه المخاطر على أساس  تتم مراقبةالقطاعات الجغرافية والصناعية. ومن المقترضين 

 أكثر.
 

ً  يتم هم التزاماتالوفاء بإدارة التعرض لمخاطر االئتمان من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على  أيضا
 الضوابط والتدابير األخرى.بعض  فيما يلي وتغيير حدود اإلقراض عند االقتضاء. والمبالغ األصليالفائدة  الخاصة بسداد

 
 الضمان (أ)

 
يقوم البنك بالحصول على ضمانات عند الضرورة مقابل القروض ، لدى البنكرسات إدارة مخاطر االئتمان كجزء من سياسات ومما

 والسلفيات. فيما يلي أنواع الضمانات الرئيسية:
  

  والتجارية؛رهون على العقارات السكنية 
  المدينة؛ والذممرسوم على األصول التجارية مثل المباني والمخزون 
 ؛ ووحقوق الملكيةالدين  سنداتلمالية مثل رسوم على األدوات ا 
  والتجاريةالضمانات الشخصية. 

 
التسهيالت االئتمانية الفردية في حين ال يتم ضمان ؛ التجارية لشركاتا والقروض إلىالتمويل طويل األجل يتم بصورة عامة ضمان 

إضافية من الطرف المقابل بمجرد وجود أي مؤشر على . عالوة على ذلك للحد من خسائر االئتمان، يحصل البنك على ضمانات المتجددة
 انخفاض قيمة القروض والسلفيات ذات الصلة.

 
ً لطبيعة األداة المالية. إن سندات الدين  يتم تحديد الضمانات المحتفظ بها كرهن مقابل األدوات المالية بخالف القروض والسلفيات، وفقا

 تخضع عادة لضمان. وسندات الخزينة والفواتير المؤهلة األخرى ال
 

يحرص البنك على استخدام الضمانات، قدر اإلمكان، للحد من المخاطر التي يتعرض لها من الموجودات المالية. تأخذ الضمانات أشكال 
مختلفة مثل النقد واألوراق المالية واالعتمادات المستندية/ خطابات الضمان، والعقارات والذمم المدينة، والمخزون وغيرها من 

ة لموجودات غير المالية والتعزيزات االئتمانية مثل اتفاقات المقاصة. يتم تقييم القيمة العادلة للضمانات بشكل عام، كحد أدنى، في بدايا
قة العقد وبناًء على مواعيد التقارير الخاصة بالبنك، ومع ذلك، يتم بشكل يومي تقييم بعض الضمانات مثل النقد أو األوراق المالية المتعل

متطلبات هامش الربح. يستخدم البنك إلى أقصى حد ممكن بيانات السوق النشط لتقييم الموجودات المالية المحتفظ بها كضمان. يتم ب
، استخدام النماذج في تقييم الموجودات المالية األخرى التي ليس لها قيمة سوقية يمكن تحديدها بسهولة. يتم تقييم الضمانات غير المالية

على أساس البيانات المقدمة من أطراف أخرى مثل وسطاء الرهن العقاري ومؤشرات أسعار السكن والبيانات المالية  مثل العقارات
 المدققة وغيرها من المصادر المستقلة.

 
 فيما يلي تحليل للضمانات حسب النوع:

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٠٠٫٣١٤ ٥٧٫٠٨٧ هامش نقدي وحق الحجز على أموال المدين
 ٤٤٫٨٢٧ ٥٠٫٢٥٦ ضمانات
 ٢٦٫٣١٤ ١٩٫١٨١ رهونات

 ---------- ---------- 
 ١٧١٫٤٥٥ ١٢٦٫٥٢٤ 
 ====== ====== 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 
 
 

٣٠ 

 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 (تابع)مخاطر االئتمان  ١-٣

 
 (تابع)سياسات وضوابط الحد من المخاطر 

 
 المشتقات (ب)

 
الخاضع لمخاطر االئتمان على القيمة العادلة الحالية لألدوات المفضلة للبنك والتي فيما يتعلق بالمشتقات في أي وقت كان، يقتصر المبلغ 

تمثل جزء صغير من العقد أو القيم االسمية المستخدمة إلظهار حجم األدوات القائمة. تتم إدارة هذا التعرض لمخاطر االئتمان كجزء من 
باإلضافة إلى التعرضات للمخاطر المحتملة من التغيرات السوقية ومن إبرام عقود آجلة مع بنوك حدود اإلقراض مع العمالء بشكل عام، 

 .بشراء أو بيع العقد، بما يؤدي إلى أن تكون مخاطر االئتمان التي يتعرض لها البنك محدودة التزامات معضدة بمثلها أخرى، والتي تشكل
 

 و التعزيزات االئتمانية األخرىأالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان قبل الضمانات الُمحتفظ بها 
 

 أقصى تعرض            
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 

 فيما يلي التعرضات لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالموجودات المدرجة وغير المدرجة 
 بيان المركز المالي: في  
   

 ٦٩٢٫٣٢١ ٣٨٣٫٠١٦ أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ٢٠١٫١٠٨ ١٤٢٫٠٤٠ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

 ١٣٣٫٣٣١ ٨٠٫١٢٢ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
   قروض وسلفيات (إجمالي):

 ١٫٧٠٢٫٦٠٤ ١٫٣٧٤٫٦٥٧ قروض شركات -
 ٧٫٧٩٥ ٤٫٤٥٣ قروض أفراد -

 ٢٥٣٫٨١٧ ٣٩٩٫٧٨١ استثمارات في أوراق مالية
 ٢٣٫٧٣٠ ٩٫٨٥٥ أوراق قبول للعمالء

 ٥٩٫٩٤٥ ٥٠٫٩٩٧ موجودات أخرى
 -------------- -------------- 
 ٣٫٠٧٤٫٦٥١ ٢٫٤٤٤٫٩٢١ 
   

 ١٥٤٫٣٩٨ ١١٩٫٩٩٩ مطلوبات طارئة
 ٥٨٨٫٠٧٨ ٥٦٢٫٨١٣ التزامات ائتمانية غير مسحوبة

 ------------- ------------- 
 ٧٤٢٫٤٧٦ ٦٨٢٫٨١٢ 
 -------------- -------------- 

 ٣٫٨١٧٫١٢٧ ٣٫١٢٧٫٧٣٣ ديسمبر ٣١في 
 ======== ======== 

 
الجدول أعاله أسوأ احتمال من حيث تعّرض البنك لمخاطر االئتمان، دون األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات  يمثل

 ض الموضح أعاله إلى إجمالي المبالغ.بيان المركز المالي، يستند التعرائتمانية أخرى. بالنسبة للموجودات المدرجة في 
 

مواصلة السيطرة على مخاطر االئتمان الناتجة عن محفظة القروض والسلفيات وسندات الدين لدى البنك  إن اإلدارة واثقة من قدرتها على
 وضمان الحد منها ألدنى المستويات.

 
 الموجودات المعاد تملكها

 
ه. يتم تحويل عملياته الداخلية أو يجب بيعتملكه في تتمثل سياسة البنك في تحديد ما إذا كان من األفضل استخدام األصل المعاد 

لقيمة الدفترية لألصل بقيمة إعادة تملكها أو اذات الصلة  الموجوداتالتي تم تحديد أنها مفيدة للعمليات الداخلية إلى فئة  الموجودات
في تاريخ المحتفظ بها للبيع بقيمتها العادلة  الموجوداتبيعها إلى مقرر ال الموجودات على الفور تحويليتم المضمون األصلي، أيهما أقل. 

 .مع سياسة البنك يتوافقإعادة التملك بما 
 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 
 
 

٣١ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ١-٣

 

 الضمانات المعاد تملكها
 

، لم يستحوذ البنك على أي ضمان محتفظ به كتأمين باستثناء الودائع المصرفية التي استخدم معظمها في تسوية ٢٠٢٠خالل عام 
 : ال شيء).٢٠١٩التسهيالت االئتمانية (

 
 

 االستثمارات في األوراق المالية
 

تتألف االستثمارات في األوراق المالية بشكل رئيسي من سندات الدين الصادرة عن مختلف الحكومات والمؤسسات المحلية أو الدولية 
 المرموقة.

 
 بحسب تقييم وكالة التصنيف استناداً إلى تصنيف وكالة موديز أو يعادلها:يعرض الجدول أدناه تحليل االستثمارات في األوراق المالية 

 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 

   

   
BBB  إلىB- ٢٥٣٫٨١٧ ٣٦٥٫٧٣٢ 

CCC+ ٣٤٫٠٤٩ - 
 -------------- ------------- 

 ٢٥٣٫٨١٧ ٣٩٩٫٧٨١ اإلجمالي
 ======== ======= 
 

 ً  لتوجيهات المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة احتياطي انخفاض القيمة وفقا
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩أصدر المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة توجيهاته المتعلقة بالمعيار رقم 
من المعايير الدولية  ٩الخاصة بالتطبيق والتأثيرات العملية على البنوك نتيجةً لتطبيق المعيار رقم التحقق مختلف أعمال الذي يتناول 

 إلعداد التقارير المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ("التوجيهات"). 
 

ً للبند رقم  للمصرف المركزي  ٢٨/٢٠١٠رقم من التوجيهات، فإن المطابقة بين األحكام العامة والخاصة بموجب التعميم  ٤-٦وفقا
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، على النحو التالي: ٩والمعيار رقم 

 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 

   مخصصات خسائر انخفاض القيمة: عام
 الصادر من  ٢٨/٢٠١٠مخصصات عامة وفقاً للتعميم رقم 

 ٢٤٫٩٩٢ ٢٤٫٠٧٧ المصرف المركزي 
 ً  من  ٩وفقاً للمعيار رقم  ٢والمرحلة  ١: مخصصات المرحلة نافصا

 ٢٥٫٩٦٥ ٢٩٫٨٧٥ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 ----------- ----------- 

 - - إلى احتياطي انخفاض القيمة المخصص العام المحول
 ====== ====== 

   مخصصات خسائر انخفاض القيمة: محددة
 ٣١٣٫٠٨٠ ٣٢٤٫٧٧٩ المصرف المركزي  عنالصادر  ٢٨/٢٠١٠مخصصات محددة وفقاً للتعميم رقم 

 ً  من المعايير  ٩وفقاً للمعيار رقم  ٣: مخصصات المرحلة نافصا
 ٣١٣٫٠٨٠ ٣٢٤٫٧٧٩ الدولية إلعداد التقارير المالية

 -------------- -------------- 
 - - احتياطي خسائر انخفاض القيمةالمخصصات المحددة المحولة إلى 

 ====== ====== 
 - - إجمالي المخصصات المحولة إلى احتياطي خسائر انخفاض القيمة

 ====== ====== 
 

تتجاوز المخصصات بموجب توجيهات  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩* في حال كانت المخصصات بموجب المعيار رقم 
 مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي، لن يتم تحويل أي مبالغ إلى احتياطي انخفاض القيمة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 
 
 

٣٢ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ١-٣

 
 تركز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان

 
 المقابلة:تلخص الجداول التالية التعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان لدى البنك بقيمها الدفترية مصنفة بحسب قطاعات العمل لألطراف 

 

 المنسوجات المؤسسات المالية ٢٠٢٠
اإلنشاءات 
 والعقارات

تجارة الجملة 
 اإلجمالي األفراد قطاعات أخرى والتجزئة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 ٣٨٣٫٠١٦ - - - - - ٣٨٣٫٠١٦ أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
        

 ١٤٢٫٠٤٠ - - - - - ١٤٢٫٠٤٠ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
        

 ٨٠٫١٢٢ - - - - - ٨٠٫١٢٢ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
        

        قروض وسلفيات
 ١٫٣٧٤٫٦٥٧ ١٧٫٤٥٤ ٤٧٦٫٤٤٠ ١٤٩٫٩٥٦ ٤٩٫٢٥٠ ١٤٫٨٤٢ ٦٦٦٫٧١٥ قروض شركات -
 ٤٫٤٥٣ ٤٫٤٥٣ - - - - - أفرادقروض  -
        

 ٣٩٩٫٧٨١ - ٣٤٣٫٦٥٨ - - - ٥٦٫١٢٣ استثمارات في أوراق مالية
        

 ٩٫٨٥٥ - ٦٫٦٣٣ ٢٫٣١٩ ٩٠٣ - - أوراق قبول للعمالء
        

 ٥٠٫٩٩٧ - ١٤٫٠١٦ - - - ٣٦٫٩٨١ موجودات أخرى
 -------------- ---------- ---------- ------------ ------------ ----------- -------------- 

 ٢٫٤٤٤٫٩٢١ ٢١٫٩٠٧ ٨٤٠٫٧٤٧ ١٥٢٫٢٧٥ ٥٠٫١٥٣ ١٤٫٨٤٢ ١٫٣٦٤٫٩٩٧ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 ======== ====== ====== ======= ======= ====== ======== 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 

 
 
 

٣٣ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ١-٣
 

 (تابع) الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمانتركز مخاطر 
 

 المنسوجات المؤسسات المالية ٢٠١٩
اإلنشاءات 
 والعقارات

تجارة الجملة 
 اإلجمالي األفراد قطاعات أخرى والتجزئة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 ٦٩٢٫٣٢١ - - - - - ٦٩٢٫٣٢١ العربية المتحدة المركزيأرصدة لدى مصرف اإلمارات 
        

 ٢٠١٫١٠٨ - - - - - ٢٠١٫١٠٨ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
        

 ١٣٣٫٣٣١ - - - - - ١٣٣٫٣٣١ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
        

        قروض وسلفيات
 ١٫٧٠٢٫٦٠٤ ٣٦٫٠٨٤ ٤٤٥٫٠١٢ ٤٠٥٫٦٠٤ ٣٥٫٠٩٤ ١٥٫٤٧٢ ٧٦٥٫٣٣٨ قروض شركات -
 ٧٫٧٩٥ ٧٫٧٩٥ - - - - - قروض أفراد -
        

 ٢٥٣٫٨١٧ - ١٩٦٫٨١٤ - - - ٥٧٫٠٠٣ استثمارات في أوراق مالية
        

 ٢٣٫٧٣٠ - ١٣٫٤٦٢ ٤٫٧١٩ - ٥٫٥٤٩ - أوراق قبول للعمالء
        

 ٥٩٫٩٤٥ - ٢٢٫٦٤١ - - - ٣٧٫٣٠٤ موجودات أخرى
 -------------- ---------- ---------- ------------ ------------ ---------- -------------- 

 ٣٫٠٧٤٫٦٥١ ٤٣٫٨٧٩ ٦٧٧٫٩٢٩ ٤١٠٫٣٢٣ ٣٥٫٠٩٤ ٢١٫٠٢١ ١٫٨٨٦٫٤٠٥ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 ======== ====== ====== ======= ======= ====== ======== 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٣٤ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) مخاطر االئتمان ١-٣

 
 (تابع)تركز مخاطر الموجودات المالية المعّرضة لمخاطر االئتمان 

 
يعرض الجدول التالي بيانا تفصيليا بالتعرضات الرئيسية لمخاطر االئتمان الخاصة بالبنك بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب المناطق 

 نهاية السنة.الجغرافية كما في 
 

 ألطراف المقابلة:االجغرافية استناداً إلى دولة مقر بالنسبة لهذا الجدول، قام البنك بتصنيف التعرضات في المناطق 
 

 
اإلمارات العربية 

 المتحدة

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
 والتنمية

دول أسيوية 
 اإلجمالي أخرى أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 ٣٨٣٫٠١٦ - - - ٣٨٣٫٠١٦ أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ١٤٢٫٠٤٠ - ٧٧٫٦١٦ ١٤١٫٧٥٦ - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

 ٨١٫١٢٢ - ٧٧٫٦١٦ ٢٫٥٠٦ - مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
      قروض وسلفيات:

 ١٫٣٧٤٫٦٥٧ ٨٧٫٥٨٠ ٥٤١٫٥٢١ ٢١٠٫١٦٤ ٥٣٥٫٣٩٢ شركاتقروض  -
 ٤٫٤٥٣ - - - ٤٫٤٥٣ قروض أفراد -

 ٣٩٩٫٧٨١ ٩٠٫٦١٧ ٢٧٤٫٩١٨ ٢٠٫١١٥ ١٤٫١٣١ استثمارات في أوراق مالية
 ٩٫٨٥٥ - - - ٩٫٨٥٥ أوراق قبول للعمالء

 ٥٠٫٩٩٧ - - - ٥٠٫٩٩٧ موجودات أخرى
 ----------- ----------- ----------- ---------- -------------- 
 ٢٫٤٤٤٫٩٢١ ١٧٨٫٢٠٨ ٨٩٤٫٣٢٨ ٣٧٤٫٥٤١ ٩٩٧٫٨٤٤ 
 ====== ====== ====== ====== ======== 
 

 
اإلمارات 

 العربية المتحدة

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
 والتنمية

دول أسيوية 
 اإلجمالي أخرى أخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 ٦٩٢٫٣٢١ - - - ٦٩٢٫٣٢١ أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 ٢٠١٫١٠٨ ١ ٧٤٦ ١٨٥٫٨٤٦ ١٤٫٥١٥ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

 ١٣٣٫٣٣١ - ١٢٨٫١٥٨ ٥٫١٧٣ - مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى
      قروض وسلفيات:

 ١٫٧٠٢٫٦٠٤ ٩٣٫٠٨٤ ٦١٩٫٥٩٦ ١٨٣٫٣٨٧ ٨٠٦٫٥٣٧ قروض شركات -
 ٧٫٧٩٥ - - - ٧٫٧٩٥ قروض أفراد -

 ٢٥٣٫٨١٧ ٥٦٫٣١٨ ١٩٧٫٤٩٩ - - استثمارات في أوراق مالية
 ٢٣٫٧٣٠ - - - ٢٣٫٧٣٠ أوراق قبول للعمالء

 ٥٩٫٩٤٥ - - - ٥٩٫٩٤٥ موجودات أخرى
 -------------- ------------ ----------- ---------- -------------- 
 ٣٫٠٧٤٫٦٥١ ١٤٩٫٤٠٣ ٩٤٥٫٩٩٩ ٣٧٤٫٤٠٦ ١٫٦٠٤٫٨٤٣ 
 ======== ====== ====== ====== ======== 
 

 تشمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الواليات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان والمملكة المتحدة وتركيا ودول أوروبية أخرى.
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٣٥ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 مخاطر السوق ٢-٣
 

يتعرض البنك لمخاطر السوق، وهي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار 
لحركات السوق. تنشأ مخاطر السوق من المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة والعمالت وأدوات حقوق الملكية، والتي تتعرض جميعها 

عامة وخاصة في السوق وأيضاً لتغيرات في مستوى تذبذب معدالت أو أسعار السوق مثل أسعار الفائدة ومعدالت االئتمان وأسعار 
 صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم.

 
تُعد لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك ("اللجنة") هي المسؤولة عن وضع اإلطار الرسمي للمؤشرات والمعدالت المالية وتحديد 
السقوف إلدارة ومراقبة مخاطر السوق وأيضاً تحليل مدى تأثير حاالت عدم التطابق ألسعار الفائدة وفترات االستحقاق لدى البنك. 

ً  إن عن اتخاذ قرارات االستثمار الخاصة بالبنك وتقديم اإلرشادات من حيث الحركات في أسعار الفائدة  اللجنة مسؤولة أيضا
 والعمالت.

 
 مخاطر صرف العمالت األجنبية

 
يتعرض البنك آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي وتدفقاته النقدية. يقوم المركز الرئيسي 

 والتي تتمعلى مستوى التعرض تجاه كل عملة، وبشكٍل إجمالي لكل من مراكز اليوم الواحد ومن يوم إلى يوم،  ودحدبوضع 
بشكٍل منتظم. يلخص الجدول التالي تعرض البنك لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. يشتمل الجدول على موجودات تها مراقب

 العملة.ومطلوبات البنك بقيمها الدفترية، مصنفة بحسب 
 
 اإلجمالي أخرى جنية إسترليني يورو دوالر أمريكي درهم إماراتي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
       الموجودات

أرصدة لدى مصرف اإلمارات نقد و
 ٣٩٨٫٧٢٢ - - - ١٨ ٣٩٨٫٧٠٤ العربية المتحدة المركزي

 ١٤٢٫٠٤٠ ١٫٠٤٧ - ٩٫٢٩٦ ١٣١٫٦٩٧ - مستحقة من بنوك أخرىمبالغ 
مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 

 ٨٠٫١٢٢ ١٠٫٣٧٠ ٦٥٥ ٤٤ ٦٩٫٠٥٣ - والفروع األخرى
 ١٫٠٣٧٫٣٩٦ - - ٢٤١٫٦٦٣ ٥٦٥٫٣٦٦ ٢٣٠٫٣٦٧ قروض وسلفيات

 ٣٩٩٫٧٨١ - - - ٣٩٩٫٧٨١ - استثمارات في أوراق مالية
 ٩٫٨٥٥ - - - ١٫٣٧٤ ٨٫٤٨١ أوراق قبول للعمالء

 ٩٨٫٥٥١ ٨٢ - ٧٥٣ ٣٦٫٩٠٤ ٦٠٫٨١٢ موجودات أخرى
 ------------ -------------- ------------ ----------- --------- -------------- 
 ٢٫١٦٦٫٤٦٧ ١١٫٤٩٩ ٦٥٥ ٢٥١٫٧٥٦ ١٫٢٠٤٫١٩٣ ٦٩٨٫٣٦٤ 
 ======= ======== ====== ====== ===== ======== 

       المطلوبات
 ٤٢٦ - - - - ٤٢٦ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع 
 ١٣٠٫٩٧٥ - - - ١٢٦٫٢٧١ ٤٫٧٠٤ األخرى

 ١٫٦٠٢٫٨٥٣ ١٥٫٥٣٦ ٢٩٫٢٦٠ ٦٣٫٨٨٦ ٥٩٩٫٧٨٥ ٨٩٤٫٣٨٦ ودائع العمالء
 ٩٫٨٥٥ - - - ١٫٣٧٤ ٨٫٤٥١ أوراق قبول للعمالء

 ٧٠٫١٠٣ ١١ ٣ ٢ ٩٫٤٩٨ ٦٠٫٥٨٩ موجودات أخرى
 -------------- ------------ ------------ ----------- --------- -------------- 
 ١٫٨١٤٫٢١٢ ١٥٫٥٤٧ ٢٩٫٢٦٣ ٦٣٫٨٨٨ ٧٣٦٫٩٢٨ ٩٦٨٫٥٨٦ 
 ======= ====== ====== ====== ===== ======== 

 ٣٥٢٫٢٥٥ )٤٫٠٤٨( )٢٨٫٦٠٨( ١٨٧٫٨٦٨ ٤٦٧٫٢٦٥ )٢٧٠٫٢٢٢( صافي المركز المالي
 ======= ====== ====== ====== ===== ======= 

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٣٦ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٢-٣

 
 (تابع)مخاطر صرف العمالت األجنبية 

 

 اإلجمالي أخرى جنية إسترليني يورو دوالر أمريكي درهم إماراتي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
       الموجودات

     أرصدة لدى مصرف اإلمارات نقد و
 ٧١١٫٧١٦ - - - ٤٣٫٧٠٣ ٦٦٨٫٠١٣ العربية المتحدة المركزي   

 ٢٠١٫١٠٨ ١٫٤٦٣ ٦٧٫٧٣٧ ١٩٫٥٢٠ ١١٢٫٣٨٨ - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 

 ١٣٣٫٣٣١ ٣٫٥٩٣ ٣٫٧٤٨ ٦ ١٢٥٫٩٨٤ - والفروع األخرى   
 ١٫٣٧٦٫٧٥٣ - - ٢١٧٫٤٦٥ ٧٥٧٫٣٨١ ٤٠١٫٩٠٧ قروض وسلفيات

 ٢٥٣٫٨١٧ - - - ٢٥٣٫٨١٧ - استثمارات في أوراق مالية
 ٢٣٫٧٣٠ - - - ٩٫١٤٢ ١٤٫٥٨٨ أوراق قبول للعمالء

 ١٢٦٫٦٠٩ ٢٨ ١٨ ٤٩٧ ٦٤٫١١٠ ٦١٫٩٥٦ موجودات أخرى
 ------------- ------------- ----------- ----------- --------- ------------- 
 ٢٫٨٢٧٫٠٦٤ ٥٫٠٨٤ ٧١٫٥٠٣ ٢٣٧٫٤٨٨ ١٫٣٦٦٫٥٢٥ ١٫١٤٦٫٤٦٤ 
 ======= ======= ====== ====== ===== ======= 

       المطلوبات
 ٧٣١ - - - - ٧٣١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

 مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 
 ٨٩٫٠٢٧ - - - ٨٥٫١٠٠ ٣٫٩٢٧ والفروع األخرى   

 ٢٫١٨٠٫١١٦ ٢٫٤٣١ ٧١٫٢٧٦ ٩٩٫٩٨٦ ٥٧١٫٧١٧ ١٫٤٣٤٫٧٠٦ ودائع العمالء
 ٢٣٫٧٣٠ - - - ٩٫١٤٢ ١٤٫٥٨٨ أوراق قبول للعمالء

 ٧٣٫٥٢٨ ٨ ٣٠٤ ٣٥٣ ١٥٫٧٣٤ ٥٧٫١٢٩ موجودات أخرى
 ------------- ----------- ----------- --------- -------- ------------- 
 ٢٫٣٦٧٫١٣٢ ٢٫٤٣٩ ٧١٫٥٨٠ ١٠٠٫٣٣٩ ٦٨١٫٦٩٣ ١٫٥١١٫٠٨١ 
 ======= ====== ====== ===== ===== ======= 

 ٤٥٩٫٩٣٢ ٢٫٦٤٥ )٧٧( ١٣٧٫١٤٩ ٦٨٤٫٨٣٢ )٣٦٤٫٦١٧( صافي المركز المالي
 ======= ====== ====== ===== ==== ====== 

 

عدل يحتسب التحليل أثر زيادة مخاطر على الموجودات والمطلوبات. للمتوضح الجداول التالية العمالت التي لدى البنك فيها تعرض 
 مساويمعقول مقابل الدرهم اإلماراتي، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة (انخفاض  سعر صرف العملة المحتمل بشكل

 ً تعكس القيمة السلبية في معاكس). في االتجاه الومحتمل في معدل الصرف مقابل الدرهم اإلماراتي سوف يكون له تأثيراً مساويا
الجدول صافي االنخفاض المحتمل في األرباح والخسائر، في حين أن القيمة الموجبة تعكس صافي الزيادة المحتملة في األرباح 

 نظراً لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي أمام الدوالر األمريكي، فإنها ال تنطوي على مخاطر العمالت األجنبية. والخسائر.
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 
 التغير في

 سعر الصرف

التأثير على 
األرباح 

 والخسائر
 التغير في 

 سعر الصرف

التأثير على 
األرباح 

 والخسائر
 ألف درهم ٪ ألف درهم ٪ 

     العملة
 ١٣٫٧١٥ ١٠± ١٨٫٧٨٧ ١٠± يورو

 )٨( ١٠± )٢٫٨٦١( ١٠± جنيه إسترليني
 ٢٦٥ ١٠± )٤٠٥( ١٠± أخرى

 
 مخاطر األسعار

 

يحتفظ البنك بشكل أساسي بسندات الدين الصادرة عن مختلف الحكومات والمنظمات المشهورة الخارجية/ المحلية، والمدرجة 
بالقيمة العادلة. إن تعرض البنك لمخاطر األسعار قائم على العوامل االقتصادية والسياسية في هذه الدول المعنية. يدير البنك مخاطر 

فظة سندات الدين الفردية واإلجمالية ووضع حدود لها. يتم تقديم تقارير حول محفظة سندات الدين إلى األسعار من خالل تنويع مح
اإلدارة العليا لدى للبنك على أساس دوري. تقوم لجنة االستثمارات لدى المركز الرئيسي بمراجعة واعتماد كافة قرارات االستثمار 

ي قيمة الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة ف ٪١٠في سندات الدين. إن أي زيادة/ نقص بنسبة 
 ألف درهم).  ٢٥٫٣٨٢: ٢٠١٩ألف درهم ( ٣٩٫٩٧٨األخرى ستؤدي إلى زيادة/ نقص حقوق الملكية العائدة للبنك بقيمة 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٣٧ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٢-٣
 

 مخاطر أسعار الفائدة
 

متغير نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية، في حين تتمثل مخاطر تتمثل مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية في مخاطر تقلب التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات/ المطلوبات ذات معدل الفائدة ال
ار ات/ المطلوبات ذات المعدل الثابت نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة السوقية. يتعرض البنك آلثار التقلبات في المستويات السائدة ألسعأسعار الفائدة للقيمة العادلة في مخاطر تقلب القيمة العادلة للموجود

لحد من الخسائر في حال نشوء حركات غير متوقعة. تقوم لجنة القيمة العادلة والتدفقات النقدية. يمكن أن تزداد هوامش الفائدة نتيجة لهذه التغيرات ولكنها قد تعمل على اكل من الفائدة السوقية على 
 بشكٍل شهري. الحدودعلى مستوى الفرق بين معدالت الفائدة وإعادة التسعير، ويتولى قسم الخزينة مراقبة هذه  حدودالموجودات والمطلوبات بوضع 

 
 موجودات ومطلوبات البنك بقيمها الدفترية والمصنفة وفقاً لتاريخ إعادة التسعير أو االستحقاق التعاقدي، أيهما أسبق.يلخص الجدول التالي مدى تعّرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة، ويشتمل على 

 

 أشهر ٣حتى  
 أشهر إلى  ٣

 سنة واحدة
 سنة واحدة 

 سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

 سنوات
غير محّملة 

 اإلجمالي بالفائدة
معدل الفائدة 

 الفعلي
 (٪) ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات
 ٠ .٣٥ ٣٩٨٫٧٢٢ ٢٨٨٫٧٢٢ - - - ١١٠٫٠٠٠ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ٠ج.٩١ ١٤٢٫٠٤٠ ١٤٢٫٠٤٠ - - - - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ٤ .١ ٨٠٫١٢٢ ١١٫٠٧٠ - - ٥٠٫٦٨٧ ١٨٫٣٦٥ والفروع األخرىمبالغ مستحقة من المركز الرئيسي 

 ٢ .٩٣ ١٫٠٣٧٫٣٩٦ )١٥٫٥٩٣( ٨٫٦٦٦ ٢٢٨٫٤٥١ ٦٢٦٫٢٨٤ ١٨٩٫٥٨٨ قروض وسلفيات
 ٥ .٨٠ ٣٩٩٫٧٨١ - ٩٤٫٠٣٨ ٣٠٥٫٧٤٣ - - استثمارات في أوراق مالية

 - ٩٫٨٥٥ ٩٫٨٥٥ - - - - أوراق قبول للعمالء
 - ٩٨٫٥٥١ ٩٨٫٥٥١ - - - - موجودات أخرى

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ---------------------  
  ٢٫١٦٦٫٤٦٧ ٥٣٤٫٦٤٥ ١٠٢٫٧٠٤ ٥٣٤٫١٩٤ ٦٧٦٫٩٧١ ٣١٧٫٩٨٣ الموجودات المالية إجمالي

 ========== ========== ========== ========== ========== ============  
        المطلوبات

 - ٤٢٦ ٤٢٦ - - - - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 ١ .١٠ ١٣٠٫٩٧٥ ٤٦٫٠٠٥ - - ٥٢٫٣٢٦ ٣٢٫٦٤٤ مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 ١ .٣٢ ١٫٦٠٢٫٨٥٣ ٥٦٠٫٧٨٦ - - ٧٢٩٫٨٢٠ ٣١٢٫٢٤٧ ودائع العمالء
 - ٩٫٨٥٥ ٩٫٨٥٥ - - - - أوراق قبول للعمالء

 - ٧٠٫١٠٣ ٧٠٫١٠٣ - - - - مطلوبات أخرى
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ---------------------  

  ١٫٨١٤٫٢١٢ ٦٨٧٫١٧٥ - - ٧٨٢٫١٤٦ ٣٤٤٫٨٩١ المطلوبات إجمالي
 ========== ============ ========== ========== ========== ============  

  ٣٥٢٫٢٥٥ )١٥٢٫٥٣٠( ١٠٢٫٧٠٤ ٥٣٤٫١٩٤ )١٠٥٫١٧٥( )٢٦٫٩٣٨( الفائدة فجوة حساسية أسعار
 ========== ============ ========== ========== ========== ============  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٣٨ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) مخاطر السوق ٢-٣
 

 (تابع)مخاطر األسعار 

 أشهر ٣حتى  
 أشهر إلى  ٣

 سنة واحدة
 سنة واحدة 

 سنوات ٥إلى 
 ٥أكثر من 

 سنوات
غير محّملة 

 اإلجمالي بالفائدة
معدل الفائدة 

 الفعلي
 (٪) ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

        الموجودات
 ١ .٩٤ ٧١١٫٧١٦ ٤٤١٫٧١٦ - - - ٢٧٠٫٠٠٠ وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزينقد 

 ١ .٧٣ ٢٠١٫١٠٨ ٩٦٫٦٤٠ - - ٣٦٫٧٣٠ ٦٧٫٧٣٨ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ٥ .١٦ ١٣٣٫٣٣١ ٧٫٣٤٧ - - ٨٩٫٢٥٤ ٣٦٫٧٣٠ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ٤ .٢٧ ١٫٣٧٦٫٧٥٣ )١٨٫٠٠٩( ٤٫٩٤٨ ٣٦٦٫٥٦٩ ٨٥٦٫٨٠٧ ١٦٦٫٤٣٨ قروض وسلفيات
 ٥ .٠٦ ٢٥٣٫٨١٧ - ٢١٣٫٤٥٤ ٤٠٫٣٦٣ - - استثمارات في أوراق مالية

 - ٢٣٫٧٣٠ ٢٣٫٧٣٠ - - - - أوراق قبول للعمالء
 - ١٢٦٫٦٠٩ ١٢٦٫٦٠٩ - - - - موجودات أخرى

 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -------------  
  ٢٫٨٢٧٫٠٦٤ ٦٧٨٫٠٣٣ ٢١٨٫٤٠٢ ٤٠٦٫٩٣٢ ٩٨٢٫٧٩١ ٥٤٠٫٩٠٦ الموجودات المالية إجمالي

 ====== ====== ====== ====== ====== ========  
        المطلوبات

 - ٧٣١ ٧٣١ - - - - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 ١ .٦٨ ٨٩٫٠٢٧ ٣٣٫١٧٥ - - ٥٥٫٨٥٢ - مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 ١ .١٧ ٢٫١٨٠٫١١٦ ٩٠٠٫٥٤١ - - ٩٥١٫٨١٨ ٣٢٧٫٧٥٧ ودائع العمالء
 - ٢٣٫٧٣٠ ٢٣٫٧٣٠ - - - - أوراق قبول للعمالء

 - ٧٣٫٥٢٨ ٧٣٫٥٢٨ - - - - مطلوبات أخرى
 ----------- ------------ ----------- ----------- ------------ -------------  

  ٢٫٣٦٧٫١٣٢ ١٫٠٣١٫٧٠٥ - - ١٫٠٠٧٫٦٧٠ ٣٢٧٫٧٥٧ المطلوبات إجمالي
 ====== ======= ====== ====== ======= =======  

  ٤٥٩٫٩٣٢ )٣٥٣٫٦٧٢( ٢١٨٫٤٠٢ ٤٠٦٫٩٣٢ )٢٤٫٨٧٩( ٢١٣٫١٤٩ الفائدة فجوة حساسية أسعار
 ====== ====== ====== ====== ======= =======  

 
 
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٣٩ 

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 (تابع)مخاطر السوق  ٢-٣
 

 (تابع)مخاطر أسعار الفائدة 
 

يتم تقييم مخاطر أسعار الفائدة من خالل قياس تأثير التغير المعقول المحتمل في حركات أسعار الفائدة. يفترض البنك تقلباً في أسعار 
 نقطة أساس، ويقّدر التأثير التالي على صافي أرباح السنة وصافي الموجودات بذلك التاريخ: ٢٥الفائدة بواقع 

 
 مصروفات الفائدة إيرادات الفائدة 
 ألف درهم ألف درهم 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 ٣٫٢٦٨ ٥٫٢٩٣ نقطة أساس ٢٥التقلب في العائد بواقع 

 ==== ==== 
   

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 ٢٫٨٢٧ ٤٫٩٣٧ نقطة أساس ٢٥التقلب في العائد بواقع 

 ==== ==== 
 

إن تأثيرات حساسية أسعار الفائدة المبينة أعاله هي ألغراض التوضيح فحسب، واستُخدمت فيها تصّورات مبسطة. كما أن حساسية 
 في أسعار الفائدة. أسعار الفائدة ال تنطوي على أي إجراءات يمكن لإلدارة اتخاذها للحد من تأثير الحركات

 
 مخاطر السيولة ٣-٣

 
تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر المتعلقة بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزامات السداد المرتبطة بمطلوباته المالية عندما تصبح 

المتعلقة بسداد مبالغ مستحقة وعلى تعويض المبالغ المالية المسحوبة. قد يترتب على ذلك إخفاق البنك في الوفاء بااللتزامات 
 المودعين والتزامات اإلقراض.

 
ً لمتطلبات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي واإلرشادات الداخلية لدى البنك والتي  يقوم البنك بإدارة السيولة لديه وفقا

للودائع ألجل  ٪٧و ٪١اوح بين فرضتها لجنة الموجودات والمطلوبات. حدد المصرف المركزي متطلبات االحتياطي للودائع بما يتر
، ١:١والودائع تحت الطلب على التوالي. يشترط المصرف المركزي أيضاً المحافظة على معدل إلزامي للسلفيات إلى الودائع بنسبة 
ً إليها الضمانات المالية والمبالغ الموظفة بين البنوك التي يزيد  أجلها وبموجب ذلك ينبغي أال تزيد القروض والسلفيات (مضافا

المتبقي عن ثالثة أشهر) على األموال الثابتة وفقاً لما هو مقرر من قبل المصرف المركزي. وتراقب لجنة الموجودات والمطلوبات 
 نسب السيولة بشكٍل منتظم.

 
ال االستحقاق يعرض الجدول التالي التدفقات النقدية مستحقة الدفع من قبل البنك بموجب المطلوبات المالية غير المشتقة من حيث آج

التعاقدية المتبقية حتى تاريخ التقرير. إن المبالغ المدرجة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة بناًء على 
 معدالت الفائدة المطبقة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٤٠ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع)مخاطر السيولة  ٣-٣
 

 أشهر ٣حتى  
أشهر إلى  ٣

 سنة واحدة
سنة واحدة إلى 

 سنوات ٥
 ٥أكثر من 

 اإلجمالي سنوات
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

      
 ٤٢٦ - - - ٤٢٦ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

 مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 
 ١٣٠٫٩٧٥ - - - ١٣٠٫٩٧٥ والفروع األخرى

 ١٫٦٠٥٫٢٠٠ - - ٧٢٦٫١٦٤ ٨٧٩٫٠٣٦ ودائع العمالء
 ٧٠٫١٠٣ - - - ٧٠٫١٠٣ مطلوبات أخرى

 -------------- ----------- --------- --------- -------------- 
 ١٫٨٠٦٫٧٠٤ - - ٧٢٦٫١٦٤ ١٫٠٨٠٫٥٤٠ 
 ======== ====== ===== ===== ======== 
 

 أشهر ٣حتى  
أشهر إلى  ٣

 سنة واحدة
سنة واحدة إلى 

 سنوات ٥
 ٥من أكثر 

 اإلجمالي سنوات
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

      
 ٧٣١ - - - ٧٣١ مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

 مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي 
 ٨٩٫٠٢٧ - - - ٨٩٫٠٢٧ والفروع األخرى

 ٢٫١٨٥٫٢٤٤ - - ٧٧٧٫٠٦١ ١٫٤٠٨٫١٨٣ ودائع العمالء
 ٧٣٫٥٢٨ - - - ٧٣٫٥٢٨ مطلوبات أخرى

 ------------- ----------- ------------- ------------- ------------- 
 ٢٫٣٤٨٫٥٣٠ - - ٧٧٧٫٠٦١ ١٫٥٧١٫٤٦٩ 
 ======= ====== ======= ======= ======= 
 

 مخاطر التشغيل ٤-٣
 

البشري أو الغش واالحتيال أو األحداث الخارجية. تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة الناجمة عن تعطل النظام أو الخطأ 
ً لسمعة البنك أو أن يكون لها تداعيات  عندما تفشل الضوابط الرقابية في أداء وظيفتها، يمكن لمخاطر التشغيل أن تسبب ضررا

ن قد يستطيع البنك إدارة قانونية أو تنظيمية أو أن تؤدي إلى خسارة مالية. ال يتوقع البنك القضاء على جميع مخاطر التشغيل، ولك
هذه المخاطر من خالل آليات الرقابة ورصد المخاطر المحتملة والتصدي لها. تشمل الضوابط الرقابية الفصل الفعّال بين المهام، 

 وإجراءات منح حق الوصول والتفويض والتسوية، وآليات تثقيف الموظفين وتقييمهم، بما في ذلك استعمال التدقيق الداخلي.
 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ٥-٣
 

تتألف الموجودات المالية من النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، والمبالغ المستحقة من بنوك أخرى، 
لية، والفوائد المستحقة، والمبالغ المستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى، والقروض والسلفيات، واستثمارات األوراق الما

والذمم المدينة األخرى، وأوراق القبول للعمالء. تتألف المطلوبات المالية من المبالغ المستحقة إلى البنوك األخرى، والمبالغ 
ائنة المستحقة إلى المركز الرئيسي والفروع األخرى، وودائع العمالء، وأوراق القبول للعمالء، واإليرادات المستحقة، والذمم الد

 األخرى.
 
 
 

 
 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣

 
 (تابع) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ٥-٣

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٤١ 

 
يتم تعريف القيمة العادلة بأنها الثمن الذي يمكن قبضه نظير بيع أصل أو دفعه نظير تحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين 

 في السوق في تاريخ القياس.
 

 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بصورة جوهرية عن قيمها الدفترية.
 

 تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بحسب تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة
 

 طريق أساليب التقييم التالية: يستخدم البنك التسلسل التالي لتحديد وبيان القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة عن
 

 : األسعار المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.١المستوى 
 

: أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة جديرة بالمالحظة، سواء ٢المستوى 
 أو غير مباشر.بشكٍل مباشر 

 
: أساليب تستخدم فيها معطيات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات يمكن مالحظتها في ٣المستوى 

 السوق.
 

 ألخرىبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة ا المصنفة على أنهااالستثمارات في األوراق المالية  فإنكما في نهاية السنة، 
استثمارات في األوراق تتضمن ، ٩مبين في اإليضاح وفقاً لما هو ألف درهم)  ٢٥٣٫٨١٧: ٢٠١٩ألف درهم ( ٣٩٩٫٧٨١والبالغة 

في األوراق  استثماراتوال توجد  ١ضمن فئة المستوى  ألف درهم) تقع ٢٥٣٫٨١٧: ٢٠١٩ألف درهم ( ٣٩٩٫٧٨١المالية بمبلغ 
 .) ال شيء :٢٠١٩( ٣ضمن المستوى المالية 

 
خالل السنة لم تكن هناك أي حركات بين المستوى األول والمستوى الثاني من مستويات قياس القيمة العادلة. وخالل السنتين الحالية 

 من مستويات قياس القيمة العادلة. ٣مالية مصنفة ضمن المستوى  أدواتوالسابقة، لم تكن لدى البنك أي 
 

 إدارة رأس المال ٦-٣
 

 أهداف البنك عند إدارة رأس المال، التي تمثل مفهوماً أوسع من 'حقوق الملكية' المدرجة ضمن بيان المركز المالي: فيما يلي
 

 إلمارات العربية المتحدة المركزي؛االلتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مصرف ا 
  و عاملة وزيادة العائدات للمساهمين؛حماية قدرة البنك على االستمرار كمنشأة 
 .االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية تدعم تطوير أعمالها 

 
تتم مراقبة كفاية رأس المال واستخدام رأس المال التنظيمي على أساس مستمر من قبل إدارة البنك باستخدام أساليب تقوم على 

تقديم المعلومات المطلوبة إلى المبادئ التوجيهية المقررة من قبل لجنة بازل ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي. يتم 
 الجهات التنظيمية على أساس ربع سنوي وسنوي.

 
 CBUAE/BSD/N/2020/4980طبقاً للتعميم رقم  ٣قام مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بإصدار نظام رأس المال بازل 

 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كان يسري بشكل جزئي اعتباراً من ، والذي ٢٠٢٠نوفمبر  ١٢والمؤرخ 
 
 
 
 
 
 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٤٢ 

 
 (تابع) إدارة المخاطر المالية ٣
 
 (تابع) إدارة رأس المال ٦-٣

 
 فيما يلي الحد األدنى للترتيبات االنتقالية وفقا لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي:

 
   عنصر رأس المال

   
 ٪٧ .٠٠  الحد األدنى لنسبة حقوق الملكية العادية الشق األول

 ٪٨ .٥٠  لنسبة الشق األول من رأس المال الحد األدنى
 ٪١٠ .٥٠  الحد األدنى لنسبة كفاية رأس المال

 ٪٢ .٥٠  مصد حماية رأس المال
 ٪٠ .٥٣  ومصد التقلبات الدورية في رأس المال 

 
 :٣نسبة كفاية رأس المال وفقا إلطار عمل بازل فيما يلي 

 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 

   من رأس المال الشق األول
 ٣٧٣٫٠٧٢ ٣٧٣٫٠٧٢ رأس المال المخّصص

 ٢٢٫٢٨٢ ٢٢٫٢٨٢ احتياطي قانوني
 ٥٣٫٧٩٦ )٥٥٫٠١٢( أرباح محتجزة

 ٢٫٥٢٩ )٦٤٨( احتياطي القيمة العادلة واحتياطيات أخرى
   تعديالت تنظيمية

 )١٫٥٠٦( )١٠٤( موجودات الضريبة المؤجلة  
 )٣٠٢( )٦٤١( الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة األخرى  
 - ٣٫١٢٨ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩ترتيب انتقالي للمعيار رقم   
 ------------ ----------- 

 ٤٤٩٫٨٧١ ٣٤٢٫٠٧٧ مجموع الشق األول من رأس المال
 ====== ====== 

   المالالشق الثاني من رأس 
 ٢٠٫٨٢٧ ٢٠٫٠٦٤ مخصص جماعي لالنخفاض في القيمة

 ----------- ----------- 
 ٢٠٫٨٢٧ ٢٠٫٠٦٤ مجموع الشق الثاني من رأس المال

 ======= ====== 
 ٤٧٠٫٦٩٨ ٣٦٢٫١٤١ مجموع قاعدة رأس المال

 ======= ====== 
   الموجودات المرّجحة بالمخاطر

 ١٫٦٦٦٫١٤١ ١٫٦٠٥٫١٣٢ مخاطر االئتمان
 ٢٫٨٢٨ ١٢٫٩٩٧ مخاطر السوق

 ١٩٧٫٦٥٤ ١٤٦٫٢٣٨ مخاطر التشغيل
 -------------- ------------- 

 ١٫٨٦٦٫٦٢٣ ١٫٦٠٥٫١٣٢ مجموع الموجودات المرّجحة بالمخاطر
 ======= ======= 

 ٢٥ .٢٢ ٢٠ .٥٣ نسبة كفاية رأس المال (٪)
 ====== ===== 

 ٢٤ .١٠ ١٩ .٣٩ إلى الموجودات المرّجحة بالمخاطر (٪)نسبة الشق األول من رأس المال 
 ===== ===== 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٤٣ 

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 تحليل جودة االئتمان ٧-٣
 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 اإلجمالي ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  

 التعرض 
خسائر االئتمان 

 التعرض المتوقعة
االئتمان خسائر 

 التعرض المتوقعة
خسائر االئتمان 

 التعرض المتوقعة
خسائر االئتمان 

 المتوقعة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         

 أرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية نقد و
 - ٣٩٨٫٧٢٢ - - - - - ٣٩٨٫٧٢٢ المتحدة المركزي

         
 - ١٤٢٫٠٤٠ - - - - - ١٤٢٫٠٤٠ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

         
 - ٨٠٫١٢٢ - - - - - ٨٠٫١٢٢ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

         
 ٣٤١٫٧١٤ ١٫٣٧٩٫١١٠ ٣٢٤٫٧٧٩ ٣٢٦٫١٢١ ١٣٫٦٢٨ ٥٠١٫٧٢١ ٣٫٣٠٧ ٥٥١٫٢٦٨ قروض وسلفيات

         
 ١٢٫٥٦١ ٣٩٩٫٧٨١ - - ٤٫٧٥٦ ١٠٨٫٩٨١ ٧٫٨٠٥ ٢٩٠٫٨٠٠ ماليةاستثمارات في أوراق 

         
 - ٥٠٫٩٩٧ - - - - - ٥٠٫٩٩٧ موجودات أخرى

         
 ٣٧٩ ١٢٩٫٨٥٤ - - ٣٥٨ ٩٦٫٥١٣ ٢١ ٣٣٫٣٤١ التعرض غير الممول

 ------------- --------- ------------ ---------- ----------- ----------- -------------- ----------- 
 ٣٥٤٫٦٥٤ ٢٫٥٨٠٫٦٢٦ ٣٢٤٫٧٧٩ ٣٢٦٫١٢١ ١٨٫٧٤٢ ٧٠٧٫٢١٥ ١١٫١٣٣ ١٫٥٤٧٫٢٩٠ 
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األخرى يتم بيانها من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وال يتم خصمها من القيمة الدفترية في بيان المركز إن مخصص انخفاض قيمة األدوات المالية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 المالي.
 

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٤٤ 

 
 (تابع)إدارة المخاطر المالية  ٣
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية ٨-٣
 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

القيمة العادلة من خالل 
 اإليرادات الشاملة 

 القيمة العادلة بالتكلفة المطفأة سندات الدين – األخرى
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    المالية الموجودات
 ٣٩٨٫٧٢٢ ٣٩٨٫٧٢٢ - نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي

 ١٤٢٫٠٤٠ ١٤٢٫٠٤٠ - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ٨٠٫١٢٢ ٨٠٫١٢٢ - مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي وفروع أخرى

 ١٫٠٣٧٫٣٩٦ ١٫٠٣٧٫٣٩٦ - قروض وسلفيات
 ٣٩٩٫٧٨١ - ٣٩٩٫٧٨١ استثمارات في أوراق مالية

 ٥٣٫٩٢٩ ٥٣٫٩٢٩ - موجودات أخرى
 ----------- -------------- -------------- 
 ٢٫١١١٫٩٩٠ ١٫٧١٢٫٢٠٩ ٣٩٩٫٧٨١ 
 ====== ======== ======== 

    المالية المطلوبات
    

 ٤٢٦ ٤٢٦ - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 ١٣٠٫٩٧٥ ١٣٠٫٩٧٥ - مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 ١٫٦٠٢٫٨٥٣ ١٫٦٠٢٫٨٥٣ - ودائع العمالء
 ٧٠٫١٠٣ ٧٠٫١٠٣ - مطلوبات أخرى

 --------- -------------- -------------- 
 - ١٫٨٠٤٫٣٥٧ ١٫٨٠٤٫٣٥٧ 
 ===== ======== ======== 
    

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

القيمة العادلة من خالل 
 اإليرادات الشاملة

 القيمة العادلة بالتكلفة المطفأة سندات الدين – األخرى
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    الموجودات المالية
 ٧١١٫٧١٦ ٧١١٫٧١٦ - اإلمارات العربية المتحدة المركزينقد وأرصدة لدى مصرف 

 ٢٠١٫١٠٨ ٢٠١٫١٠٨ - مبالغ مستحقة من بنوك أخرى
 ١٣٣٫٣٣١ ١٣٣٫٣٣١ - مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ١٫٣٧٦٫٧٥٣ ١٫٣٧٦٫٧٥٣ - قروض وسلفيات
 ٢٥٣٫٨١٧ - ٢٥٣٫٨١٧ استثمارات في أوراق مالية

 ٦٤٫٢٩٢ ٦٤٫٢٩٢ - موجودات أخرى
 ----------- ------------- ------------- 
 ٢٫٧٤١٫٠١٧ ٢٫٤٨٧٫٢٠٠ ٢٥٣٫٨١٧ 
 ====== ======= ======= 

    المالية المطلوبات
    

 ٧٣١ ٧٣١ - مبالغ مستحقة لبنوك أخرى

 ٨٩٫٠٢٧ ٨٩٫٠٢٧ - مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى
 ٢٫١٨٠٫١١٦ ٢٫١٨٠٫١١٦ - ودائع العمالء

 ٧٣٫٥٢٨ ٧٣٫٥٢٨ - مطلوبات أخرى
 --------- ------------- ------------- 
 - ٢٫٣٤٣٫٤٠٢ ٢٫٣٤٣٫٤٠٢ 
 ===== ======= ======= 
 
نظراً لعدة عوامل تتضمن الطبيعة  للموجودات والمطلوبات المالية (غير المبينة بالقيمة العادلة) بصورة جوهرية عن قيمها العادلة الدفتريةال تختلف القيم * 

  .في المخاطر من األدوات المالية ومعدالت السوق ذات الصلة.قصيرة األجل للمحفظة وكذلك عدم وجود زيادة 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٤٥ 

 
    المحاسبية الهامة التقديرات واألحكام ٤
 

قيمة تطبيق السياسات المحاسبية وتؤثر على من شأنها أن يتطلب إعداد البيانات المالية من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات 
المطلوبات. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المعلن عنها 

في  مستقبليةتغيرات يترتب عليه وعدم اليقين، وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية مما  األحكامدرجات متفاوتة من  تنطوي علىعوامل 
 .هذه التقديرات

 
 :التالية باألمورفيما يتعلق  على وجه التحديد، يتطلب وضع أحكام إدارية هامة

 
 مبدأ االستمرارية

 

 أعمالهابأن لديها الموارد الالزمة لمواصلة  على قناعة، وهي وفقاً لمبدأ االستمراريةقدرتها على االستمرار  بتقييمإدارة البنك  قامت
من شأنه إثارة شكوك جوهرية بشأن جوهري  عدم يقيناإلدارة ليست على دراية بأي إن  ،المستقبل المنظور. عالوة على ذلكفي 

 لذلك، يتم االستمرار بإعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ االستمرارية.. وفقاً لمبدأ االستمراريةقدرة البنك على االستمرار 
 
 في مخاطر االئتمان الملحوظةزيادة ال

 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  بقيمة معادلة لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة يتم قياس ،(هـ) ٣-٢مبين في اإليضاح كما هو 
 ، أو بقيمة معادلة لمخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة للموجودات ضمن١شهر للموجودات ضمن المرحلة  ١٢

. المبدئي بشكل ملحوظ منذ االعتراف ذات الصلة مخاطر االئتمان تزيدعندما  ٢. ينتقل األصل إلى المرحلة ٣أو المرحلة  ٢المرحلة 
في مخاطر االئتمان. عند تقدير ما إذا  الملحوظةزيادة ال من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ما هي ٩رقم  ال يحدد المعيار

المعقولة والداعمة  االستشرافيةبشكل ملحوظ، يأخذ البنك في االعتبار المعلومات  تالخاصة بأصل ما قد زادكانت مخاطر االئتمان 
 .النوعية والكمية

 
 الموجودات التي تنطوي على سمات مخاطر ائتمان مماثلةمجموعات من  تشكيل

 

المخاطر المشتركة.  سماتيتم تجميع األدوات المالية على أساس  ،على أساس جماعي خسائر االئتمان المتوقعةعندما يتم قياس 
التي تتم مراعاتها عند وضع األحكام ذات الصلة. تقوم المجموعة  ل سمات المخاطر(هـ) لالطالع على تفاصي ٣-٢راجع اإليضاح 

إعادة فصل الموجودات ضمان وذلك ل مماثلة،مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال  سماتمدى مالءمة  بمراقبة
إلى محفظة حالية  موجوداتمخاطر االئتمان. قد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو نقل  سماتتغيرت  بشكل مناسب في حال

ن بي التنقل فيماو عملية إعادة فصل المحافظ. تعد الموجوداتمخاطر االئتمان المماثلة لتلك المجموعة من  سماتتعكس بشكل أفضل 
وبالتالي تنتقل  ،)الملحوظةفي مخاطر االئتمان (أو عندما تنعكس هذه الزيادة  ملحوظةعندما تكون هناك زيادة أمر متداول  المحافظ

أو شهر إلى نموذج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة  ١٢الموجودات نموذج خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
ً ذليمكن أن يحدث و ،العكس شهر  ١٢ على مدى خسائر االئتمان المتوقعةعلى نفس أساس  يستمر قياسهاداخل المحافظ التي  ك أيضا

ً  خسائر االئتمان المتوقعة تتغير قيمة بينما، عمر األداةمدى على أو   الختالف مخاطر االئتمان الخاصة بالمحفظة. نظرا
 

 النماذج واالفتراضات المستخدمة
 

. خسائر االئتمان المتوقعةالمالية وكذلك في تقدير  للموجوداتالنماذج واالفتراضات في قياس القيمة العادلة من  العديديستخدم البنك 
كذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في هذه فئة من فئات الموجودات، ولكل  األكثر مالءمةفي تحديد النموذج  أحكاميتم تطبيق 

(هـ) لمزيد من التفاصيل  ٣-٢راجع اإليضاح الرئيسية لمخاطر االئتمان.  بالمحركاتق بما في ذلك االفتراضات التي تتعل ،النماذج
 خسائر االئتمان المتوقعة.حول 

 
 المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات

 

 فيما يلي التقديرات الرئيسية التي تم استخدامها عند تطبيق السياسات المحاسبية للبنك:
 

وضع عدد من السيناريوهات االستشرافية واالحتماالت المتعلقة بها لكل نوع من المنتجات/ السوق وتحديد المعلومات االستشرافية 
المعلومات االستشرافية المعقولة والموثوقة التي تستند  يستخدم البنكذات الصلة بكل سيناريو: عند قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

 ض.التغيرات المستقبلية للعوامل االقتصادية المختلفة وكيف ستؤثر تلك العوامل على بعضها البع إلى االفتراضات حول
 

رة احتمالية التعثر: تشكل مدخالً رئيسياً لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. تتمثل احتمالية التعثر في تقدير احتمالية التعثر على مدى فت
 ة.ومات السابقة واالفتراضات والتوقعات حول الظروف المستقبليضمن عملية التقدير المعلتزمنية معينة، ت

 
ية الخسارة المحتملة عند التعثر: يتمثل في تقدير الخسارة المترتبة على حدوث حالة تعثر. تستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقد

خذ باالعتبار التدفقات النقدية من الضمانات والتحسينات المستحقة والتدفقات النقدية التي كان المقرض يتوقع الحصول عليها، مع األ
 .االئتمانية األساسية

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٤٦ 

 
 (تابع) المحاسبية الهامة التقديرات واألحكام ٤

 
 (تابع) المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات

 
 ضريبة الدخل

 

. يعترف مخصص ضريبة الدخللتحديد يتعين وضع تقديرات هامة الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  لضريبةيخضع البنك 
النهائية عن المبالغ التي تم  النتائج إن اختالفالضريبة المستحقة.  لقيمةالبنك بالتزامات الضريبة المتوقعة بناًء على تقديرات هامة 

 على مخصص ضريبة الدخل.بشكل مبدئي، من شأنه أي يؤثر تسجيلها 
 

 الضريبة المؤجلة
 

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة إلى المدى الذي يكون فيه من المحتمل توفر أرباح خاضعة للضريبة بحيث يمكن في مقابلها استخدام 
الخسائر. يتعين وضع أحكام لتحديد قيمة الضريبة المؤجلة التي يمكن االعتراف بها. بناًء على التوقيت المحتمل ومستوى األرباح 

 للضريبة واستراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلي.المستقبلية الخاضعة 
 

 ١٩-تأثير كوفيد
 

 ١٩-هو وباء عالمي. في ضوء االنتشار السريع لكوفيد ١٩-، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن كوفيد٢٠٢٠مارس  ١١في 
الغموض، وقامت الحكومات والسلطات في جميع أنحاء العالم، واجهت مختلف االقتصادات والقطاعات اضطرابات كبيرة وحالة من 

 باتخاذ مجموعة من التدابير لمكافحة هذا الفيروس والحد من انتشاره.
 

 التحديثات التنظيمية األخيرة:
 

عالجة مل  (TESS) الموجهالدعم االقتصادي  برنامج خطةأطلق مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي  ،٢٠٢٠مارس  ١٥في 
  . كانت أهداف البرنامج هي:لدولة اإلمارات العربية المتحدةعلى القطاع المصرفي  ١٩-كوفيداالقتصادية السلبية لوتخفيف اآلثار 

 

لجميع شركات القطاع الخاص المستحقة أو الفائدة/ الربح على القروض  مدفوعات أصل الدين و/بشأن إعفاء مؤقت  تقديمتسهيل  -
الحكومية وغير والمنشآت المرتبطة بباستثناء القروض الممنوحة للحكومات  المتأثرين،والشركات الصغيرة والمتوسطة واألفراد 

 و المقيمين؛
 

 .رأس المال الحاليةاحتياطيات الخاصة باإلعفاءات تسهيل قدرة البنوك على اإلقراض اإلضافي، من خالل  -
 

 إعفاءات أخرى
 

 يلي:تشمل اإلجراءات الرئيسية التي اتخذها المصرف المركزي ما 
 

 .٪٧إلى  ٪١٤تخفيض متطلبات االحتياطي بمقدار النصف بالنسبة لودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير لجميع البنوك من  -
 

ونسبة  ٪٧٠) حتى LCRبموجب متطلبات السيولة، يُسمح للبنوك باالنخفاض إلى ما دون نسبة تغطية السيولة (إعفاء  -
مرونة إضافية لتزويد البنوك ب التسهيل ذات التكلفة الصفرية، الستيعاب استخدام ٪٧تى ) حELARالسائلة المؤهلة ( الموجودات

 .دولة اإلمارات العربية المتحدةدعم اقتصاد ل
 

) حتى NSFR( ةالتمويل المستقر مصادر يُسمح للبنوك باالنخفاض إلى ما دون نسبة صافي المستقر،التمويل  إعفاءاتكجزء من  -
لتزويد البنوك بمرونة إضافية لدعم اقتصاد دولة اإلمارات  ٪١١٠السلف إلى الموارد المستقرة إلى  ويمكن أن تصل نسبة ٪٩٠

 العربية المتحدة؛
 

ً لتوجيهات  صفريةبتكلفة يجب التعامل مع التمويل الذي يتم الحصول عليه من خالل تسهيالت تمويل  - مصرف اإلمارات وفقا
 ٪٥٠على أنه تمويل مستقر مع عامل بنسبة  TESSالموجه الدعم االقتصادي  ةبرنامج خطموجب العربية المتحدة المركزي ب

 ؛ ASRRونسبة مصادر التمويل المستقرة  NSFR لحساب نسبة صافي التمويل المستقر
 

-  ً بتاريخ  CBUAE / BSD / N / 2020/4980مع التعميم الصادر عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي رقم.  توافقا
 تنفيذ باقي المعايير على مراحل على النحو التالي:تم اتخاذ قرار ب، ٢٠٢٠نوفمبر  ٢٠

 
 ) مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل.١الجزء  ٣: (بازل ٢٠٢١الربع الثاني  -
للطرف المقابل، ونسبة في صناديق، والتورق، ومخاطر االئتمان  استثمارات ملكية) ٢الجزء  ٣: (بازل ٢٠٢١الربع الرابع  -

 (باستثناء تعديل قيمة االئتمان). ٣الرافعة المالية، والركيزة 
 قيمة االئتمان). تسوية( ٣) تعديل قيمة االئتمان والركيزة ٣الجزء  ٣: (بازل ٢٠٢٢الربع الثاني  -

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٤٧ 

 
 (تابع) المحاسبية الهامة التقديرات واألحكام ٤

 
 (تابع) ١٩-تأثير كوفيد

 
الرسمي  إعالنهالمركزي، من خالل  مصرف اإلمارات العربية المتحدةمن أجل تخفيف الضغط على المؤسسات المالية، سمح  -

 ٩المتوقعة بموجب المعيار رقم تقييم احترازي على مخصصات الخسائر االئتمانية ، للبنوك بتطبيق ٢٠٢٠أبريل  ٥الصادرة في 
من المعايير  ٩. يهدف التقييم االحترازي إلى تخفيف تأثير مخصصات المعيار رقم الماليةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير 

 التقييم، في ضوء التقلبات المتوقعة بسبب أزمة فيروس كورونا. سيسمح على رأس المال التنظيمي الدولية إلعداد التقارير المالية
كفاية  معدل احتساببغرض المال من رأس  ٢الشق  يًا إلىللبنوك بإضافة مخصصات إضافية لخسائر االئتمان المتوقعة جزئ

سنوات (تنتهي في  ٥مدى  علىيتعين على البنوك عكس ميزة رأس المال هذه بطريقة تدريجية ومرحلية  ذلك،رأس المال. ومع 
ديسمبر  ٣١ رأس المال حتىاحتياطي المركزي تمديد إعفاء  مصرف اإلمارات العربية المتحدة). كما منح ٢٠٢٤ديسمبر  ٣١

 .TESS خطة الدعم االقتصادي الموجه للبنوك المسجلة في برنامج ٢٠٢١
 

الموجودات قيم  تقديراإلدارة في المطبقة من قبل لى عمليات البنك والتقديرات واألحكام الهامة التفشي عتأثير يصف هذا اإليضاح 
 .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في والمطلوبات 

 
 إدارة مخاطر االئتمان  )١(

 
 استجابة لتفشيالضغط ، حدد البنك القطاعات األكثر عرضة لهذا ١-٣المبينة في اإليضاح باإلضافة إلى إدارة مخاطر االئتمان 

 :أكثر تكراربشكل ، ويتم إجراء المراجعات ١٩-كوفيد
 

 السفر والسياحة●   (بما في ذلك األسمنت والحديد وغيرها) وما يتعلق بها اإلنشاءات● 
 المنسوجات●      ستهالكية والتجزئة المنتجات اال● 
 وما يتعلق بهاالجلود ●         النقل ● 
 السلع االستهالكية المعمرة (اإللكترونيات)●       وما يتعلق بها  السيارات● 

 
وخاصة ألي عمالء جدد للبنك. سيواصل  أعاله،يواصل البنك تطبيق معايير اكتتاب قوية على الشركات في القطاعات المذكورة 

 .دولة اإلمارات العربية المتحدةعلى مستوى البنك التحلي بالحكمة في االكتتاب واألعمال 
 

لسلوك الحساب السابق وسجل  تفصيليةلبعض العمالء. قام البنك بمراجعة فترة سماح وافق البنك على  حدة،على أساس كل حالة على 
الموافقة. يتم تطبيق األحكام الهامة عند تقييم ما إذا كانت مشاكل التدفق النقدي  منح قبل التأجيل،الدفع للمقترضين الذين يطلبون 

 .والسيولة التي يواجهها العميل مؤقتة أو طويلة األجل بطبيعتها
 

بسبب التوقعات  ٪٣٠إلى  ٪٢٠من  الهبوطيوالسيناريو  ٪٠إلى  ٪١٠ن كما قام البنك بتحديث ترجيح السيناريو الصعودي م
(د) من هذه  ٣-٢يرجى الرجوع إلى  السيناريوهات،االقتصادية الحالية. للحصول على تفاصيل حول عوامل االقتصاد الكلي وأوزان 

 .البيانات المالية
 

 :تم تقسيم العمالء إلى المجموعات التالية. ١٩-فيدبأزمة كوأجرت إدارة البنك تحليالً لتحديد العمالء الذين تأثروا 
 

 .١٩-بأزمة كوفيد : العمالء المتأثرون بشكل مؤقت أو بشكل طفيف١المجموعة 
 

تشمل هذه الفئة المقترضين الذين لم يشهد تصنيفهم االئتماني تراجعاً كبيراً يترتب عليه وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. من 
يواجه هؤالء العمالء أزمة سيولة قصيرة األجل ناجمة عن اضطراب األعمال/تخفيض الرواتب ومن المتوقع أن يتعافى المتوقع أن 

هؤالء العمالء بشكل سريع فور استقرار البيئة االقتصادية. ال تُعتبر هذه المؤشرات تراجع كافي في الجودة االئتمانية يترتب عليه نقل 
 قبل األزمة. يمكن باالحتفاظ بهم في نفس المستوىالعمالء إلى مرحلة أخرى ولكن 

 
 .يةاالئتمان جداراتهمالمجموعة الثانية: العمالء الذين من المتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في 

 
السيولة تشمل هذه الفئة المقترضين الذين يشهد تصنيفهم االئتماني تراجعاً بدرجة أكبر ولفترة أطول ويواجهون مشاكل أكبر من أزمة 

إلى كبير يترتب عليه نقل العمالء  تراجع ائتمانيقد يكون هناك  ،٢بالنسبة للعمالء في المجموعة  ويحتاجون فترة أطول للتعافي.
 .٣أو  ٢المرحلة 

 
 المجموعة. لدىعلى أساس آراء الخبراء واألسلوب التقديري العميل على مزيج من التحليل الكمي  تصنيفيعتمد 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٤٨ 

 
 (تابع) المحاسبية الهامة واألحكام التقديرات ٤
 

 (تابع) ١٩-تأثير كوفيد
 

 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان  )١(
 

 .TESS الموجهالدعم االقتصادي  برنامج خطةال يوجد عمالء يستفيدون من تأجيل الدفع بموجب  ،٢٠٢٠ديسمبر  ٣١اعتباًرا من 
 

 :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) حسب القطاع كما في Non-TESS( الموجهالستخدام مخطط الدعم االقتصادي غير  ملخصفيما يلي 
 

 القطاع
 ٢المجموعة   ١ المجموعة

إجمالي القروض  المبلغ المؤجل
 والسلفيات

إجمالي القروض  المبلغ المؤجل 
 والسلفيات

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
(بما في ذلك وما يتعلق بها اإلنشاءات 

 االسمنت والصلب، إلخ)
 
- 

 
- 

  
٣٠٫٧٣٩ ٢٥٫٣٨٠ 

 ٢١٫٨٨٨ ١٣٫٨٨٠  - - المنتجات االستهالكية والتجزئة
 ٥٫٧٩٧ ٤٫٢٧٩  - - وما يتعلق بهاالسيارات 

 أخرى 
 

١٢٫٠٦٨ 
 

٥٫٧٣٨ 
 

 ٤٫٠٢٠ 
 

٧٫٣٤٩ 
 

 ٦٥٫٧٧٣ ٤٧٫٥٥٩  ٥٫٧٣٨ ١٢٫٠٦٨ 
 ٢٫٢٥٥   ٤٣  خسائر االئتمان المتوقعة 

 
لعمالء البنك المستفيدين من تأجيل  ٢٠٢٠يناير  ١منذ القطاع فيما يلي تحليل للتغيير في مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة حسب 

 :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  Non-TESS غير الموجه الدعم االقتصادي  برنامج خطةالدفع بموجب 
 

 مخصص انخفاض القيمة  القطاع
 ألف درهم

 ٢٫٦٦٥ ٢٠٢٠يناير  ١االئتمان المتوقعة كما في مخصص خسائر 
 )١٠٥(  اإلنشاءات (بما في ذلك االسمنت والصلب، إلخ)

 ٣٧٨ المنتجات االستهالكية والتجزئة
 )٢٧٢( السيارات 

 )٣٦٨( أخرى 
  

 ٢٫٢٩٨ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في خسائر االئتمان المتوقعة مخصص 
 

لعمالء التجزئة  المحفظة المتبعوأسلوب للعمالء من الشركات ذات التعرضات الجوهرية  حدةتم إجراء تحليل حسب كل حالة على 
الدعم  برنامج خطةالمستفيدين من العمالء  تم تصنيف أعاله،والعمالء الذين لديهم تعرضات أقل. بناًء على االعتبارات المذكورة 

 النحو التالي: على ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  Non-TESS غير الموجه االقتصادي 
 

 عدد العمالء المجموعة  المرحلة القطاع
تأجيل الدفعات 
بموجب برنامج 
Non-TESS  التعرض 

مخصص انخفاض 
 القيمة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم     

١المرحلة    

 

 

١المجموعة   
٢المجموعة   

 
 

 

 

٢ 
- 
 

 
- 
٦ 

 
٠٦٨٫١٢  

- 
 
 

 
٧٣٨٫٥  

- 
 

 

 
٤٣ 

- 
 

 
      األعمال المصرفية للشركات

٢المرحلة   ١المجموعة    
٢المجموعة   

- 
٤٧٫٥٥٩ 

- 
٦٥٫٧٧٣ 

- 
٢٫٢٥٥ 

 ٢٫٢٩٨ ٧١٫٥١١ ٥٩٫٦٢٧ ٨ 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٤٩ 

 
 (تابع) المحاسبية الهامة التقديرات واألحكام ٤
 

 (تابع) ١٩-تأثير كوفيد
 

 (تابع) إدارة مخاطر االئتمان )١(
 

 Non-TESSللعمالء المستفيدين من تأجيل الدفع بموجب برنامج  ٢٠٢٠يناير  ١التعرض منذ بين مراحل  نتقالفيما يلي ملخص لال
 :٢٠٢٠ديسمبر  ٣١حسب قطاع األعمال كما في 

 
١المرحلة  األعمال المصرفية للشركات ٢المرحلة   ٣المرحلة    اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
٢٠٢٠يناير  ١كما في   ١٢١٫٠٣٧ - ٨٥٫٥٥٤ ٣٥٫٤٨٣ 

٢إلى المرحلة  ١التحويل من المرحلة   )٣٥٫٤٨٣(  ٣٥٫٤٨٣ - - 
١إلى المرحلة  ٢التحويل من المرحلة   ٣٤٫٢١٦( ٣٤٫٢١٦(  - - 

)٢٨٫٤٧٨( التغير في التعرض داخل نفس المرحلة   )٢١٫٠٤٨(  - )٤٩٫٥٢٦(  

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   ٧١٫٥١١ - ٦٥٫٧٧٣ ٥٫٧٣٨ 
 

 المراحل:االنتقال بين 
 

 جداراتهمفي نفس المرحلة ألن هؤالء العمالء ليس لديهم تغييرات جوهرية في  ١ضمن المجموعة سيظل العمالء المصنفون 
إذا تم استيفاء الشروط األخرى للزيادة  ٣إلى المرحلة  ٢مجموعة ضمن ال قد ينتقل العمالء المصنفون ذلك،. عالوة على يةاالئتمان

 ئتمان.الكبيرة في مخاطر اال
 
 السيولةإدارة مخاطر  )٢(
 

على السيولة ومخاطر التمويل للنظام المصرفي ويستمر تقييمها، حيث تساهم الحكومات في جميع أنحاء العالم  ١٩-آثار كوفيدتتطور 
 والتخفيف من اآلثار السلبية لألزمة. تشمل عوامل الخطر الرئيسية ما يلي: قديم إعفاءاتفي ت

 

إلنتاج االقتصادي إلى فرض قيود على قدرات تمويل الحاد ل انخفاض أسعار النفط إلى جانب انخفاضستؤدي فترات استمرار  -
 القطاع المصرفي وإدارة السيولة؛

 

 بسبب انخفاض تدفقات الودائع من عامة الناس والهيئات الحكومية؛ و التمويلارتفاع محتمل في تكلفة  -
 

 ى اإلقراض، مما سيسهم بشكل أكبر في تباطؤ النمو االقتصادي.االئتماني تأثير سلبي عل التوقعقد يكون لضعف  -
 

اآلثار المذكورة  لمواجهةمليار درهم في محاولة  ٢٥٦المركزي عن حزمة تحفيز بقيمة  مصرف اإلمارات العربية المتحدةأعلن 
لالقتصاد  إعفاءات، من خالل توفير بدولة اإلمارات العربية المتحدةوتخفيف قيود السيولة في القطاع المصرفي  ١٩-لكوفيدأعاله 

)، والذي يسمح للبنوك بمنح إعفاء مؤقت لبعض العمالء في طريقة تأجيل TESSالمحلي. برنامج الدعم االقتصادي المستهدف (
 .٢٠٢١يونيو  ٣٠والسماح للبنوك بالتقدم بطلب للحصول على تمويل بدون تكلفة من البنك المركزي حتى  المدفوعات،

 
، يواصل البنك تقييم السيولة ووضع ١٩-كوفيد . استجابة لتفشي٣-٣ح عن إدارة البنك لمخاطر السيولة في اإليضاح تم اإلفصا

 المتطورة. ١٩-كوفيد التمويل. سيواصل البنك مراقبة وضع السيولة والمخاطر المرتبطة بأزمة
 
 استخدام التقديرات واألحكام: )٣(

 
، قامت الحكومات في جميع االصابات، ومع ارتفاع عدد ٢٠٢٠مارس التالية لشهر بسرعة خالل األشهر  ١٩-كوفيد زاد انتشار

في تقييم وتقدير المجاالت هامة  أنحاء العالم بتطبيق العديد من اإلجراءات لمكافحة الفيروس وحماية اقتصاداتها. يمارس البنك أحكام
الخاص به بناًء على أحدث بيانات االقتصاد الكلي تمان المتوقعة خسائر االئ مثل خسائر االئتمان المتوقعة. قام البنك بتحديث نموذج

 .٢٠٢٠التي قدمها صندوق النقد الدولي في ديسمبر 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٥٠ 

 
 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيالنقد واألرصدة لدى  ٥

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   
 ١٩٫٣٩٥ ١٥٫٧٠٦ نقد في الصندوق  ال

   اإلمارات العربية المتحدة المركزي في:أرصدة لدى مصرف 
 ١٣٨٫٥٩٥ ٤٢٫٠٠٠ ودائع نظامية

 ٢٨٣٫٧٢٦ ٢٣١٫٠١٦ حسابات جارية
 ٢٧٠٫٠٠٠ ١١٠٫٠٠٠ ودائع

 ----------- ----------- 
 ٧١١٫٧١٦ ٣٩٨٫٧٢٢ 
 ====== ====== 
 

تخضع الودائع  المركزي لتمويل عمليات البنك اليومية.ال يمكن استخدام الوديعة النظامية لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة 
 ).٪١ .٥: ٢٠١٩سنوياً ( ٪٠ .١لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي لمعدل 

 
 المستحق من البنوك األخرى ٦

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٣٦٫٧٣٠ - أشهر ٣ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تمتد ألكثر من 
 ٦٧٫٧٣٨ - ذات فترات استحقاق أصلية تمتد لثالثة أشهر أو أقل ودائع

 ٩٦٫٦٤٠ ١٤٢٫٠٤٠ حسابات جارية
 ----------- ----------- 
 ٢٠١٫١٠٨ ١٤٢٫٠٤٠ 
 ====== ====== 
 

 ).٪٣ .٥إلى  ٪٠ .١٥: ٢٠١٩(ألي معدالت تخضع الودائع لدى البنوك األخرى ال 
 
 األخرى المستحق من المركز الرئيسي والفروع ٧

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٧٥٫٢٩٧ ٦٩٫٠٥٢ أشهر ٣ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تمتد ألكثر من 
 ٥٠٫٦٨٧ - ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تمتد لثالثة أشهر أو أقل

 ٧٫٣٤٧ ١١٫٠٧٠ حسابات جارية
 ----------- ----------- 
 ١٣٣٫٣٣١ ٨٠٫١٢٢ 
 ====== ====== 
 

 ).٪٧ .٩إلى  ٪١ .٥: ٢٠١٩سنوياً ( ٪٦ .٣إلى  ٪٢ .٩تخضع الودائع لدى المركز الرئيسي والفروع األخرى لمعدالت تتراوح من 
 

 القروض والسلفيات ٨
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ١٫٧٠٢٫٦٠٤ ١٫٣٧٤٫٦٥٧ قروض شركات
 ٧٫٧٩٥ ٤٫٤٥٣ قروض أفراد

 --------------  --------------  
 ١٫٧١٠٫٣٩٩ ١٫٣٧٩٫١١٠ اإلجمالي

   
   ناقصاً:

)٣٤١٫٧١٤( مخصص االنخفاض في القيمة  )٣٣٣٫٦٤٦(  
 --------------  --------------  

 ١٫٣٧٦٫٧٥٣ ١٫٠٣٧٫٣٩٦ صافي القروض والسلفيات
 ========  ========  
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٥١ 

 
 (تابع) القروض والسلفيات ٨
 
 والسلفياتتحليل إجمالي القروض  ١-٨

  
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٨٣٣٫٨٩٤ ٧٥٤٫٣٤٤ قروض
 ٩٦٫٢٩٣ ٧٤٫٤٩٨ سحوبات على المكشوف

 ٢٦٢٫٦٠٦ ١٢٣٫٥٤٨ قروض مقابل إيصاالت أمانة
 ٥١٧٫٦٠٦ ٤٢٦٫٧٢٠ فواتير مخصومة

 -------------- ------------- 
 ١٫٧١٠٫٣٩٩ ١٫٣٧٩٫١١٠ اإلجمالي

 ======== ======= 
 

 :ذات الصلةتحليل التغيرات في إجمالي القيمة الدفترية ومخصصات خسائر االئتمان المتوقعة  ٢-٨
  

 اإلجمالي ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
 ----------------------------- ألف درهم -------------------------- 

     

 ١٫٧١٠٫٣٩٩ ٣١٥٫٦٣٧ ٤٨٨٫٦٤٤ ٩٠٦٫١١٨ ٢٠٢٠يناير  ١إجمالي التعرض في 
)٢٤٫٧٢٩( ٢٤٫٧٢٩ ١المحول إلى المرحلة   - - 
)١٢٩٫٦٧١( ٢المحول إلى المرحلة   ١٢٩٫٦٧١ - - 
)٧٥٫٧٥٣( ٣المحول إلى المرحلة   )٩٩٨(  ٧٦٫٧٥١ - 

)١٧٤٫١٥٥( صافي اإلضافات/ (المبالغ المسددة)  )٩٠٫٨٦٧(  )٨٫٥٠٣(  )٢٧٣٫٥٢٥(  
)٥٧٫٧٦٤( - - المبالغ المشطوبة  )٥٧٫٧٦٤(  

 -----------  ------------  -------------  --------------  
 ١٫٣٧٩٫١١٠ ٣٢٦٫١٢١ ٥٠١٫٧٢١ ٥٥١٫٢٦٨ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 ====== =======  ======  ========  
 

 اإلجمالي ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
 ----------------------------- ألف درهم -------------------------- 

     

 ١٫٧٤٨٫١٠٧ ٣٢٦٫٩٠٤ ٤٩٦٫٤٦٨ ٩٢٤٫٧٣٥ ٢٠١٩يناير  ١إجمالي التعرض في 
)٣٢٫٠٦٨( ٣٢٫٠٦٨ ١المحول إلى المرحلة   - - 
)١٦٢٫٩٣٠( ٢المحول إلى المرحلة   ١٦٢٫٩٣٠ - - 
)١٤٫١٠٢( - ٣المحول إلى المرحلة   ١٤٫١٠٢ - 

)١٢٤٫٥٨٤( ١١٢٫٢٤٥ المسددة)صافي اإلضافات/ (المبالغ   )٩٫٨٨٠(  )٢٢٫٢١٩(  
)١٥٫٤٨٩( - - المبالغ المشطوبة  )١٥٫٤٨٩(  

 -----------  ------------  -------------  --------------  
 ١٫٧١٠٫٣٩٩ ٣١٥٫٦٣٧ ٤٨٨٫٦٤٤ ٩٠٦٫١١٨ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 ====== =======  ======  ========  
 
 مخصص انخفاض القيمة ٣-٨
 

 اإلجمالي ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
 ----------------------------- ألف درهم -------------------------- 
     

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في
 ٣٣٣٫٦٤٦ ٣١٣٫٠٨٠ ٨٫٨٨٩ ١١٫٦٧٧ ٢٠٢٠يناير  ١ 

)٨٫٣٧٠( انخفاض القيمةصافي مخصص/ (عكس)   ٦١٫٤٤٢ ٦٥٫٠٧٣ ٤٫٧٣٩ 
)٥٧٫٧٦٤( - - المبالغ المشطوبة  )٥٧٫٧٦٤(  

 ----------  ---------  ------------  ------------  
 ٣٤١٫٧١٤ ٣٢٤٫٧٧٩ ١٣٫٦٢٨ ٣٫٣٠٧ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 ===== =====  =======  ======  
 
 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٥٢ 

 
 (تابع) القروض والسلفيات ٨
 

 (تابع) مخصص انخفاض القيمة ٣-٨
 

 اإلجمالي ٣المرحلة  ٢المرحلة  ١المرحلة  
 ----------------------------- ألف درهم -------------------------- 

     

 ٣٤٤٫٨٤٦ ٣٢٢٫٢١٠ ١٣٫٦٢٩ ٩٫٠٠٧ ٢٠١٩يناير  ١ مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في
)٤٫٧٤٠( ٢٫٦٧٠ انخفاض القيمةصافي مخصص/ (عكس)   ٤٫٢٨٩ ٦٫٣٥٩ 

)١٥٫٤٨٩( - - المبالغ المشطوبة  )١٥٫٤٨٩(  
 ---------  --------  -----------  -----------  

 ٣٣٣٫٦٤٦ ٣١٣٫٠٨٠ ٨٫٨٨٩ ١١٫٦٧٧ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ===== =====  ======  ======  
 

 استثمارات في أوراق مالية ٩
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٥٣٫٨١٧ ٣٩٩٫٧٨١ بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أوراق مالية
 ====== ====== 

 ٥٫١٦١ ١٢٫٥٦١ مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة
 ===== ===== 
 

 األنشطة االئتمانية
 

 .االحتفاظ بهذه الموجودات تحت وصاية البنك باإلنابة عن العمالءيعمل البنك كوصي/ مدير أو بصفة أخرى يترتب عليها 
 

حيث أن العميل يحتفظ بالمخاطر واالمتيازات  للبنكضمن البيانات المالية  إيرادات هذه الموجوداتال يتم إدراج هذه الموجودات أو 
 الخاصة بهذه الموجودات. العرضية 

 
مليون درهم) على سبيل  ٥ .٨٩: ٢٠١٩مليون درهم ( ٥ .٥٢، يحتفظ البنك بسندات تبلغ قيمتها السوقية ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 األمانة بالنيابة عن العمالء بدون حق الرجوع. وبناًء عليه، لم يتم احتساب هذه السندات كجزء من محفظة البنك.
 

   الموجودات األخرى ١٠
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢٠٫٥٢٢ ١٢٫٠٢٨ الفائدة مستحقة القبض
 ً  ٢٫٢١٩ ١٫٥٧١ مصروفات مدفوعة مقدما

 ٤٢٫٠٥٧ ٤٠٫٦٥٣ أخرى
)٣٢٣( ناقصاً: مخصص محتفظ به مقابل الموجودات األخرى  )٥٠٦(  

 -----------  -----------  
 ٦٤٫٢٩٢ ٥٣٫٩٢٩ 
 ======  ======  
 

على عقار مضمون بقروض وسلفيات نتيجة التفاقية تسوية مع عميله. تم تحويل العقار إلى المركز  ٢٠١٢استحوذ البنك خالل سنة  ١-١٠
، بلغ إجمالي الذمم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون درهم مقابل تحويل العقار. كما في  ٣٣ .٠٨٣الرئيسي وتم إدراج ذمم مدينة بقيمة 
 مليون درهم). ٣٧ .٣٠٤: ٢٠١٩مليون درهم ( ٣٦ .٩٨١المدينة المستحقة من المركز الرئيسي 

 
 الممتلكات والمعدات ١١

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٣٩١ ٢٨٤ أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
 ٢٠٫١٩٧ ١١٫٧٧٣ موجودات ثابتة ملموسة
 ٢٦٩ ٣٥٨ موجودات غير ملموسة

 -----------  -----------  
 ٢٠٫٨٥٧ ١٢٫٤١٥ 
 ======  ======  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٥٣ 

 
 (تابع) الممتلكات والمعدات ١١

 
 

 

 تحسينات على 
عقارات 
 مستأجرة

أثاث 
وتجهيزات 

 ومعدات مكتبية

أجهزة 
كمبيوتر 

 سيارات وملحقاتها

موجودات 
حق 

 اإلجمالي االستخدام
 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       التكلفة:
 ٤٣٫١٤٢ ١٥٫٩٧٠ ٧٤٢ ٤٫٩٥٣ ١٠٫٩٢١ ١٠٫٥٥٦ ٢٠٢٠يناير  ١في 

من  ١٦لتطبيق المبدئي للمعيار رقم اتأثير 
 - - - - - - المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 ٦٫١٠٠ ٤٫٣٢٥ ٣٨١ ٢٦٨ ٧٦٣ ٣٦٣ إضافات خالل السنة
 )٩٫٩٥٩( )٦٫٢٦٨( )٦٤( )١٥( )٧٩٤( )٢٫٨١٨( استبعادات خالل السنة

 --------- --------- --------- ------- --------- --------- 
 ٣٩٫٢٨٣ ١٤٫٠٢٧ ١٫٠٥٩ ٥٫٢٠٦ ١٠٫٨٩٠ ٨٫١٠١ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 --------- --------- --------- ------- --------- --------- 
       االستهالك المتراكم:

 ٢٢٫٩٤٥ ٧٫٧١٩ ٤٣٠ ٣٫٥٩٦ ٥٫٦٧٢ ٥٫٥٢٨ ٢٠٢٠يناير  ١في 
 ١٠٫٨٦٧ ٦٫٩٢٢ ٧٣ ٥٢٠ ١٫٦٣٧ ١٫٧١٥ )٢٦االستهالك المحمل للسنة (إيضاح 
 )٦٫٣٠٢( )٣٫٩٥٩( )٤٣( )١٥( )٥١٤( )١٫٧٧١( المتعلق باالستبعادات خالل السنة

 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
 ١١٫٧٧٣ ٣٫٣٤٥ ٤٦٠ ٤٫١٠١ ٦٫٧٩٥ ٥٫٤٧٢ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

 --------- --------- --------- --------- -------- --------- 
       صافي القيمة الدفترية:

 ١١٫٧٧٣ ٣٫٣٤٥ ٥٩٩ ١٫١٠٥ ٤٫٠٩٥ ٢٫٦٢٩ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
       
 تحسينات على  

عقارات 
 مستأجرة

أثاث 
وتجهيزات 

 ومعدات مكتبية

أجهزة 
كمبيوتر 

 وملحقاتها

موجودات  سيارات
حق 

 االستخدام

 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       :التكلفة
 ٢٥٫٥٨٨ - ٧٤٢ ٤٫٦٨٠ ١٠٫٤١٥ ٩٫٧٥١ ٢٠١٩يناير  ١في 

 ١٦التأثير نتيجة للتطبيق المبدئي للمعيار رقم 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

- - - - ١٤٫٦٩٠ ١٤٫٦٩٠ 

 ٣٫٩٥٩ ١٫٢٨٠ - ٣٨٦ ٩٣٩ ١٫٣٥٤ إضافات خالل السنة
 )١٫٠٩٥( - - )١١٣( )٤٣٣( )٥٤٩( استبعادات خالل السنة

 --------- --------- --------- ------- --------- --------- 
 ٤٣٫١٤٢ ١٥٫٩٧٠ ٧٤٢ ٤٫٩٥٣ ١٠٫٩٢١ ١٠٫٥٥٦ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 --------- --------- --------- ------- --------- --------- 
       االستهالك المتراكم:

 ١٢٫١٩٧ - ٣٦٠ ٣٫٢٤٥ ٤٫٣٦٩ ٤٫٢٢٣ ٢٠٢٠يناير  ١في 
 ١١٫٧٦٩ ٧٫٧١٩ ٧٠ ٤٦٤ ١٫٦٧١ ١٫٨٤٥ )٢٦االستهالك المحمل للسنة (إيضاح 

 )١٫٠٢١( - - )١١٣( )٣٦٨( )٥٤٠( خالل السنةالمتعلق باالستبعادات 
 --------- --------- --------- --------- --------- --------- 

 ٢٢٫٩٤٥ ٧٫٧١٩ ٤٣٠ ٣٫٥٩٦ ٥٫٦٧٢ ٥٫٥٢٨ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 --------- --------- --------- --------- -------- --------- 

       صافي القيمة الدفترية:
 ٢٠٫١٩٧ ٨٫٢٥١ ٣١٢ ١٫٣٥٧ ٥٫٢٤٩ ٥٫٠٢٨ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٥٤ 

 
 المستحق إلى البنوك األخرى ١٢

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٧٣١ ٤٢٦ حسابات جارية
 --------  --------  
 ٧٣١ ٤٢٦ 
 ====  ====  

 

 والفروع األخرىالمستحق إلى المركز الرئيسي  ١٣
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٣٣٫١٧٥ ٤٦٫٠٠٥ حسابات جارية
 ٥٫٣٦٣ ٢٣٫٢٤٢ قروض ذات فترات استحقاق أصلية تمتد لثالثة أشهر أو أقل

 ٥٠٫٤٨٩ ٦١٫٧٢٨ أشهر ٣قروض ذات فترات استحقاق أصلية ألكثر من 
 -----------  -----------  
 ٨٩٫٠٢٧ ١٣٠٫٩٧٥ 
 ======  ======  
 

  ).٪٥ إلى %٠ :٢٠١٩سنوياً (٪٣ .٦إلى  ٪٠يتم الحصول على القروض بمعدل فائدة يتراوح من 
 

 ودائع العمالء ١٤
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٨٦٤٫٨٦١ ٥٥١٫٠٨٥ ودائع متداولة
 ٩٦٥٫٢٦٠ ٧٥١٫٠٦١ ودائع ألجل
 ٣١٤٫٣١٥ ٢٩١٫٠٠٦ ودائع ادخار

 ٣٥٫٦٨٠ ٩٫٧٠١ أخرى
 --------------  --------------  
 ٢٫١٨٠٫١١٦ ١٫٦٠٢٫٨٥٣ 
 ========  ========  
 

، يتم االحتفاظ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) من إجمالي ودائع العمالء. في ٪٣٣: ٢٠١٩( ٪٣٧عميل نسبة  ١٢، يمثل ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 درهم) كضمانات نقدية مقابل القروض والسلفيات للعمالء. مليون ١٠٠: ٢٠١٩مليون درهم ( ٥٧بودائع بمبلغ 

 
 المطلوبات األخرى ١٥
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٢١٫١٩٣ ٢٣٫٣٠٦ شيكات مدير
 ٨٫٩٢٩ ٨٫٥٠٨ الفائدة مستحقة الدفع

 - ٦٫٢٠٤ مستحق الدفع إلى شبكة حبيب بنك المحدود
٨٠٤٫٥ )١٦(إيضاح مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين   ٦٫٠٢٠ 

 ١٣٫٨١١ ١٠ ودائع غير مطالب بها
 ٢٫٦٧٣ ٦٤٧ موجودات حق االستخداملالتزام إيجار 

 ٢٣٨ ٣٧٩ خسائر االئتمان المتوقعة من التعرضات غير الممولة
 ٧٫٥٥٣ ٧٫٥٥٣ مخصص تشغيل

 ١٣٫١١١ ١٧٫٦٩٢ أخرى
 -----------  -----------  
 ٫١٠٣٧٠  ٫٥٢٨٧٣  
 ======  ======  

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٥٥ 

 
 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين ١٦

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٦٫٢١٤ ٦٫٠٢٠ يناير ١الرصيد كما في 
 ١٫٠٨١ ١٫٠٠١ )٢٧المحمل للسنة (إيضاح 

)١٫٢١٧( المدفوع خالل السنة  )١٫٢٧٥(  
 -----------  -----------  

 ٦٫٠٢٠ ٥٫٨٠٤ ديسمبر ٣١في 
 =====  =====  
 

 ً من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة نهاية الخدمة المستحق للموظفين  رصد مخصص لكامل التزام تعويضات يتم أيضا
ً لقانون العمل اإلماراتي، وذلك مقابل   نهاية الخدمة بتعويضاتالمخصصات المتعلقة  إدراج. يتم سنةفترة خدمتهم حتى نهاية الوفقا

 ضمن المطلوبات األخرى.
 

دولة اإلمارات العربية المتحدة أعضاء في خطة معاشات التقاعد والضمان االجتماعي التي تديرها  من مواطنيالموظفون إن 
 ً المحتسب  راتبالمن " ٪١٥ - ٪١٢ .٥. يتعين على البنك المساهمة بنسبة ١٩٩٩ سنةل ٧لقانون العمل االتحادي رقم  الحكومة. وفقا

ً . التعويضاتالتقاعد لتمويل  معاشاتخطة في  المساهمة"عنه  المحتسب  راتبالمن " ٪٥المساهمة بنسبة  يتعين على الموظفين أيضا
تقديم المساهمات  فيخطة معاشات التقاعد والضمان االجتماعي بااللتزام الوحيد للبنك فيما يتعلق يتمثل . الخطةالمساهمة" في عنه 

 .المحددة. يتم تحميل المساهمات في بيان الدخل
 
الموظفون  يكتسبهاالمستقبلية التي قيمة التعويضات نهاية الخدمة للموظفين بناًء على تقدير  وم البنك برصد مخصص تعويضاتيق

 .المقدرة اإلضافية الوحدةتنفيذ هذه العملية الحسابية استناداً إلى طريقة مقابل خدمتهم حتى التقاعد. يتم 
 

 رأس المال المخصص ١٧
 

 ألف درهم)، وتم تقديمه من قبل المركز الرئيسي. ٣٧٣٫٠٧٢: ٢٠١٩ألف درهم ( ٣٧٣٫٠٧٢للبنك  بلغ رأس المال المخصص
 

 االحتياطي القانوني ١٨
 

، وتعديالته، على تحويل ما نسبته ١٩٨٠) لسنة ١٠) من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (٨٢تنص المادة (
من  ٪٥٠ي القانوني غير القابل للتوزيع على أن يستمر هذا التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي من أرباح السنة إلى االحتياط ٪١٠

 رأس المال المخصص.
 

 احتياطي القيمة العادلة واالحتياطيات األخرى ١٩
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   األخرىاستثمارات في أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
 ٨٦٤ ١٠٫٧٨٢ يناير ١في 

 صافي األرباح/ (الخسائر) غير المحققة من أوراق مالية بالقيمة العادلة 
 ٦٫٦٧٠ )٦٫٢٦٩( من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

 من المعايير الدولية ٩انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية وفقاً للمعيار رقم 
 ٣٫٢٤٨ ٧٫٤٠٠ إلعداد التقارير المالية  
 ----------- ----------- 

 ١٠٫٧٨٢ ١١٫٩١٣ ديسمبر ٣١في 
 ====== ====== 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٥٦ 

 
 أدوات مالية مشتقة ٢٠

 
ببين الجدول أدناه القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة المسجلة كموجودات أو مطلوبات مع قيمها االسمية. تمثل القيمة االسمية، 

أصل األداة المشتقة أو قيمة السعر أو المؤشر المرجعي لألداة المشتقة الذي يتم على أساسه قياس التغيرات المسجلة باإلجمالي، قيمة 
ً على مخاطر السوق وال على  في قيمة المشتقات. تدل القيمة االسمية على حجم المعامالت القائمة في نهاية السنة وال تعد مؤشرا

 أقل من سنة واحدة. مخاطر االئتمان. وتستحق هذه المشتقات خالل
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 المطلوبات الموجودات  القيمة االسمية المطلوبات الموجودات 
القيمة 

 االسمية
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        المشتقات المحتفظ بها لغرض المتاجرة:
        

        عقود صرف عمالت أجنبية آجلة
 ١٫٢٦٠٫٣٤٥    ٩١٤٫٥٧٦   شراء    -
 ١٫٢٦٠٫٩١١    ٩١٨٫٦٣٩   بيع  -
   --------------    ------------- 
 ٢٫٥٢١٫٢٥٦ ١٫٢٦١   ١٫٨٣٣٫٢١٥ ٤٫٩٣٥ ٦٤٥ 
 ==== ==== ========  ==== ==== ======= 

 
 التزامات طارئة وارتباطات ٢١

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٧٧٫٦٩٠  ٣٦٫٢٦٣ مستنديةاعتمادات 
 ========  ======== 

 ٧٦٫٧٠٨  ٨٣٫٧٣٦ خطابات ضمان*
 ========  ======== 

 ١٫٢٦٠٫٣٤٥  ٩١٤٫٥٧٦ شراء  –عقود صرف عمالت أجنبية آجلة 
 ========  ======== 

 ١٫٢٦٠٫٣٤٥  ٩١٨٫٦٣٩ بيع  –عقود صرف عمالت أجنبية آجلة 
 ========  ======== 

 ٥٨٨٫٠٧٨  ٥٦٢٫٨١٣ ائتمانية غير مسحوبةالتزامات 
 ========  ======== 

 *تتضمن ضمانات مالية وضمانات حسن األداء.
 

 التزامات طارئة وارتباطات ٢١
 

الكفاالت وخطابات االعتماد االحتياطية التي تمثل تأكيدات غير قابلة لإللغاء والتي يتعهد بموجبها البنك بأن يقوم بسداد الدفعات في 
حال لم يستطع العميل الوفاء بالتزاماته تجاه األطراف األخرى. إن خطابات االعتماد المستندية والتجارية، التي تعتبر تعهدات خطية 
من قبل البنك نيابة عن العميل والتي يفوض بموجبها الغير بسحب كمبياالت على البنك وفق المبلغ المنصوص عليه بمقتضى أحكام 

ضمونة بشحنات البضائع التي تتعلق بها، وبالتالي فإن المخاطر الناشئة عنها أقل بكثير. كما أن المتطلبات وشروط معينة، تكون م
 النقدية بموجب الكفاالت وخطابات االعتماد االحتياطية تقل قيمتها بكثير عن مبلغ االلتزام حيث إن البنك ال يتوقع عادةً قيام األطراف

 ية.األخرى بسحب أموال بموجب االتفاق
 

تتكون عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة من التزامات بشراء وبيع عمالت أجنبية نيابةً عن العمالء، وفيما يتعلق بأنشطة البنك 
 الخاصة.

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٥٧ 

 
 (تابع) التزامات طارئة وارتباطات ٢١

 
تمثل االلتزامات االئتمانية غير المسحوبة األجزاء غير المستخدمة من التصريحات الصادرة بمنح ائتمان على شكل قروض. بالنسبة 
لمخاطر االئتمان الناشئة عن االلتزامات االئتمانية، فمن المحتمل أن يكون البنك معرض لخسارة بما يعادل إجمالي قيمة االلتزامات 

يكون أقل بكثير من إجمالي االلتزامات غير  قيمته،صعوبة تحديده المحتمل، بالرغم من أن  الخسائرأن مبلغ  غير المستخدمة، إال
المستخدمة السيما وأن معظم االلتزامات بمنح االئتمان تشترط أن يتمتع العمالء بمعايير ائتمانية محددة. في حين أن هناك بعض 

نه يُنظر إليها على أنها مخاطر منخفضة حيث إنها تنشأ من احتمال قيام العميل بسحب المخاطر المرتبطة ببقية االلتزامات، إال أ
الجزء غير المستخدم من تصريحات منح القرض، وفقط في حال عدم سداد هذه السحوبات الحقاً عند استحقاقها. يقوم البنك بمراقبة 

األجل تفوق مخاطر االلتزامات قصيرة األجل بشكٍل عام. ال فترة استحقاق التزامات االئتمان، ذلك أن مخاطر االلتزامات طويلة 
 يمثل إجمالي القيمة التعاقدية القائمة لاللتزامات بمنح االئتمان بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية حيث إن العديد من هذه االلتزامات

 سوف تنتهي أو تنقضي دون تمويلها.
 

 إيرادات الفائدة ٢٢
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف درهم  ألف درهم 

    إيرادات الفائدة من:
 ٥٩٫٦٣٧  ٤٠٫١٤٠ قروض وسلفيات -
 ٧٫٨٨٨  ٥٫٥٩٠ مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع والبنوك األخرى -
 ١٥٫٤٠٥  ٢٠٫٢٨٦ استثمارات في أوراق مالية -
 -----------  ---------- 
 ٨٢٫٩٣٠  ٦٦٫٠١٦ 
 ======  ===== 
 

 الفائدةمصروفات  ٢٣
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف درهم  ألف درهم 

    مصروفات الفائدة من:
 ٢٠٫٤٣٥  ٢٣٫٨٣٣ ودائع العمالء -
 ٢٫١٥٨  ١٫٧٠٥ مبالغ مستحقة إلى المركز الرئيسي والفروع والبنوك األخرى -
 ----------  ---------- 
 ٢٢٫٥٩٣  ٢٥٫٥٣٨ 
 =====  ===== 
 

 إيرادات الرسوم والعموالت ٢٤
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٧٫٦٨٥  ٤٫٠٤٨ اعتمادات مستندية/ خطابات ضمان
 ٥٫٧٢٦  ٣٫٨١٤ رسوم معالجة القرضالتزامات و

 ٩٣٩  ٧٩٠ تحويل األموال بين البنوك
 ١٫٣٧٠  ٩٤٥ مصروفات عرضية

 ١٫١٩٣  ١٫٣٢٩ إيرادات تحويل األموال
 ١٫٦٣٧  ١٫٠٥٩ أخرى

 ----------  ---------- 
 ١١٫٩٨٥  ١١٫٩٨٥ 
 =====  ===== 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٥٨ 

 
 إيرادات أخرى ٢٥

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٢٨٢  ٧١٦ أرباح من بيع استثمارات
 ٢٫٣٨٥  ٧٦١ إيرادات متنوعة

 ----------  ---------- 
 ٢٫٦٦٧  ١٫٤٧٧ 
 =====  ===== 

 
 مصروفات تشغيلية ٢٦

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف درهم  درهم ألف 
    

 ٤٦٫٠٥٠  ٤٨٫٧١٤ )٢٧تكاليف موظفين (إيضاح 
 ١١٫٧٦٩  ١٠٫٨٦٧ )١١استهالك (إيضاح 

 ١٫١٦٤  ٧٫٩١١ رسوم قانونية
 ١٫٢٨٨  ٦٫٠٩٦ استشارات مهنية 

 ٥٫٢٥٦  ٦٫٠١٢ تكلفة المبنى
 ٩١٠  ٥٨٣ تكاليف اتصاالت

 ٤٨  ٧٧ إطفاء
 ٥٫٨٨٦  ٨٫٧٣١ أخرى

 -----------  ---------- 
 ٧٢٫٣٧١  ٨٨٫٩٩١ 
 ======  ====== 
 

 : ال شيء).٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لم يتم تقديم أي مساهمات مجتمعية خالل السنة المنتهية في 
 

 تكاليف الموظفين ٢٧
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ٤٢٫٨٤١  ٤٥٫٣٤٠ رواتب وبدالت
 ١٫٠٨١  ١٫٠٠١ )١٦(إيضاح  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 ٢٫١٢٨  ٢٫٣٧٣ مصروفات طبية
 ----------  ---------- 
 ٤٦٫٠٥٠  ٤٨٫٧١٤ 
 ======  ====== 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٥٩ 

 
 الضرائب ٢٨

 
يتم احتساب اإليرادات الخاضعة للضريبة بعد إجراء بعض التعديالت على صافي أرباح السنة قبل الضريبة بناًء على أفضل تقدير 

 فيما يلي مكونات مصروفات ضريبة الدخل للسنة:لدى اإلدارة. 
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف درهم  ألف درهم 

    الضريبة الحالية:
 -  - ضريبة الدخل الحالية -
 -  - تعديل بخصوص ضريبة الدخل الحالية للسنوات السابقة -
 ----------  ---------- 
 -  - 

    الضريبة المؤجلة:
 )٥٫٠١٣(  ٩٫٢٥٧ المؤقتة الناشئة والمعكوسةالمتعلق بالفروق  -
 )١٫٥٠٦(  ١٫٤٠٢ المتعلق بخسائر الضريبة المؤجلة -
 -----------  ----------- 
 ٦٫٥١٩(  ١٠٫٦٥٩( 
 ======  ====== 

 
 مطابقة (عائدات)/ مصروفات الضريبة واألرباح المحاسبية ١-٢٨

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ١٠٫٩٧٨  )٩٨٫١٤٩( أرباح السنة قبل الضريبةصافي 
 ٢٫١٩٦  - )٪٢٠: ٢٠١٩( ٪٢٠ضريبة الدخل بواقع 

 )٧٫٢٠٩(  ٩٫٢٥٧ غير مسموح بهامخصصات  -
 )١٫٥٠٦(  ١٫٤٠٢ مرحلة خسائر ضريبة  -
 ----------  ---------- 

 )٦٫٥١٩(  ١٠٫٦٥٩ ضريبة الدخل للسنةعائدات 
 ======  ====== 
 

 موجودات الضريبة المؤجلة ٢-٢٨
 

 .٪٢٠ المؤقتة باستخدام معدل ضريبي فعال بواقعالفروق  كافةالمؤجلة على يتم احتساب الضريبة 
 

 ضريبة المؤجلة:الحساب مخصص الحركة في فيما يلي 
 

  يناير  ١في  ٢٠٢٠

معترف بها في 
حساب األرباح 

  أو الخسائر 

معترف بها في 
اإليرادات 

 ديسمبر ٣١في   الشاملة األخرى 
   ألف درهم   

        

        فروق مؤقتة قابلة لالقتطاع على
 ١٠٤  -  )١٫٤٠٢(  ١٫٥٠٦ خسائر ضريبية مرحلة -
 مخصص مقابل سلفيات وبنود  -

 ٣٢٫١٠٣  -  )٩٫٢٥٧(  ٤١٫٣٦٠ خارج الميزانية العمومية، إلخ
 ٣٢٫٢٠٧  -  )١٠٫٦٥٩(  ٤٢٫٨٦٦ 
        

        قابلة لالقتطاع علىفروق مؤقتة 
 -  )١٫٤٠٦(  -  ١٫٤٠٦ فائض عن إعادة تقييم استثمارات -

 ----------  ------------  ----------  ---------- 
 ٣٢٫٢٠٧  ١٫٤٠٦  )١٠٫٦٥٩(  ٤١٫٤٦٠ 
 =====  =======  =====  =====   

 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٦٠ 

 
 )(تابع الضرائب ٢٨

 
 (تابع) موجودات الضريبة المؤجلة ٢-٢٨

 

  يناير  ١في  ٢٠١٩

معترف بها في 
حساب األرباح 

  أو الخسائر 

معترف بها في 
اإليرادات 

 ديسمبر ٣١في   الشاملة األخرى 
   ألف درهم   

        

        فروق مؤقتة قابلة لالقتطاع على
 ١٫٥٠٦  -  ١٫٥٠٦  - خسائر ضريبية مرحلة -
 مخصص مقابل سلفيات وبنود  -

 ٤١٫٣٦٠  -  ٥٫٠١٣  ٣٦٫٣٤٧ العمومية، إلخخارج الميزانية 
 ٤٢٫٨٦٦  -  ٦٫٥١٩  ٣٦٫٣٤٧ 

        

        فروق مؤقتة قابلة لالقتطاع على
 ١٫٤٠٦  ١٫٤٠٦  -  - فائض عن إعادة تقييم استثمارات -

 ----------  --------  ----------  ---------- 
 ٤١٫٤٦٠  )١٫٤٠٦(  ٦٫٥١٩  ٣٦٫٣٤٧ 
 =====  ====  ======  ===== 

 
  

 النقد وما يعادله ٢٩
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 ٥٧٣٫١٢١ ٣٥٦٫٧٢٢ نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (باستثناء الودائع النظامية)
 ١٦٤٫٣٧٨ ١٤٢٫٠٤٠ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

 ٥٨٫٠٣٤ ١١٫٠٧٠ األخرىمبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع 
 ------------ ------------ 
 ٧٩٥٫٥٣٣ ٥٠٩٫٨٣٢ 

 )٧٣١( )٤٢٦( مبالغ مستحقة لبنوك أخرى
 )٣٨٫٥٣٨( )٦٩٫٢٤٧( مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع األخرى

 ------------ ------------ 
 ٧٥٦٫٢٦٤ ٤٤٠٫١٥٩ 
 ======= ======= 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٦١ 

 
 فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات ٣٠

 
 الصرف.الخاضعة لفائدة عند استحقاقها، بتكلفة مقبولة، تعد عوامل هامة في تقييم سيولة البنك ومدى تعرضه للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار إن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والقدرة على استبدال المطلوبات 

 
 تاريخ االستحقاق التعاقدي:يحلل الجدول المبين أدناه موجودات ومطلوبات البنك بتاريخ التقرير في مجموعات االستحقاق ذات الصلة على أساس الفترة المتبقية حتى 

 

 أشهر ٣حتى  
أشهر إلى سنة  ٣

 واحدة
اإلجمالي الفرعي لسنة 

 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥ - ١ واحدة
اإلجمالي الفرعي 

 ألكثر من سنة واحدة
استحقاق غير 

 اإلجمالي محدد
 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

         الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

 ٣٩٨٫٧٢٢ - - - - ٣٩٨٫٧٢٢ - ٣٩٨٫٧٢٢ المتحدة المركزي
 ١٤٢٫٠٤٠ - - - - ١٤٢٫٠٤٠ - ١٤٢٫٠٤٠ مبالغ مستحقة من بنوك أخرى

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع 
 ٨٠٫١٢٢ - - - - ٨٠٫١٢٢ ٥٠٫٦٨٧ ٢٩٫٤٣٥ األخرى

 ١٫٠٣٧٫٣٩٦ - ١٦٤٫٧١٣ ٥٫٤٧٦ ١٥٩٫٢٣٧ ٨٧٢٫٦٨٣ ٤٨٢٫٧٤٤ ٣٨٩٫٩٣٩ قروض وسلفيات
 ٣٩٩٫٧٨١ - ٣٨٣٫٦٠٩ ٤١٫٧٣٥ ٣٤١٫٨٧٤ ١٦٫١٧٢ ١٦٫١٧٢ - استثمارات في أوراق مالية

 ٩٫٨٥٥ - - - - ٩٫٨٥٥ - ٩٫٨٥٥ أوراق قبول للعمالء
 ٣٢٫٢٠٧ ٣٢٫٢٠٧ - - - - - - موجودات الضريبة المؤجلة

 ٥٣٫٩٢٩ ٥٣٫٩٢٩ - - - - - - موجودات أخرى
 ١٢٫٤١٥ ١٢٫٤١٥ - - - - - - ممتلكات ومعدات

 -------------- ----------- -------------- ----------- --------- ----------- ----------- -------------- 
 ٢٫١٦٦٫٤٦٧ ٩٨٫٥٥١ ٥٤٨٫٣٢٢ ٤٧٫٢١١ ٥٠١٫١١١ ١٫٥١٩٫٥٩٤ ٥٤٩٫٦٠٣ ٩٦٩٫٩٩١ إجمالي الموجودات

 ======== ====== ======== ====== ===== ====== ====== ======== 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٦٢ 

 
 والمطلوبات (تابع)فترات استحقاق الموجودات  ٣٠
 

 أشهر ٣حتى  
أشهر إلى سنة  ٣

 واحدة
 اإلجمالي الفرعي 

 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥ - ١ لسنة واحدة
اإلجمالي الفرعي 

 ألكثر من سنة واحدة
استحقاق غير 

 اإلجمالي محدد
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

         المطلوبات
 ٤٢٦ - - - - ٤٢٦ - ٤٢٦ من بنوك أخرى قروض

مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع 
 ١٣٠٫٩٧٥ - - - - ١٣٠٫٩٧٥ ٥٢٫٣٢٥ ٧٨٫٦٥٠ األخرى

 ١٫٦٠٢٫٨٥٣ - - - - ١٫٦٠٢٫٨٥٣ ٤٢٩٫٤٨٦ ١٫١٧٣٫٣٦٧ ودائع العمالء
 ٩٫٨٥٥ - - - - ٩٫٨٥٥ - ٩٫٨٥٥ أوراق قبول للعمالء

 ٧٠٫١٠٣ ٦٤٫٠٠٢ ٦٫١٠١ ٦٫١٠١ - - - - مطلوبات أخرى
 -------------- ----------- -------------- --------- --------- ---------- ---------- -------------- 

 ١٫٨١٤٫٢١٢ ٦٤٫٠٠٢ ٦٫١٠١ ٦٫١٠١ - ١٫٧٤٤٫١٠٩ ٤٨١٫٨١١ ١٫٢٦٢٫٢٩٨ المطلوباتإجمالي 
 ======== ======= ======== ====== ====== ====== ====== ======== 

 ٣٥٢٫٢٥٥ ٣٤٫٥٤٩ ٥٤٢٫٢٢١ ٤١٫١١٠ ٥٠١٫١١١ )٢٢٤٫٥١٥( ٦٧٫٧٩٢ )٢٩٢٫٣٠٧( صافي عجز السيولة
 ======== ======= ======= ====== ====== ====== ====== ======= 

         رأس المال واالحتياطيات
 ٣٧٣٫٠٧٢        رأس المال المخصص

 ٢٢٫٢٨٢        احتياطي قانوني
 )٥٥٫٠١٢(        أرباح محتجزة

 ١١٫٩١٣        احتياطي القيمة العادلة
        ----------- 

 ٣٥٢٫٢٥٥        اإلجمالي
        ====== 

 
  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٦٣ 

 
 (تابع)فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات  ٣٠
 

 امة في تقييم سيولة البنك ومدى تعرضه للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف.إن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والقدرة على استبدال المطلوبات الخاضعة لفائدة عند استحقاقها، بتكلفة مقبولة، تعد عوامل ه
 

 الستحقاق التعاقدي:الجدول المبين أدناه موجودات ومطلوبات البنك بتاريخ التقرير في مجموعات االستحقاق ذات الصلة على أساس الفترة المتبقية حتى تاريخ ايحلل 
 

 أشهر ٣حتى  
أشهر إلى سنة  ٣

 واحدة
اإلجمالي الفرعي لسنة 

 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥ - ١ واحدة
اإلجمالي الفرعي 

 من سنة واحدةألكثر 
استحقاق غير 

 اإلجمالي محدد
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

         الموجودات
نقد وأرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية 

 ٧١١٫٧١٦ - - - - ٧١١٫٧١٦ - ٧١١٫٧١٦ المتحدة المركزي
 ٢٠١٫١٠٨ - - - - ٢٠١٫١٠٨ ٣٦٫٧٣٠ ١٦٤٫٣٧٨ بنوك أخرىمبالغ مستحقة من 

مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي والفروع 
 ١٣٣٫٣٣١ - - - - ١٣٣٫٣٣١ ٥٦٫٩٣٢ ٧٦٫٣٩٩ األخرى

 ١٫٣٧٦٫٧٥٣ - ١٩٤٫٥٠٨ ١٥٫٩٧٠ ١٧٨٫٥٣٨ ١٫١٨٢٫٢٤٥ ٧٧٨٫١٦٧ ٤٠٤٫٠٧٨ قروض وسلفيات
 ٢٥٣٫٨١٧ - ٢٣٥٫٣١٤ ٢٫٤٣٠ ٢٣٢٫٨٨٤ ١٨٫٥٠٣ - ١٨٫٥٠٣ استثمارات في أوراق مالية

 ٢٣٫٧٣٠ - - - - ٢٣٫٧٣٠ - ٢٣٫٧٣٠ أوراق قبول للعمالء
 ٤١٫٤٦٠ ٤١٫٤٦٠ - - - - - - موجودات الضريبة المؤجلة

 ٦٤٫٢٩٢ ٦٤٫٢٩٢ - - - - - - موجودات أخرى
 ٢٠٫٨٥٧ ٢٠٫٨٥٧ - - - - - - ممتلكات ومعدات

 -------------- ----------- -------------- ----------- --------- ----------- ----------- -------------- 
 ٢٫٨٢٧٫٠٦٤ ١٢٦٫٦٠٩ ٤٢٩٫٨٢٢ ١٨٫٤٠٠ ٤١١٫٤٢٢ ٢٫٢٧٠٫٦٣٣ ٨٧١٫٨٢٩ ١٫٣٩٨٫٨٠٤ إجمالي الموجودات

 ======== ====== ======== ====== ===== ====== ====== ======== 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٦٤ 

 
 (تابع)فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات  ٣٠

 
 

 أشهر ٣حتى  
أشهر إلى سنة  ٣

 واحدة
 اإلجمالي الفرعي 

 سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥ - ١ لسنة واحدة
اإلجمالي الفرعي 

 ألكثر من سنة واحدة
استحقاق غير 

 اإلجمالي محدد
 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

         المطلوبات
 ٧٣١ - - - - ٧٣١ - ٧٣١ قروض من بنوك أخرى

مبالغ مستحقة للمركز الرئيسي والفروع 
 ٨٩٫٠٢٧ - - - - ٨٩٫٠٢٧ ٥٠٫٤٨٩ ٣٨٫٥٣٨ األخرى

 ٢٫١٨٠٫١١٦ - - - - ٢٫١٨٠٫١١٦ ٥٢٣٫٣٢٨ ١٫٦٥٦٫٧٨٨ ودائع العمالء
 ٢٣٫٧٣٠ - - - - ٢٣٫٧٣٠ - ٢٣٫٧٣٠ أوراق قبول للعمالء

 ٧٣٫٥٢٨ ٦٧٫٣٣٦ ٦٫١٩٢ ٦٫١٩٢ - - - - مطلوبات أخرى
 -------------- ----------- -------------- --------- --------- ---------- ---------- -------------- 

 ٢٫٣٦٧٫١٣٢ ٦٧٫٣٣٦ ٦٫١٩٢ ٦٫١٩٢ - ٢٫٢٩٣٫٦٠٤ ٥٧٣٫٨١٧ ١٫٧١٩٫٧٨٧ إجمالي المطلوبات
 ======== ======= ======== ====== ====== ====== ====== ======== 

 ٤٥٩٫٩٣٢ ٥٩٫٢٧٣ ٤٢٣٫٦٣٠ ١٢٫٢٠٨ ٤١١٫٤٢٢ )٢٢٫٩٧١( ٢٩٨٫٠١٢ )٣٢٠٫٩٨٣( صافي عجز السيولة
 ======== ======= ======= ====== ====== ====== ====== ====== 

         رأس المال واالحتياطيات
 ٣٧٣٫٠٧٢        رأس المال المخصص

 ٢٢٫٢٨٢        احتياطي قانوني
 ٥٣٫٧٩٦        أرباح محتجزة

 ١٠٫٧٨٢        احتياطي القيمة العادلة
        ---------- 

 ٤٥٩٫٩٣٢        اإلجمالي
        ====== 

 
 

 ، في سياق األعمال االعتيادية، واستنادا إلى التجارب السابقة، ال يتم سحبها بالكامل خالل ثالثة أشهر.هأشهر. إال أن ٣في الجدول أعاله، تم تصنيف كافة أرصدة الحسابات الجارية وحسابات االدخار على أنها مستحقة خالل 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٦٥ 

 
 أرقام المقارنة ٣١

 

 لسنة الحاليةالعرض المتبع للتتوافق مع أرقام المقارنة التالية  تصنيفإعادة  تتم
 
  ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ 

 إعادة البيان  البيان السابق  اإليضاح المرجعي 
بعد إعادة 
 التصنيف

     
 ٦٤٫٢٩٢ ٧٫٥٥٣ ٥٦٫٧٣٩ ١٠إيضاح  موجودات أخرى 
 ٧٣٫٥٢٨ ٧٫٥٥٣ ٦٥٫٩٧٥ ١٥إيضاح  مطلوبات أخرى 

 
 

 األطراف ذات العالقة ٣٢
 

تشمل األطراف ذات العالقة المركز الرئيسي وكبار موظفي اإلدارة والمنشآت التي يُسيطر عليها أولئك سيطرة مشتركة أو التي 
بإمكانهم التأثير عليها بشكل ملحوظ. يتم إبرام عدد من المعامالت البنكية مع المركز الرئيسي والفروع األخرى في سياق األعمال 

 على شروط وأحكام هذه المعامالت بين البنك واألطراف ذات العالقة.  يتم االتفاقاالعتيادية. 
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم أرصدة األطراف ذات العالقة

   سلفيات
 ٤٢٫٠٥٢ ١٫١٧٥ المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ٦٣٫٠٥٤ ٦١٫٦١١ أطراف أخرى ذات عالقة
 ---------- ---------- 
 ١٠٥٫١٠٦ ٦٢٫٧٨٦ 
 ===== ====== 

   ودائع
 ١٫٥٧١ ١٫١٥٥ كبار موظفي اإلدارة

 ١٫٥٣١ ١٫٥٠١ أطراف أخرى ذات عالقة 
 ١٣٤ - عضو مجلس إدارة

 --------- --------- 
 ٣٫٢٣٦ ٢٫٦٥٦ 

 ===== ===== 
   مستحقة من أطراف ذات عالقة

 ٧٫٣٤٧ ١١٫٠٧٠ المركز الرئيسي والفروع األخرى
 ===== ===== 
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   ودائع قائمة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 ١٢٥٫٩٨٤ ٦٩٫٠٥٢ المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ======= ======= 
   مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 ٨٩٫٠٢٧ ١٣٠٫٩٧٥ المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ٢٠٠ ٥٨ أطراف أخرى ذات عالقة
 ----------- ----------- 
 ٨٩٫٢٢٧ ١٣١٫٠٣٣ 

 ====== ====== 
 

  

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  –حبيب بنك المحدود 
 إيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   

 ٦٦ 

 
 (تابع)األطراف ذات العالقة  ٣٢

 
   
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف درهم ألف درهم 

   موجودات أخرى
   )١-١٠مبالغ مستحقة من المركز الرئيسي (راجع إيضاح 

 ٦٩٠ ٢٧١ فائدة مستحقة القبض
 ==== ==== 

   مطلوبات أخرى
 - ٦٫٢٠٤ مستحق الدفع إلى شبكة حبيب بنك المحدود

 ٤ ١٧ فائدة مستحقة الدفع 
 ١٫٩٠١ ٩٥٠ أطراف أخرى ذات عالقة

 ------- ------- 
 ١٫٩٠٥ ٩٦٧ 

 ==== ==== 
   معامالت خالل السنة

   الهامش/ العائد/ الفائدة المكتسبة
 ٦٫٢٦٩ ٣٫٤١٣ المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ١٫٩٨٧ ٢٫٥٩٧ أخرى ذات عالقةأطراف 
 --------- --------- 
 ٨٫٢٥٦ ٦٫٠١٠ 
 ===== ===== 
   

   الهامش/ العائد/ الفائدة المتكبدة
 ١٫٢١٨ ١٫٢٠٣ المركز الرئيسي والفروع األخرى

 ١ ١ موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 ٢٣ ٢٠ عضو مجلس إدارة

 ------- ------- 
 ١٫٢٤٢ ١٫٢٢٤ 
 ==== ==== 

 ٥٩٧ ٧٧٣ إيرادات أتعاب 
 ==== ==== 

 ١٫٢٥٨ ١٫٦٢٠ مكافآت مدفوعة لكبار موظفي اإلدارة
 ==== ==== 
 

  خالل السنة، لم يسجل البنك أي انخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.
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عربي ودويل
بايدن ورئي�ض الوزراء الياباين يتعهدان مبواجهات حتديات ال�شني

“لتغيري  بكني  جانب  مللن  حماولة”  “اأّي  �ضتعار�ضان  احلليفتني  الدولتني 
الو�ضع الراهن بالقوة اأو بالرهيب يف بحري ال�ضني اجلنوبي وال�ضرقي«.

جي   5 �ضبكات  “لتعزيز  طوكيو  مللع  �ضيعمل  اإنللله  الأمللريكللي  الرئي�ض  وقلللال 
وحتّدثت اأو�ضاطه عن “التزام كبري للغاية” بقيمة ملياري  موثوقة واآمنة”، 
وزراء  رئي�ض  وقلللال  املللتللحللدة.  الللوليللات  مللع  بال�ضراكة  اللليللابللان  قدمته  دولر 
يف  مللا  كللل  �ضتفعل  الآ�ضيوية  الللدولللة  اإن  اجلمعة  الأمللريكللي  للرئي�ض  اللليللابللان 
العام.  هذا  “اآمنة”  اأوملبية  األعاب  و�ضعها لحتواء فريو�ض كورونا وعقد دورة 
واأكد �ضوغا يف البيت الأبي�ض اأن “اليابان ت�ضتمع وتتعلم من منظمة ال�ضحة 
للتح�ضري  جهدها”  “ق�ضارى  تبذل  بللاده  اأن  م�ضيفا  واخلرباء”،  العاملية 
الرئي�ض  نائبة  لقائه  خللال  الياباين  اللللوزراء  رئي�ض  و�ضدد  طوكيو.  لأوملبياد 
التحالف  يكون  اأن  “يجب  اأنلله  على  بايدن،  ي�ضتقبله  اأن  قبل  هاري�ض،  كامال 
البيت  با�ضم  املتحدثة  الوقت«. وقالت  للغاية يف هذا  الأمريكي قويا  الياباين 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

تعّهد جو بايدن ورئي�ض احلكومة اليابانّية يو�ضيهيدي �ضوغا، اأّول زعيم اأجنبي 
ي�ضتقبله الرئي�ض اجلديد للوليات املتحدة يف وا�ضنطن،  اأم�ض الأول اجلمعة 

باأن ُيواجها مًعا “التحّديات” التي متّثلها ال�ضني.
م�ضّممون  “نحن  م�ضرك  �ضحايف  موؤمتر  يف  الدميوقراطي  الرئي�ض  وقللال 
على العمل مًعا ملواجهة التحّديات التي تطرحها ال�ضني ويف ق�ضايا مثل بحر 

ال�ضني ال�ضرقي وبحر ال�ضني اجلنوبي وكذلك كوريا ال�ضمالية«.
و�ضّدد بايدن على “اأننا نعمل مًعا لإثبات اأّن الدميوقراطّيات ميكنها النت�ضار 
يف حتّديات القرن احلادي والع�ضرين، من خال حتقيق نتائج ل�ضالح �ضعوبها«. 
اليابانية  رئي�ض احلكومة  الدميوقراطّيات، حتّدث  الحّتاد بني  فكرة  وُمكّرراً 
اأّن  موؤّكًدا  الإن�ضان”،  وحقوق  والدميوقراطّية  “احلّرية  اأ�ضا�ضه  حتالٍف  عن 

الأبي�ض جني �ضاكي اإن هذه القمة وتلك املقرر عقدها يف اأيار/مايو مع رئي�ض 
كوريا اجلنوبية مون جاي-اإن، يجب اأن تبعث “ر�ضالة قوية” حول “الأهمية 

البالغة” لعاقات الوليات املتحدة يف اآ�ضيا.
جتديد  الأول،  �ضيفه  ليكون  اليابان  وزراء  رئي�ض  دعللوة  بايدن  قللرار  ويعك�ض 
اأولويته ب�ضاأن التحالفات الأمريكية فيما يركز على ال�ضني باعتبارها التحدي 
ياأتي رئي�ض كوريا اجلنوبية  اأن  املقرر  املتحدة. ومن  للوليات  اإحلاحا  الأكللر 
مون جاي اإن يف اأيار/مايو اإىل وا�ضنطن. وقال م�ضوؤول اأمريكي بارز اإن اليابان 
الرائدة يف جمال التكنولوجيا �ضتعلن عن “التزام جوهري” بقيمة 2 مليار 
اخلام�ض  اجليل  �ضبكة  على  “للعمل  املتحدة  الللوليللات  مللع  بال�ضراكة  دولر 

واخلطوات التي �ضتليها«.
من  الإنللرنللت  �ضبكة  على  مبكرة  بهيمنة  ال�ضينية  هللواوي  جمموعة  متتعت 
اجليل اخلام�ض )5 جي( التي اأ�ضبحت جزءا مهما من القت�ضاد العاملي رغم 

ت�ضكل  اإنها  وا�ضنطن  تقول  التي  ال�ضركة  على  ال�ضديدة  الأمريكية  ال�ضغوط 
تهديدات لاأمن واخل�ضو�ضية يف العامل الدميوقراطي.

واأ�ضاف امل�ضوؤول الأمريكي اإن بايدن �ضيتحدث مع اليابان اأي�ضا ب�ضاأن اأهدافها 
املناخ  املتحدة لعقد قمة افرا�ضية حول تغري  الوليات  ت�ضتعد  املناخية فيما 
تايوان  ب�ضاأن  املتزايد  التوتر  �ضيناق�ضان  الزعيمني  اأن  واأو�ضح  املقبل.  الأ�ضبوع 

فيما اأبلغت اجلزيرة عن اخراق متزايد ملجالها اجلوي من قبل بكني.
اأو  ال�ضني  مللع  التوتر  اإثلللارة  اإىل  البلدين  مللن  اأي  ي�ضعى  “ل  امللل�للضللوؤول  وتللابللع 
بع�ض  بللاأن  وا�ضحة  اإ�للضللارة  اإر�للضللال  نللحللاول  نف�ضه،  الللوقللت  يف  لكن  ا�ضتفزازها، 
ال�ضام  على  احلللفللاظ  مهمة  مللع  تتعار�ض  ال�ضني  تتخذها  الللتللي  اخلللطللوات 
اإنه كان  امل�ضوؤول  الزيارة كان م�ضادفة، قال  اأن توقيت  وال�ضتقرار«. ويف حني 
من  الن�ضحاب  قللرار  بللايللدن  اتللخللاذ  على  يومني  بعد  �ضوغا  لقاء  املنا�ضب  مللن 

اأفغان�ضتان بعد 20 عاما، منهيا بذلك اأطول حرب اأمريكية على الإطاق.

ا�ستمرار تدهور العلقات ب�سبب االنتخابات االأمريكية والتج�س�ش 

رو�شيا ترّد على العقوبات الأمريكية.. ومنفتحة على عقد قمة رئا�شية 

•• مو�صكو-اأ ف ب

رّدها  عللن  الللنللقللاب  رو�للضلليللا  ك�ضفت 
علللللللللى الللللعللللقللللوبللللات الأملللللريكللللليلللللة 
اجللللديلللدة، عللرب اتللخللاذهللا قلللرارات 
وحظر  دبلوما�ضيني  طللرد  �ضملت 
كبار  اأمريكيني  م�ضوؤولني  دخللول 
اإىل اأرا�ضيها، وذلك رغم ت�ضديدها 
على اأنها منفتحة على فكرة عقد 
الللرئلليلل�للضللني فادميري  بلللني  قللمللة 

بوتني وجو بايدن.
العقوبات  فلللر�لللض  تلللبلللادل  ويلللاأتلللي 
يف وقللللت وا�للضلللللت اللللعلللاقلللات بني 
اجليو�ضيا�ضيني  اخلللل�لللضلللملللني 
اتهامات  خلللللفلليللة  علللللى  تللدهللورهللا 
الوليات املتحدة لرو�ضيا بالتدخل 
يف النتخابات الرئا�ضية الأمريكية 
وتنفيذ  والتج�ض�ض   2020 لعام 

هجمات اإلكرونية.
�ضل�ضة  وا�ضنطن اخلمي�ض  واأعلنت 
ت�ضمل  رو�ضيا،  ت�ضتهدف  عقوبات 
طلللرد علل�للضللرة دبلللللومللا�للضلليللني رو�ض 
الأمريكية  الللبللنللوك  على  وحللظللرا 
�للضللادرة عن  مبا�ضرة  ديللون  ل�ضراء 
هللللذا الللبلللللد بللعللد 14 حلللزيلللران/

يونيو.
اأعلن  اإذ  �ضريعا  مو�ضكو  رّد  وجللاء 
لفروف  �ضريغي  خارجيتها  وزير 
ع�ضرة  طللرد  بلللاده  قلللرار  اجلمعة 

وفر�ض  اأمللريكلليللني  دبلوما�ضيني 
قللليلللود خمللتلللللفللة مللللن �لللضلللاأنلللهلللا اأن 
تعرقل عمل البعثات الدبلوما�ضية 
ف�ضًا  رو�لللضللليلللا،  يف  الأمللللريكلللليللللة 
الأمريكية  املللوؤ�للضلل�للضللات  حللظللر  عللن 
واملللنللظللمللات غللري احلللكللوملليللة على 
“تدخلها  بلل�للضللبللب  اأرا�للضلليللهللللللللللللللللللللا 
الرو�ضية  ال�ضيا�ضة  يف  العلني” 

الداخلية.
اإدارة  اأع�ضاء  مللن  العديد  اأّن  كما 
بللايللدن لللن ُيلل�للضللمللح لللهللم بللعللد الآن 
العدل  وزراء  وهم  رو�ضيا،  بدخول 
وم�ضت�ضارة  اللللداخلللللللي  والأمللللللللن 
جانب  اإىل  الللداخللللليللة  اللل�للضلليللا�للضللة 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرايل 

ومديرة املخابرات.
اأن كبري  اإىل  اأ�للضللار لفللللروف  كللمللا 
ملل�للضللاعللدي الللرئلليلل�للض الللرو�للضللي يف 
يوري  اخلارجية  ال�ضيا�ضة  جمللال 
اأو�ضاكوف ن�ضح باأن يغادر ال�ضفري 
الأمللللريكللللي جللللون �للضللوللليللفللان اإىل 
“م�ضاورات  لإجلللللللراء  وا�للضللنللطللن 

جدية«.
اجلمعة  املتحدة  الللوليللات  ودانلللت 
جانب  مللن  املوؤ�ضف”  “الت�ضعيد 
با�ضم  ملللتلللحلللّدث  وقلللللال  مللو�للضللكللو. 
من  “لي�ض  الأمريكّية  اخلارجّية 
من  حلقة  يف  الللدخللول  م�ضلحتنا 
الت�ضعيد، لكّننا نحتفظ بحّق الرّد 
اأّي عمل انتقامي رو�ضي �ضّد  على 

الوليات املتحدة«.
رو�ضيا  ا�ضتدعت  املللا�للضللي،  ال�ضهر 
املتحدة  اللللوليلللات  للللدى  �ضفريها 
العاقات  م�ضتقبل  ب�ضاأن  للت�ضاور 
وا�للضللنللطللن، يف خللطللوة جاءت  ملللع 

و�ضفه بايدن باأنه “قاتل«.
ومل يقبل البيت الأبي�ض القراح 
امتداد  كلللاأنللله جمللللرد  بللللدا  اللللللذي 

للحرب الكامية بني الرئي�ضني.
ا�ضت�ضافة  عر�ضت فنلندا اجلمعة 
القمة املرتقبة بني بايدن وبوتني، 
وفق ما اأعلنت الرئا�ضة يف هل�ضنكي 
النم�ضا  اأعلللللللنلللت  كلللملللا  اجللللملللعلللة. 
اللقاء.  لحللتلل�للضللان  ا�للضللتللعللدادهللا 
قمة  فنلندا  ا�ضت�ضافت  اأن  و�ضبق 
ال�ضابق  الأملللريكلللي  الللرئلليلل�للض  بللني 
متوز/ يف  وبوتني  ترامب  دونللالللد 

يوليو 2018.
رو�ضيا  بلللني  اللللعلللاقلللات  تلللدهلللورت 
والللللوليللللات املللتللحللدة بلل�للضللكللل كبري 
منذ عام 2014 و�ضّم رو�ضيا �ضبه 
جزيرة القرم الأوكرانية. وحتى يف 
الللذي مل يخِف يوماً  عهد ترامب 
وا�ضنطن  كّثفت  لبوتني،  تقديره 

عقوباتها �ضد رو�ضيا.
وت�ضمل العقوبات التي اأُعلن عنها 
اخلمي�ض، طرد ع�ضرة دبلوما�ضيني 
امللل�للضللارف الأمريكية  رو�لللض ومللنللع 
�ضندات  مبا�ضرة  ت�ضري  اأن  مللن 

خزينة ت�ضدرها رو�ضيا.
�ضت  اأي�ضا  العقوبات  وا�ضتهدفت 
�ضركات تكنولوجيا رو�ضية متهمة 
بدعم اأن�ضطة القر�ضنة التي تقوم 

بها ا�ضتخبارات مو�ضكو.
هلللجلللوم  علللللللللى  ردا  ذللللللللك  يللللللاأتللللللي 
اإلكروين كبري يف 2020 حّملت 
وا�ضنطن ر�ضميا رو�ضيا م�ضوؤوليته، 
منتجات  اأحلللللد  كللنللاقللل  ا�للضللتللخللدم 
الأمريكية  اللللربجمللليلللات  �للضللركللة 
يف  اأمنية  ثغرة  لللزرع  �ضولرويندز 

بوتني  اإن  بللللايللللدن  قلللللال  بلللعلللدملللا 
لتدخله  الثمن”  “�ضيدفع 
النللتللخللابللات، مبديا  املللفللر�للض يف 
اإن  القائل  التقييم  على  موافقته 

بوتني “قاتل«.
كللمللا اأعلللللنللت رو�للضلليللا اجلللمللعللة اأنها 
دبلوما�ضيني  خم�ضة  طللرد  قلللررت 
وار�ضو  اإعللان  على  رداً  بولنديني 
طلللرد ثللاثللة دبلللللومللا�للضلليللني رو�ض 
ت�ضامناً مع الإجراءات الأمريكية 
العادة  درجللت  وكما  مو�ضكو.  �ضد 
الإدارة  فيها  تفر�ض  مللرة  كل  بعد 
الأمريكية حزمة عقوبات، و�ضفت 
التدابري  اللللرو�لللضللليلللة  اللللرئلللا�لللضلللة 
اأعلنتها  الللتللي  اجلللديللدة  العقابية 

وقللللت  “حان  اخللللمللليللل�لللض  وقللللللللال 
اأن  مللعللتللرباً  الت�ضعيد”،  خللفلل�للض 
مللن اللل�للضللروري عللقللد لللقللاء ثنائي 
من  اأوروبا”  يف  اللل�للضلليللف  “هذا 
ا�ضراتيجي  حللوار  “اإطاق  اأجللل 
نزع  جمللال  يف  ال�ضتقرار”  حللول 

الأ�ضلحة والأمن.
تلللللقللت مللو�للضللكللو فلللكلللرة عللقللد لقاء 
مللن هلللذا الللنللوع بللاإيللجللابلليللة. وقال 
الللللذي  هللللو  بلللوتلللني  اإن  بلليلل�للضللكللوف 
معّمق.  حللللوار  اإجلللللراء  اأوًل  طلللرح 
وكان ي�ضري بهذا الكام اإىل دعوة 
 18 يف  الرو�ضي  الرئي�ض  اأطلقها 
اآذار/مللللار�للللض لإجلللللراء حللللوار يبّث 
مللبللا�للضللرة علللللى النلللرنلللت، بللعللد اأن 

مو�ضكو  �ضد  اخلمي�ض  وا�ضنطن 
اأن  اإل  مقبولة”.  “غري  بللاأنللهللا 
عن  را�ضياً  اجلمعة  بدا  الكرملني 

كام الرئي�ض الأمريكي.
الرئا�ضة  بللا�للضللم  املللتللحللدث  وقلللللال 
اإن  بي�ضكوف  دميللللري  الللرو�للضلليللة 
“الرئي�ض بوتني حتدث )اأوًل( عن 
�ضرورة تطبيع العاقات وخف�ض 
الت�ضعيد. يتحدث عن ذلك ب�ضكل 

م�ضتمّر. 
اإنه موقف مقتنع به«.

النظر  وجللللهللللة  “من  واأ�للللللضللللللاف 
هللللذه، فللللاإن تللطللابللق وجلللهلللات نظر 
اإيجابي”،  اأملللللر  هلللو  الللرئلليلل�للضللني 
م�ضرياً يف الوقت نف�ضه اإىل وجود 

وا�ضنطن  نقاط خافية عدة بني 
وزارة اخلارجية  واأكدت  ومو�ضكو. 
بل”اإيجابية”  تنظر  اأنها  الرو�ضية 
عقد  الأبلليلل�للض  البيت  مللقللرح  اإىل 
الللقللمللة بلللني بللوتللني وبلللايلللدن رغم 
التوتر بني البلدين وتبادل فر�ض 

عقوبات وطرد دبلوما�ضيني.
تعّهد  احلللكللم،  اإىل  و�للضللوللله  مللنللذ 
اأكللللر �ضرامة  يللكللون  بللللاأن  بلللاديلللن 
دونالد  �ضلفه  مللن  رو�للضلليللا  حلليللال 
تلللللراملللللب امللللتلللهلللم بللللالللللتللللهللللاون مع 

الرئي�ض الرو�ضي.
اإل اأنه اقرح مطلع الأ�ضبوع على 
الللرئلليلل�للض اللللرو�لللضلللي عللقللد قللمللة يف 

دولة حمايدة.

هيئات  وبينها  م�ضتخدميه  اأجهزة 
فدرالية اأمريكية عدة.

الأمريكية  الإدارة  وّجهت  وبعدما 
اأ�للللضللللابللللع التللللللهللللللام نلللحلللو وكلللاللللة 
الللرو�للضلليللة، و�ضفت  ال�للضللتللخللبللارات 
باأنها  التلللهلللاملللات  الأخللللللرية  هللللذه 

“ترهات«.
يللاأتللي ذللللك يف ظللل تللزايللد التوتر 
اإن  اإذ  واأوكلللللرانللللليلللللا،  رو�لللضللليلللا  بللللني 
مو�ضكو  تلللتلللهلللم  الأخللللللللللرية  هللللللذه 
ذريللعللة لقتحام  عللن  بللاأنللهللا تبحث 
اأرا�ضيها. يف املقابل، تتهم مو�ضكو 
كلليلليللف بللالللتللحلل�للضللري لللهللجللوم �ضّد 
يف  لرو�ضيا  املللوالللني  النف�ضاليني 

ال�ضرق الأوكراين.
ودعت الدول الغربية مو�ضكو اإىل 
املنطقة  يف  قللواتللهللا  عللديللد  خف�ض 
واأعربت عن دعمها لكييف. ويزور 
فولودميري  الأوكلللللراين  الللرئلليلل�للض 
هذا  يف  للبحث  باري�ض  زيلين�ضكي 
الفرن�ضي  نلللظلللريه  ملللع  امللللو�لللضلللوع 
اإميلللللانلللللويلللللل مللللللاكللللللرون وكللللذلللللك 
امل�ضت�ضارة الأملانية اأنغيا مريكل.

التاأكيد  علللن  رو�لللضللليلللا  تلللكلللّف  ومل 
لي�ضت  املنطقة  يف  مللنللاوراتللهللا  اأن 
تللهللديللداً لأحلللللد، وتللعللتللرب اأنلللهلللا رد 
مللنللا�للضللب للللللوجللود املللتللزايللد حللف 
ال�ضرقية  اأوروبللللللللا  يف  الأطللللللل�لللضلللي 

ودعمه لأوكرانيا.

رئي�ض �شلوفينيا ينفي خطة لإعادة ر�شم احلدود يف البلقان 
•• ليوبليانا-اأ ف ب

وجود  ال�ضلوفيني  الللرئلليلل�للض  نللفللى 
ر�لللضلللم حلللدود  اإعلللللللادة  رغلللبلللة يف  اأي 
ن�ضر  غللداة  ال�ضابقة  يوغو�ضافيا 
اإىل  ن�ضبت  خطة  الإعلللام  و�ضائل 
الللوزراء يانيز ياني�ض يان�ضا  رئي�ض 
تللقلل�للضللي بلللحلللل اللللبلللو�لللضلللنلللة. وقللللال 
بلللوروت بللاهللور يف مللوؤمتللر �ضحايف 
بهذه  اأعلللللم  ول  “مل  ليوبليانا  يف 

الوثيقة«.
ال�ضحايف  املكتب  قللال  �ضراييفو  يف 
للع�ضو امل�ضلم يف الرئا�ضة اجلماعية 
يف  جعفروفيت�ض،  �ضفيق  للبو�ضنة 
اإنلله حتدث هاتفيا مع رئي�ض  بيان 
الللللللللوزراء اللل�للضلللللوفلليللنللي. واأ�لللضلللاف 
ياني�ض  اأبلغ  املحادثة  هذه  “خال 
اأنه  جللعللفللروفلليللتلل�للض  �ضفيق  يللانلل�للضللا 
ربطها  ميللكللن  لللوثلليللقللة  وجلللللود  ل 
باحلكومة ال�ضلوفينية وتدعو اإىل 
اأو  البلقان  احلللدود يف  ر�ضم  اإعلللادة 
البو�ضنة”.  اأرا�للضللي  وحللدة  انتهاك 
توؤيد  “�ضلوفينيا  اأن  البيان  وتابع 
ووحدة  والهر�ضك  البو�ضنة  �ضيادة 

)يف  للللللللحلللدود  تللغلليللري  اأي  بللل�لللضلللدة 
املنطقة( لأنني ل اأعتقد اأنه ميكن 
�ضلمية”،  بللطللريللقللة  ذللللك  حتللقلليللق 
موقفه  تو�ضيح  اإىل  يان�ضا  داعلليللا 
علنا. لكن رئي�ض الوزراء املحافظ 
املثري للجدل مل يرد اإل من خال 
تغريدات على توير اأكد فيها اأنه 
يلللللتللق ملليلل�للضللال ملللوؤخلللرا، بدون  مل 
اأن  وكللتللب  ر�للضللملليللا.  نفيا  يللقللدم  اأن 
“�ضلوفينيا تبحث بجدية عن حل 
اأوروبي  ومنظور  املنطقة  لتنمية 

لدول غرب البلقان«.
قمة  تللنللظلليللم  اإىل  يللانلل�للضللا  و�للضللعللى 
حلللللول هلللللذه املللنللطللقللة علللنلللد تويل 
لاحتاد  الللدوريللة  الرئا�ضة  بللاده 
ول�ضتة  متوز/يوليو  يف  الأوروبللللي 
اأ�للضللهللر. وتللتلل�للضللمللن الللوثلليللقللة التي 
جمموعة  تلللوقللليلللع  اأي  حتلللملللل  ل 
مع  األللبللانلليللا  توحيد  هللي  فر�ضيات 
ال�ضابق  ال�ضربي  القليم  كو�ضوفو 
 ،2008 ا�ضتقاله يف  اأعلن  الذي 
دولة  لت�ضبح  البو�ضنة  وتقلي�ض 
امل�ضلمني  مللللن  �للضللكللانللهللا  غللالللبلليللة 
بينما ين�ضم الكيان ال�ضربي فيها 

و�ضامة اأرا�ضيها«.
وتقرح “الوثيقة غري الر�ضمية” 
اللكروين  املللوقللع  نلل�للضللرهللا  الللتللي 
“ني�ضينزوريرانو” اخلمي�ض والتي 
اأفادت معلومات اأن يان�ضا قدمها يف 
اإىل رئي�ض املجل�ض  �ضباط/فرباير 
الأوروبلللللللي �لللضلللارل ملليلل�للضللال، اإعللللادة 
يوغو�ضافيا  تللقلل�للضلليللم  يف  الللنللظللر 
�ضل�ضلة  مللزقللتللهللا  اللللتلللي  اللل�للضللابللقللة 
القرن  ت�ضعينات  يف  احللللروب  مللن 

املا�ضي.
وقال الرئي�ض ال�ضلوفيني “اأرف�ض 

�ضربيا  اإىل  ال�ضرب”  “جمهورية 
الأغلبية  ذات  املناطق  اإحلللاق  ويتم 
املوقع  وقللال  بكرواتيا.  الكرواتية 
�ضاركت  بوداب�ضت  اإن  اللللكللروين 
ترد  ومل  امل�ضروع.  هللذا  �ضياغة  يف 
احلكومة املجرية على اأ�ضئلة وكالة 
فران�ض بر�ض. و�ضدرت ردود الفعل 

متباينة يف املنطقة.
ر�ضالة  يف  ظللافللريوفلليللتلل�للض  وقلللللال 
اإن  ملليلل�للضللال  �للللضللللارل  اإىل  وجلللهلللهلللا 
“زعزعة  اإىل  اأدى  الللو�للضللع  هللللذا 
بلل�للضللل خللطللري وقلق  لللا�للضللتللقللرار 

حكومة  ذكللللرت  كللمللا  بادنا”،  يف 
“اأي  اأن  مللللن  وحللللللذر  اللللبلللو�لللضلللنلللة. 
ر�ضم  لإعللللللللادة  جللللديللللدة  حمللللاولللللة 
تعر�ض  اأن  �للضللاأنللهللا  ملللن  احلللللللدود 
بللللادنللللا  يف  الللللل�لللللضلللللام  للللللللخلللطلللر 

واملنطقة«.
الرئي�ض  اللل�للضللربللي  نلللظلللريه  لللكللن 
اللللللذي يتحدث  دوديلللللك  مللليلللللللوراد 
الكيان  انللفلل�للضللال  علللن  بللا�للضللتللمللرار 
اإن  قللللال  الللبللو�للضللنللة،  اللل�للضللربللي يف 
واأ�ضاف  “الفكرة لي�ضت جديدة”. 
اأنه “من ال�ضروري بالتاأكيد طرح 
على  للبو�ضنة  �ضلمي  تفكيك  خيار 
طاولة املناق�ضات”، معتربا اأن هذا 
يف  العمل”  ي�ضتطيع  “ل  الللبلللللد 

و�ضعه احلايل.
واأعلللللللللنللللت �للضلللللوفلليللنلليللا وكلللرواتللليلللا 
الوحيدتان  الللدولللتللان   - املللجللاورة 
اللتان  ال�ضابقة  يوغو�ضافيا  يف 
 - الأوروبلللللي  الحتلللاد  اإىل  ان�ضمتا 
مهد  مللا   1991 يف  ا�ضتقالهما 
الللطللريللق اأمللللام تللفللكللك الإقللللليللم يف 
حروب اأودت بحياة اأكر من 130 

األف �ضخ�ض.

اإغالق يف نيودلهي اإثر ارتفاع كبري يف عدد اإ�شابات كورونا  جواتيمال توقف 
ال�شفر من الربازيل 

•• جواتيماال �صيتي-رويرتز

قال الرئي�ض األيخاندرو جياماتي اإن 
جواتيمال �ضتفر�ض قيودا على دخول 
الربازيل  اإىل  �ضافروا  الذين  الللزوار 
وبريطانيا وجنوب اإفريقيا يف الآونة 
على  لل�ضيطرة  حماولة  يف  الأخلللرية 
قللفللزة يف حلللالت الإ�للضللابللة بفريو�ض 
اإن  وقللال جياماتي يف كلمة  كللورونللا. 
اأمللل�لللض ال�ضبت  �للضللرى  هلللذا الإجللللللراء 
ني�ضان  اأبلللريلللل   30 حللتللى  ويلل�للضللتللمللر 
تلك  زاروا  الللذيللن  اللل�للضلليللاح  ويلل�للضللمللل 
املا�ضيني.  الأ�ضبوعني  خال  الللدول 
�ضجلت  جللواتلليللمللال  اأن  اإىل  واأ�لللضلللار 
5813 اإ�ضابة جديدة بكوفيد -19 
لريتفع  املا�ضية  اخلم�ضة  الأيللللام  يف 
الدولة  تلللللك  يف  الإجللللمللللايل  اللللعلللدد 
اللللواقلللعلللة بلللاأملللريلللكلللا الللو�للضللطللى اإىل 

210667 اإ�ضابة موؤكدة.

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ذكرت ال�ضلطات الأمريكية اأن املهاجم الذي قتل ثمانية 
بالر�ضا�ض  ال�ضيخ،  طائفة  من  اأربعة  بينهم  اأ�ضخا�ض 
انديانابولي�ض  مدينة  يف  “فيديك�ض”  مراكز  اأحللد  يف 
كان موظفا �ضابقا يف مركز فرز الطرود يف �ضركة نقل 

الربيد.
الأقللل يف مركز فرز الربيد  اأ�ضخا�ض على  قتل ثمانية 
عللنللدمللا فللتللح اللللرجلللل اللللنلللار علل�للضللوائلليللا للليللل اخلمي�ض 

اجلمعة.
اأربعة من القتلى  اأن  “حتالف ال�ضيخ”  وذكرت منظمة 
يف  قللوي  ح�ضور  لها  الللتللي  الطائفة  هللذه  اإىل  ينتمون 

ولية اإنديانا.
الرجل  23،00 )03،00 ت غ( نزل  ال�ضاعة  وحللواىل 
اإطاق  �ضيارته و”بداأ يف  ببندقية هجومية من  امل�ضلح 
يف  ثم  ال�ضيارات”  انتظار  �ضاحة  يف  اأول  ع�ضوائيا  النار 
امل�ضتودع “قبل اأن يقتل نف�ضه” كما قال كريغ ماكارت 

م�ضوؤول �ضرطة اإنديانابولي�ض يف موؤمتر �ضحايف.
وعر على جثث ثمانية قتلى قالت ال�ضرطة اإن اأعمارهم 

تراوح بني 19 و74 عاما.
وذكرت ال�ضرطة اأن مطلق النار يدعى براندون �ضكوت 
19 عللامللا. وقللالللت ال�ضلطات  الللعللمللر  هلللول ويللبلللللغ مللن 
اجلمعة اإنه عمل يف مركز الفرز نف�ضه يف �ضركة فيديك�ض 
واأكد ماكارت اأن املحققني مل يتمكنوا حتى  يف 2020. 

مطلق النار يف انديانابولي�ض موظف �شابق يف فيديك�ض
اأنه كان معروفا  الآن من ك�ضف دوافعه، لكنه ا�ضار اإىل 
من قبل ال�ضرطة. واأ�ضاف اأن “مئة �ضخ�ض على الأقل 

كانوا موجودين يف امل�ضتودع عند وقوع الهجوم«.
“حتقيق  اإجلللراء  اإىل  ال�ضرطة  ال�ضيخ”  “حتالف  ودعللا 
اإذا كان  لتحديد دوافللع القاتل، مبا يف ذلك ما  كامل” 

الأمر يتعلق “باأحكام م�ضبقة” عن�ضرية.
بيان  يف  ال�ضحايا  اأحللد  حفيدة  �ضوهان  كللومللال  وقللالللت 
منظمة حتالف ال�ضيخ “كفى. جمتمعنا عانى من عدد 

كاف من ال�ضدمات«.
ال�ضيخ يف  اأفللراد طائفة  اآلف من  يعي�ض حللوايل ع�ضرة 
الولية الواقعة يف و�ضط الباد ويعمل عدد كبري منهم 

لدى فيديك�ض.
احل�ضول  قبل  الطويل  النتظار  من  عائات  وا�ضتكت 
بع�ض  متنع  لئحة  ب�ضبب  ذويهم  ب�ضاأن  معلومات  على 
اجلوالة.  هواتفهم  ا�للضللتللخللدام  مللن  امللل�للضللتللودعللات  عللمللال 
وقالت تامي كامبل زوجة اأحدهم لقناة “فوك�ض 59” 
اإنه “مت اإعطاوؤنا رقما لنت�ضل به ولكن مل يكن لديه اأي 

معلومات على الإطاق. عليهم تغيري �ضيا�ضتهم«.
بر�ض  فران�ض  لوكالة  ال�ضركة  با�ضم  متحدثة  واأكلللدت 
اأنه “مبوجب الإجللراءات الأمنية وملنع ت�ضتيت النتباه 
بع�ض  يف  املحمولة  الهواتف  با�ضتخدام  ي�ضمح  ل   )...(

مواقع عمليات فيديك�ض اإل لأع�ضاء فرق حمدد«.
املطار  من  القريب  امل�ضتودع  يف  الهجوم  ي�ضتغرق  ومل 

الدويل للمدينة �ضوى ب�ضع دقائق.

••نيودلهي-اأ ف ب

عطلة  يف  اإغاقا  ال�ضبت  اأم�ض  ال�ضلطات  فر�ضت 
املدن  مللن  وغللريهللا  نيودلهي  يف  الأ�للضللبللوع  نهاية 
الللبللاد موجة  تللواجلله  الللكللربى يف وقللت  الهندية 
جديدة من الإ�ضابات بكوفيد، اإذ �ضّجلت اأكر من 
ال�ضكان  يحاول  بينما  يومية  اإ�ضابة  األللف   230

احل�ضول على الأدوية واأ�ضّرة يف امل�ضت�ضفيات.
اإ�ضابة  مليوين  من  اأكللر  الهند  ت�ضجيل  وق�ضى 
بنغاد�ض  وفر�ض  احلللايل  ال�ضهر  خللال  جديدة 
وباك�ضتان تدابري اإغاق على الآمال باأن منطقة 

جنوب اآ�ضيا متّكنت من هزمية الوباء.
لاإ�ضابات  جديدا  قيا�ضيا  عللددا  الهند  و�ضّجلت 
اإجللمللايل عدد  للليللتللجللاوز  األللفللا   234 بلللللغ  ال�ضبت 
احلالت لديها 14،5 مليونا بينما ارتفع اإجمايل 
ت�ضجيل  بللعللد   175،649 اإىل  الللوفلليللات  علللدد 
الللفللريو�للض خال  1341 وفللللاة جلللديلللدة جللللراء 
اأن معّدل الإ�ضابات  يوم واحد. وعلى الرغم من 
باملقارنة  منخف�ضا  يللزال  ل  ال�ضكان  لعدد  ن�ضبة 
مع الأرقللام امل�ضّجلة يف دول اأخللرى، اإل اأن �ضرعة 
انت�ضار املر�ض دفعت ال�ضليب الأحمر اإىل و�ضف 

ارتفاع عدد احلالت يف جنوب اآ�ضيا باأنه “خميف 
حقا«.

يومية  اإ�ضابات  اأعللداد  ت�ضّجل  اليوم  الهند  وباتت 
الوليات  يف  املعلنة  تلك  اأ�ضعاف  بثاثة  تتجاوز 

املتحدة، البلد الأكر ت�ضررا يف العامل.
اإىل  عللام  قبل  فر�ض  وطني  اإغلللاق  اأدى  وبعدما 
اإىل  الهندية  احلكومة  �ضعت  اقت�ضادي،  هبوط 
اإىل  ان�ضمت  نيودلهي  لكن  اآخلللر.  اإغلللاق  جتّنب 
بومباي يف اإ�ضدارها اأوامر باإغاق جميع الأعمال 
غللري الأ�للضللا�للضلليللة. وبلللدت مللعللامل املللديللنللة مهجورة 
على غرار احل�ضن الأحمر حيث يحت�ضد ع�ضرات 
“مل ياأت  اأنيل دايان  الآلف عادة. وقال احلار�ض 
�ضخ�ض واحد«. وباتت املدينة التي تعد اأكر من 
20 مليون ن�ضمة ت�ضّجل اأكرب عدد من الإ�ضابات 
اليومية يف الهند واأغلقت جميع املطاعم ومراكز 
الت�ضوق وال�ضالت الريا�ضية. كما فر�ضت منطقة 
ماهارا�ضرا التي ت�ضم بومباي وغوجارات وولية 

كارناتاكا قيودا على احلركة.
واأمرت ولية اأوتار برادي�ض، التي تعد نحو 240 

مليون ن�ضمة، باإغاق ملدة يوم واحد الأحد.
ويف ولية اأوتاراخند )�ضمال(، فر�ضت قيود على 

جتّمع اأكر من مئتي �ضخ�ض، با�ضتثناء امل�ضاركني 
يف مهرجان كومبه ميا الهندو�ضي.

و�لللضلللارك ملللا يللقللرب ملللن 25 مللللليللون �للضللخلل�للض يف 
املللهللرجللان اللللذي جللرى يف هللاريللدوار منذ كانون 
�ضاركوا  مليون   4،6 نحو  بينهم  الثاين/يناير، 
معظمهم  جتاهل  فيما  وحللده،  اجلللاري  الأ�ضبوع 

قواعد احتواء كوفيد.
�ضخ�ض   1600 ملللن  اأكلللللر  اإ�لللضلللابلللة  وتللللاأكللللدت 
اأيام  ثللاثللة  غ�ضون  يف  هللاريللدوار  يف  بالفريو�ض 
هذا الأ�ضبوع بينما يخ�ضى اخلرباء من اأن العديد 
بلداتهم  اإىل  معهم  الفريو�ض  �ضيحملون  منهم 

وقراهم.
تللللعللللاين امللل�للضللتلل�للضللفلليللات بلللللدورهلللللا مللللن نلللقللل�لللض يف 
وا�ضع  ب�ضكل  التي تو�ضف  والأدويللة  الأوك�ضيجني 
رمييدي�ضفري  مثل  كللورونللا  بفريو�ض  للم�ضابني 
وفابيفلو، ما دفع العديد من الأ�ضخا�ض اإىل دفع 

مبالغ باهظة ل�ضرائها يف ال�ضوق ال�ضوداء.
البالغ  �ضكانها  لتطعيم  الهند  حملة  تواجه  كما 
اإعطاء  مت  اإذ  عقبات  �ضخ�ض  مليار   1،3 عددهم 
117 مليون لقاح حتى الآن بينما بداأت املخزونات 

تنفد، وفقا لل�ضلطات املحلية.
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عربي ودويل
ل النظام النتخابي يف تركيا على مقا�شه �شرتاتفور: العدالة والتنمية يف�شّ

ومبا اأن احلزب احلاكم يفقد ال�ضيطرة على اإدارة القت�ضاد الركي، فاإنه يفكر 
يف  النتخابي  النظام  ت�ضكيل  اإعللادة  مثل  القدمية،  التكتيكات  اإىل  اللجوء  يف 
الباد ل�ضاحله و�ضالح �ضريكه، حزب احلركة القومية، الذي مييل اإىل تبني 
نهج حمافظ يتما�ضى مع روؤية الإ�ضاميني يف الداخل، بينما يختار مواجهاته 
مع املجتمع الدويل يف اخلارج على اأ�ضا�ض براغماتي. واأدى التدخل ال�ضيا�ضي 
املحلية  الثقة  اإ�ضعاف  اإىل  املركزي  البنك  �ضوؤون  للعدالة والتنمية يف  املتكرر 
اأردوغان  نظر  عللززت وجهات  القت�ضاد، يف حني  قيادة  احلللزب على  قللدرة  يف 
اأنه غري موؤهل  اإىل حزبه على  النظر  للت�ضخم،  التقليدية  القت�ضادية غري 

للتعامل مع التحديات املالية امل�ضتمرة يف الباد.
وعر�ضت �ضيا�ضات العدالة والتنمية اخلارجية تركيا لأ�ضرار اقت�ضادية، من 
“اإ�ض–400”  الرو�ضي  الدفاع  نظام  �ضراء  بعد  الأمريكية  العقوبات  بينها 
وعقوبات الحتاد الأوروبي املحتملة ب�ضبب التنقيب يف املياه املتنازع عليها، يف 

•• عوا�صم-وكاالت

تركيا  “�ضلوك  لدرا�ضة  “�ضراتفور”  معهد  حتليل  من  الثاين  اجلللزء  يبداأ 
والتنمية  العدالة  حللزب  اأن  اإىل  بالإ�ضارة  واخلارج”،  الداخل  بني  املتناق�ض 
 ،2023 انتخابات  الإ�ضامية قبل  �ضيا�ضات تر�ضي قاعدته  �ضيتبنى  احلاكم 

بر�ضيخ الدين يف ال�ضوؤون الثقافية والقت�ضادية
ويتوقع املعهد اأن يكثف احلزب جهوده لتف�ضيل النظام النتخابي على مقا�ضه، 
انح�ضار  ُي�ضطر  اأن  مرجحاً  ال�ضتبداد،  م�ضتنقع  اإىل  بقوة  تركيا  يدفع  مللا 
وال�ضبابية  مناف�ضة،  اأحلللزاب  وظهور  اللللراأي،  ا�ضتطاعات  يف  احلللزب  �ضعبية 
التي تخيم على الأفق القت�ضادي،  العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئي�ض 
اإعللادة التفكري يف ا�ضراتيجيته ال�ضيا�ضية  اإىل  اأردوغللان،  الركي رجب طيب 

قبل انتخابات يونيو)حزيران( 2023.

�ضرق البحر املتو�ضط. وللحد من مكا�ضب حمتملة حتققها اأحزاب املعار�ضة يف 
النتخابات املقبلة، من املرجح اأن ُيعدل العدالة والتنمية القوانني والإجراءات 
النتخابية يف خطوة جتعل من ال�ضعب على معار�ضيه مناف�ضته، مع فر�ض 
قيود اأو حتى فر�ض حظر تام على حزب ال�ضعوب الدميوقراطي، الذي يهيمن 
عليه الأكراد. وينذر دعم العدالة والتنمية للمحافظني مبزيد من التدخل يف 
�ضوؤون البنك املركزي، ف�ضًا عن املزيد من الإجراءات القمعية �ضد “جمتمع 

وتعميق الب�ضمة الدينية يف املدار�ض وو�ضائل الإعام. امليم”، 
الإ�للضللاملليللني مبرور  املحافظني  مللع  والتنمية  الللعللدالللة  عللاقللات   وتللراجللعللت 
وت�ضكلت  احللللزب،  م�ضوؤولو  فيها  تللورط  التي  الف�ضائح  وطلللاأة  حتللت  الللوقللت، 
اأدت حماولة احلزب احلاكم ل�ضر�ضاء الناخبني  اأحزاب من�ضقة بديلة. كما 
قدمها  التي  ال�ضيا�ضية  الوعود  بع�ض  اإهمال  اإىل  والإ�ضاميني،  العلمانيني، 

للمحافظني على امل�ضتوى الثقايف.

ومع ت�ضاوؤل اخليارات املتاحة ل�ضتعادة ال�ضرعية القت�ضادية للحزب، اأ�ضبح 
تعزيز روابطه مع املجتمع الإ�ضامي الأو�ضع يف تركيا اأكر اإحلاحاً.

الحتاد  ع�ضوية  على  للح�ضول  للتطبيق  قللابللل  م�ضار  غلليللاب  ظللل  يف  ولللكللن 
النظر  وجهات  ل�ضر�ضاء  املحفزات  من  يكفي  ما  اأنللقللرة  جتد  ل  الأوروبللللي، 

الأوروبية يف ملف حقوق الإن�ضان.
ومع ذلك، ميكن اأن تتغري هذه احل�ضابات اإذا تزايدت خماوف الحتاد الأوروبي 
من ال�ضلوك الداخلي املثري للجدل لركيا، التي و�ضلت اإىل حد فر�ض عقوبات 

ميكن اأن تلحق املزيد من ال�ضرر باقت�ضادها اله�ض.
و�ضيوؤدي ا�ضتخدام العدالة والتنمية املتزايد لهذه التكتيكات اإىل اجنراف تركيا 
القت�ضادية  الإدارة  ت�ضيي�ض  زيللادة  اإىل  يللوؤدي  ما  الإ�ضامي،  ال�ضتبداد  نحو 
للباد، ورمبا اإىل تطرف عنا�ضر املعار�ضة، مع زيادة خماطر اإحلاق ال�ضرر 

ب�ضمعة ال�ضركات الدولية التي متار�ض ن�ضاطاً جتارياً يف تركيا.

�شحف عربية: التفاق النووي الإيراين.. حرب على ورق
•• عوا�صم-وكاالت

الللنللظللام الإيلللللراين يغامر  يلللزال  ل 
بللورقللتلله الللنللوويللة لبللتللزاز املجتمع 
اللللللدويل واللل�للضللغللط علللللى اأطللللراف 
فيينا،  يف  اللللنلللوويلللة  امللللفلللاو�لللضلللات 
التخريبية  اللل�للضللربللة  بللعللد  خللا�للضللة 
“نطنز”  مفاعل  لها  تعر�ض  التي 

النووي يف طهران.
اعتربت  علللربللليلللة  �للضللحللف  ووفللللللق 
الإيلللللراين  الللتلل�للضللعلليللد  اأن  ملل�للضللادر 
تخ�ضيب  نلل�للضللبللة  بلللرفلللع  الأخلللللللري 
ابتزاز   ،60% اإىل  الللليلللورانللليلللوم 
م�ضار  يف  ملل�للضللبللوق  وغللللري  �لللضلللارخ 
التلللفلللاق اللللنلللووي الإيلللللراين الذي 

اأ�ضبح متوفى علمياً.

القنبلة ال�سفرية
�ضحيفة  يف  قلللوا�لللض  حمللمللد  قللللال 
املتوقع  “من  اإنه  اللبنانية،  النهار 
اأن يللربللك احللللادث اخلللطللري الذي 
النووي،  نطنز  مفاعل  له  تعر�ض 
و�ضعتها  الللتللي  ال�ضحيحة  ال�ضكة 

مفاو�ضات فيينا«.
واأو�لللضلللح اأن الأملللللر للللن يللغللري من 
حللقللائللق تللدركللهللا اإيلللللللران، كللمللا كل 
الإيراين  بال�ضاأن  املعنية  الأطللراف 
متتلك  للللللن  طلللللهلللللران  اأن  اأوًل 
لها  ي�ضمح  ولللن  الللنللوويللة  القنبلة 
اإىل  الأملللللر  اأدى  للللو  بلللذللللك، حللتللى 
ال�ضتخبارية  الللعللمللللليللات  جتلللللاوز 
حرب  اإىل  والللذهللاب  وال�ضيربانية 

تدمريية �ضاملة.
ذلك جيداً  تعرف  “اإيران  واأ�ضاف 

هذا  اأوهللللللام يف  اأي  لللديللهللا  وللليلل�للض 
اإ�ضرائيل  اأمللن  اأن  وتعرف  ال�ضدد، 
ذلك  يف  )مبللللا  اأحلللملللر  دويل  خلللط 
ورو�ضيا(،  ال�ضني  مثل  دول  لللدى 
واإذ تناور طهران وت�ضاوم وتبتز يف 

هذا ال�ضاأن..
 فذلك من عّدة ال�ضغل ال�ضرورية 
لاعراف  الكبار  اخل�ضوم  لدفع 
اإقللللليللملليللاً ورقللمللاً �ضعباً  بللهللا واقللعللاً 
اجليو�ضللراتيحي  املللل�لللضلللهلللد  يف 

الدويل«.
اأن  اللللثلللاللللثلللة،  “احلقيقة  وتللللابللللع 
تقارب  باتت  الل)1+5(  جمموعة 
اإيلللللللران ملللن زاويللللللة املللتلللاك هذا 
البلد تقنيات �ضناعة قنبلة نووية 
حتى لو اأن القوة الدولية القاهرة 
امل�ضكلة  اأن  اأي  ذلللك،  دون  �ضتحول 
الفعل ولي�ض  القدرة على  باتت يف 

الفعل نف�ضه«.
اإيران تدرك  اأن  اإىل  الكاتب  واأ�ضار 
قبل  م�ضلولة  املتخيلة  قنبلتها  اأن 
�ضناعتها، واأن خ�ضومها النوويني 
قللادرون على تدمريها عدة مرات 
اإذا ما اأطل ذلك ال�ضاح املفر�ض 

يوماً مهدداً لهم.
اأن  اللللعلللامل  “على  قلللائلللًا  واأردف 
اجلمهورية  مللللاآلت  مللللليللاً  يللراقللب 
فاإيران  املللتلل�للضللدعللة،  الإ�للضللاملليللة 
قلللواهلللا حيال  تلل�للضللعللف وتلللتلللجلللوف 
اخلارج،  وعقوبات  الداخل  حوادث 
وتتدحرج نحو النهيار اإذا ما غاب 
�ضتتم�ضك  اأنلللهلللا  غلللري  مللر�للضللدهللا، 
بللالللقللنللبلللللة اللل�للضللفللريللة تلللدفلللع بها 

الرمق الأخري«.

فيتو �سد خامنئي
وبللللللللدوره، قللللال فللهلليللم احللللاملللد يف 
“لي�ض  ال�ضعودية،  عكاظ  �ضحيفة 
النظام  اإعلللللان  اأن  راأيللللللان  هلللنلللاك 
تخ�ضيب  نلل�للضللبللة  رفللللع  الإيللللللللراين 
اأدخللللل   ،60% اإىل  الللليلللورانللليلللوم 
التفاق النووي الإيراين يف غياهب 
اجلب، كون الإعان جاء يف الوقت 
مفاو�ضات  فلليلله  انللطلللللقللت  اللللللذي 
بللني جميع الأطلللللراف احلللاللليللة يف 
بهدف  ووا�ضنطن  النووي  التفاق 
اإيجاد حل دبلوما�ضي �ضريع لإحياء 

التفاق النووي«.
اأن هدف  “يوؤكد اخلللرباء  واأ�ضاف 
نظام املايل منذ البداية هو رفع 
 ،60% بن�ضبة  التخ�ضيب  ن�ضبة 
املركزي  اللللطلللرد  اأجللللهللللزة  وزيلللللللادة 
لبتزاز املجتمع الدويل واحل�ضول 
علللللى امللللزيلللد ملللن المللللتلللليللللازات يف 

املفاو�ضات احلالية«.
املجال  يف  اخلللللرباء  “يرى  وتللابللع 
ت�ضعيداً  يعترب  القرار  اأن  النووي 
التفاق  ملل�للضللار  يف  ملل�للضللبللوق  غلللري 
اأ�ضبح  اللللللذي  الإيلللللللراين  اللللنلللووي 
متوفى علمياً، كون القرار الإيراين 
يعد تطوراً خطرياً باعتباره خطوة 
 وا�ضحة واأكيدة نحو تطوير �ضاح 
اإيللراين حتمي، ومبا ي�ضاهم  نووي 
الأهللللداف  اإزاء  اللل�للضللكللوك  زيللللادة  يف 
احلللقلليللقلليللة للللللللربنلللاملللج الللللنللللووي 

 الإيراين«.
على  يجب  اأنلله  اإىل  الكاتب  ولفت 
اإعادة  �ضرعة  بايدن  الرئي�ض  اإدارة 
اللللنلللظلللر يف تللعللاملللللهللا مللللع اللللقلللرار 

الرهان  وعللدم  الإيلللراين اخلطري، 
علللللى التلللفلللاق اللللنلللووي الإيلللللراين 
علللللللى ورق،  اأ�لللضلللبلللح حللللللرباً  كلللونللله 
برلني وباري�ض ووا�ضنطن  مطالباً 
بللرفللع الللبللطللاقللة احلللمللراء يف وجه 
النووي،  بللرنللاجمللهللا  بلل�للضللاأن  اإيللللران 
كونها و�ضلت لأبعد مدى لها بعد 
اإعانها امل�ضتفز الذي دفن التفاق 

النووي.

ال خيار الإيران
اأمللري طاهري يف  ومن جهته، قال 
�ضحيفة ال�ضرق الأو�ضط، “�ضهران 
الت�ضاوؤل  هلللو  هللللذا  اأ�لللضلللهلللر؟   9 اأم 
امللللتلللداول اللليللوم علللللى نللطللاق وا�ضع 
فيما يخ�ض اأحدث احلللوادث التي 
النووية  نطنز  من�ضاأة  داخل  وقعت 
الإيللللرانلللليللللة، حلليللث تللعللكللف اإيلللللران 
لتخ�ضيب  �للضللخللم  بلللرنلللاملللج  علللللى 

اليورانيوم«.
كانت  اإذا  ما  حول  الكاتب  وت�ضائل 
اإ�لللضلللرائللليلللل اللللتلللي تللتللهللمللهللا اإيللللللران 
قد  نطنز،  حلللادث  بللالللوقللوف خلف 
الرئي�ض  اإدارة  مللع  الأمللللر  ن�ضقت 
“لو  بلللايلللدن اجلللللديللللدة، مللو�للضللحللاً 
اأن  يجب  فاإننا  تن�ضيقاً،  هناك  اأن 
من  اإ�للضللرائلليللل  اأن  حينها  نفر�ض 
خلللال ذللللك حتللللاول الللقلليللام بدور 
ملعاونة بايدن على دفع املايل نحو 
املفاو�ضات  يف  اللللللني  بع�ض  اإبللللداء 
اجلديدة، اأما اإذا كانت قد حتركت 
اأن  يجب  فاإننا  نف�ضها،  تلقاء  مللن 
نفر�ض حينها اأن تقدير اإ�ضرائيل 
للللللتللهللديللد الإيلللللللراين خمللتلللللف عن 

تكون  اأن  اإىل  اإيللللللللران  و�لللضللليلللدفلللع 
واقللعلليللة اأكللللر وقللريللبللة مللن اللغة 

التي يتحدث بها العامل«.
الإيللللراين  “العدوان  اأن  واأ�لللضلللاف 
العربية  امللل�للضللالللح  علللللى  امللل�للضللتللمللر 
النظرة  تلللللك  �لللضلللوى  لللله  مللللربر  ل 
ال�للضللتللعللائلليللة املللللغللللرورة الللتللي اآن 
لتعود  وتلللنلللتلللهلللي،  ُتللكلل�للضللر  اأن  للللهلللا 
اأداء دورها الإيجابي يف  اإيللران اإىل 
املنطقة بعيداً عن احلقد الطائفي 
والللتللحللجللر الللقللومللي املللعللربيللن عن 
يف  وغبية  وجاهلة  �ضيقة  طريقة 

قراءة التاريخ«.
واأو�ضح “ترى اإيران اأن من حقها 
النووي،  اللللنلللادي  اإىل  النللتلل�للضللاب 
اأن  تللرى  ل  نف�ضه  الوقت  يف  فاإنها 
من حق جريانها اأن يعي�ضوا باأمن 

اليورانيوم حتى لو اأراد بناء قنبلة 
نووية، اإل اأنه يوؤذي الكثريين من 
الإرهللاب وزعزعته  تاأجيجه  خال 
وا�ضعة  م�ضاحات  عللرب  ال�للضللتللقللرار 

من ال�ضرق الأو�ضط وما وراءه«.

تقييد اإيران
اللندنية،  العرب  واأمللا يف �ضحيفة 
ما  “بعك�ض  يللو�للضللف  فللللللاروق  قللللال 
مع  الغربيون  املتعاطفون  ي�ضيعه 
اإيران من اأن الهجمات الإ�ضرائيلية 
الإيرانية  الللنللوويللة  املللنلل�للضللاآت  علللللى 
�ضتكون م�ضدر تعقيد للمفاو�ضات 
اإن  اجلارية يف فيينا، ميكن القول 
و�ضائل  الإيرانية من  ال�ضلة  اإفللراغ 
تلك  �ضيخدم  والبلللتلللزاز  ال�ضغط 
وتائرها  من  و�ضي�ضرع  املفاو�ضات 

تقدير اإدارة الرئي�ض بايدن«.
وجلللللود  يللللكللللون  “رمبا  واأ�للللللضللللللاف 
اإ�ضامية م�ضلحة نووياً  جمهورية 
للوليات  اإزعلللللللاج  ملل�للضللدر  جمللللرد 
املتحدة، بينما ي�ضكل ذلك تهديداً 
“اإذا  وتللابللع  لإ�ضرائيل”،  وجللوديللاً 
بايدن  اللللرئللليللل�لللض  اأن  افلللر�لللضلللنلللا 
فلللاإن هذا  قناعته،  اأوبللامللا  يلل�للضللارك 
ال�ضبب  مللللن  للللللتللعللجللب  يلللدفلللعلللنلللا 
املللللايل من  اهللتللمللاملله مبللنللع  وراء 
اأمر لي�ض له  اإهللدار مواردهم على 

ا�ضتخدام وا�ضح«.
نظام  اأن  “احلقيقة  الكاتب  واأ�ضار 
اخلميني ل يوؤذي اأحداً بتخ�ضيبه 
اإليه  اللللذي ل يللحللتللاج  اللليللورانلليللوم 
ولأ�ضباب   ،20% ملل�للضللتللوى  عللنللد 
فنية لن يتمكن من ا�ضتغال هذا 

وا�ضتقرار و�ضام”، م�ضرياً اإىل اأنه 
يف �ضياق تلك املعادلة الغريبة، فاإن 
ح�ضول اإيران على ال�ضاح النووي 
ل بد اأن يعني بال�ضرورة و�ضع كل 
وبالأخ�ض  باإيران  املحيطة  الللدول 
تهديد  حتللللت  اللللعلللربللليلللة  الللللللللدول 

ال�ضرب بال�ضاح النووي.
واأردف الكاتب قائًا “اإن مل تفقد 
اإيللللللران الأملللللل يف احللل�للضللول على 
وتللقلليللد قدرتها  اللللنلللووي  اللل�للضللاح 
البال�ضتية  اللل�للضللواريللخ  اإنللتللاج  على 
تغيري  علللللللى  وجتللللللرب  ونللل�لللضلللرهلللا، 
�ضيا�ضاتها يف املنطقة وقطع �ضلتها 
بالتنظيمات واجلماعات الإرهابية، 
فاإن �ضعوباً كثرية �ضتواجه م�ضرياً 
التخريبي  م�ضروعها  ب�ضبب  اأ�ضود 

القائم على التو�ضع«.

 قادة بورما الع�شكريون اأكدوا 
ح�شورهم قمة »اآ�شيان«

•• بانكوك-اأ ف ب

�ضيح�ضر قائد املجموعة الع�ضكرية 
احلللاكللمللة يف بللورمللا اجلللللرال مني 
اأونلللللغ هللايللنللغ قللمللة خللا�للضللة لدول 
اآ�ضيا  �لللضلللرق  جلللنلللوب  دول  رابللللطللللة 
)اآ�للضلليللان( الأ�للضللبللوع املقبل، وفللق ما 
اأفادت وزارة اخلارجية التاياندية 
با�ضم  املتحدث  وقال  ال�ضبت.  اأم�ض 
ت�ضريح  �ضانغرات يف  تللاين  اللللوزارة 
عدة  “قادة  اأن  ال�ضحافيني  اأمللللام 
مني  فيهم  مبللن  ح�ضورهم  اأكللللدوا 
اأونغ هاينغ«. ومن املقرر عقد قمة 
لدول اآ�ضيان الع�ضر يف 24 ني�ضان/
اأبللللريللللل يف جلللاكلللارتلللا للللللتللبللاحللث يف 
الو�ضع يف بورما بعد انقاب الأول 
بالزعيمة  اأطللاح  الللذي  فرباير  من 

البورمية اأونغ �ضان �ضو ت�ضي.

•• رانغون-رويرتز

اإن  ملليللامنللار  اللل�للضللجللون يف  اإدارة  بللا�للضللم  مللتللحللدث  قلللال 
جميع  يف  �ضجينا   23184 علللن  اأفلللرجلللت  اللل�للضلللللطللات 
عللفللو مبنا�ضبة  ال�ضبت مبللوجللب  اأملل�للض  الللبللاد   اأنللحللاء 
اأن  املتوقع  لي�ض من  اأنلله  الباد، رغم  العام اجلديد يف 
يكون بينهم عدد كبري من ن�ضطاء الدميقراطية الذين 

اعتقلوا منذ انقاب اأول فرباير �ضباط.
وال�ضبت هو اأول يوم يف ال�ضنة اجلديدة كما هو متعارف 
ا�ضتمرت  مللن عطلة  الأخلللري  واللليللوم  ملليللامنللار  عليه يف 
خم�ضة اأيام. ودعا الن�ضطاء املوؤيدون للدميقراطية اإىل 
اإلللغللاء الحللتللفللالت هللذا الللعللام والركيز بللدل مللن ذلك 

ميامنار تفرج عن �شجناء مبنا�شبة العام اجلديد 
على حملة ل�ضتعادة الدميقراطية بعد اإطاحة اجلي�ض 
باحلكومة املنتخبة للزعيمة اأوجن �ضان �ضو ت�ضي احلائزة 

على جائزة نوبل.
وكانت �ضو ت�ضي من بني 3141 �ضخ�ضا مت اعتقالهم، 
وذلك طبقا لإح�ضاء �ضادر عن رابطة م�ضاعدة ال�ضجناء 
ال�ضيا�ضيني. وقال متحدث با�ضم اإدارة ال�ضجون لرويرز 
الأ�ضخا�ض )املفرج عنهم(  “معظم هوؤلء  الهاتف  عرب 
اأي�ضا بع�ض  اعتقلوا قبل الأول من فرباير لكن هناك 

الذين �ضجنوا بعد ذلك«.
ولدى �ضوؤاله اإن كان من بينهم اأ�ضخا�ض اعتقلوا ب�ضبب 
الحتجاج على املجل�ض الع�ضكري احلاكم، قال اإنه لي�ض 

لديه اأي تفا�ضيل عن قرارات العفو.

••اأدي�س اأبابا-اأ ف ب

اأقرت اإريريا لأول مرة بوجود قوات لها يف منطقة تيغراي �ضمال اإثيوبيا، 
الأمن  اإىل جمل�ض  ال�ضبت  اأم�ض  ليل   ر�ضالة وجهتها  ب�ضحبها يف  ووعللدت 
اللللوزراء  رئي�ض  اأعلللللن   ،2020 الللثللاين/نللوفللمللرب  ت�ضرين  بللدايللة  الللللدويل. 
ونزع  لتوقيف  تيغراي  اإىل  الفدرايل  اجلي�ض  اإر�ضال  اأحمد  اأبيي  الإثيوبي 
�ضاح جبهة حترير �ضعب تيغراي احلاكمة يف املنطقة، وذلك بعد اأن اتهمها 

ب�ضّن هجمات على مع�ضكرات للقوات الفدرالية.
تلقى اجلي�ض الإثيوبي دعما من قوات جاءت من اإريريا املحاذية لتيغراي 
اأمهرة الإثيوبية املحاذية  اإ�ضافة اإىل قوات من منطقة  من جهة ال�ضمال، 
الثاين/ ت�ضرين   28 النت�ضار يف  الللوزراء  رئي�ض  واأعلن  لها من اجلنوب، 

نوفمرب بعد ال�ضيطرة على ميكيلي اأكرب مدن تيغراي.
ولطاملا نفت اأدي�ض اأبابا واأ�ضمرة وجود قوات اإريرية يف املنطقة، رغم تاأكيد 
ذلك يف �ضهادات �ضكان ومنظمات حقوقية ودبلوما�ضيني وحتى ت�ضريحات 

بع�ض امل�ضوؤولني املدنيني والع�ضكريني.
لكن اأقر اأبيي اأحمد بوجودها اأخريا نهاية اآذار/مار�ض واأعلن اأن ان�ضحابها 
التي  ت�ضفامرمي  املتحدة �ضويف  الأمم  الإريرية يف  املندوبة  جاٍر. ور�ضالة 
بوجود  اأ�ضمرة  من  ر�ضمي  اعللراف  اأول  هي  ليا  الت�ضال  وزارة  ن�ضرتها 

  اإريرتيا تقر بوجود قوات يف تيغراي وتعد ب�شحبها 
تيغراي  �ضعب  حترير  جبهة  قللوات  اأن  الن�ّض  يف  وجللاء  تيغراي.  يف  قواتها 
ما حدا باأ�ضمرة واأدي�ض اأبابا “اتخاذ قرار م�ضرك  “ُدحرت ب�ضكل كبري”، 
على اأعلى م�ضتوى ببدء ان�ضحاب القوات الإريرية بالتزامن مع اإعادة ن�ضر 

القوات الإثيوبية على امتداد احلدود” بني البلدين.
من جهته، اأكد اخلمي�ض من�ضق الأمم املتحدة لل�ضوؤون الإن�ضانية والإغاثة 
يف حالت الطوارئ مارك لوكوك اأمللام جمل�ض الأمللن اأن “ل دليل” على 

ان�ضحاب القوات الإريرية من �ضمال اإثيوبيا.
فللظللائللع جديدة  “ت�ضجيل  يللوا�للضللل  الإنلل�للضللاين  الللعللمللل  طللاقللم  اأن  واأو�لللضلللح 
نفت  اإريريا  مندوبة  لكن  الإريرية”.  الدفاع  قللوات  له،  وفقا  ارتكبتها، 
تلك املعلومات.وقالت يف ر�ضالتها اإن “التهامات بالغت�ضاب وغريها من 
اجلرائم املوجهة للجنود الإريريني لي�ضت م�ضينة فح�ضب، بل اإنها متثل 

اأي�ضا هجوما غا�ضما على ثقافة �ضعبنا وتاريخه«.
خا�ضت اإثيوبيا واإريريا بني عامي 1998 و2000 حربا حدودية دامية، 
وقد كانت حينها جبهة حترير تيغراي تهيمن على ال�ضلطة يف اأدي�ض اأبابا.

اإثر  2018، وحاز  اأبيي اأحمد اإىل احلكم عام  وتقارب البلدان مع و�ضول 
يلللزال قائما بني  الللعللداء ل  2019. لكن  عللام  نللوبللل لل�ضام  ذلللك جللائللزة 

اإريريا وجبهة حترير �ضعب تيغراي.

وثائق تك�شف عن الأعداد احلقيقية للمرتزقة ال�شوريني يف ليبيا
•• عوا�صم-وكاالت

عن  “�ضكاي نيوز عربية”  ك�ضفت وثائق ح�ضل عليها موقع 
عدد املرتزقة ال�ضوريني يف ليبيا، وذلك بعد اأن تبنى جمل�ض 
اإخراج  قلللرارا يت�ضمن �للضللرورة  اللللدويل وبللالإجللمللاع،  الأملللن 

املرتزقة من الباد.
�للضللوري يف  مللرتللزق  األللف   11 اأن هناك  اإىل  الوثائق  واأ�للضللارت 
ليبيا، وهو ما ي�ضهل من مهمة تطبيق القرار الدويل الذي 

�ضاغته اململكة املتحدة.
ويدعو القرار “جميع الأطراف الليبية اإىل التنفيذ الكامل 
لتفاق وقف اإطاق النار املربم بتاريخ 23 اأكتوبر 2020، 
اإىل احرامه، مبا يف  الللدول الأع�ضاء  وي�ضدد على دعوة كّل 
واملرتزقة  الأجنبية  القوات  جلميع  الفوري  الن�ضحاب  ذلك 
اجلديدة  الليبية  احلللكللومللة  اللللقلللرار  ويللطللالللب  للليللبلليللا«.  مللن 
الرئا�ضية  “النتخابات  تكون  اأن  ل�ضمان  حت�ضريات  باإجراء 
فيما ي�ضدد على “�ضرورة  والربملانية حرة ونزيهة و�ضاملة”، 
اإدمللللاج )اجتماعية(  نلللزع اللل�للضللاح وتلل�للضللريللح الللقللوات واإعلللللادة 
اإطار  خللارج  امل�ضلحني  الفاعلني  وجميع  امل�ضلحة  للجماعات 
الدولة، واإ�ضاح القطاع الأمني واإن�ضاء هيكل دفاعي �ضامل 

وم�ضوؤول يف ليبيا«.

وثائق املرتزقة
نيوز  �للضللكللاي  مللوقللع  عليها  ح�ضل  وبلليللانللات  وثللائللق  وبح�ضب 
عربية، فاإن 11609 عنا�ضر من املرتزقة ال�ضوريني مازالوا 

يف ليبيا بدعم من حكومة اأنقرة.
الوثائق تك�ضف عن اأن تركيا اأعادت 1226 مرتزقا فقط من 
اإر�ضالهم من �ضوريا وهم من  12835 من الذين مت  اأ�ضل 
عنا�ضر ما ي�ضمى بل” اجلي�ض الوطني ال�ضوري” الذي �ضكلته 

تركيا، ويبلغ تعداده الكلي 25 الفا.

ويتكون املرتزقة من:
�ضاه  �ضليمان  للللواء  اأر�للضللل   ،)1910( ملللراد  ال�ضلطان  للللواء 
ليبيا. حيث  اإىل  1910 ع�ضواً  ال�ضلطان مراد  للواء  التابع 
عرب 126 منهم يف 26 فرباير 2021، و90 منهم يف 11 
بوابة حوار كل�ض احلدودية  تركيا عرب  اإىل   2021 فرباير 

ومن هناك مت اإر�ضالهم اإىل ليبيا.
 40 فرقة احلمزات )1810(، عربت جمموعة مكونة من 
حوار  بوابة  عرب  تركيا  اإىل  احلمزة  فرقة  هللذه  من  م�ضلحا 
كل�ض احلدودية يف 25 يوليو 2020، ومت اإر�ضالها اإىل ليبيا 

بعد 12 يوماً من التدريب يف تركيا.
 كما مت اإر�ضال جمموعة مكونة من 75 �ضخ�ضاً اإىل تركيا يف 
اإر�ضال جمموعة مكونة من  واأي�ضاً مت   2021 23 فرباير 
35 �ضخ�ضاً اإىل تركيا يف 14 مار�ض 2021 من بوابة حوار 

كل�ض احلدودية، ومن هناك اإىل ليبيا.
بتاريخ  اإىل تركيا  150 عن�ضراً  املعت�ضم باهلل، مت نقل  لواء 
مع�ضكر  يف  التدريبات  مللن  اأ�ضبوع  بعد   ،2020 يونيو   22

كركخان، مت نقلهم اإىل ليبيا.
على  جوية  غللارة  بعد  البع�ض  منهم  عللاد  ذلللك،  اإىل  اإ�ضافة   
من  تركيا  اإىل  املجموعة  عللربت  ثم  اجلوية،  الوطية  قاعدة 
بوابة حوار كل�ض احلدودية يف 9 يوليو 2020، ومن هناك 

اإىل ليبيا.
لواء �ضقور ال�ضمال، مت اإر�ضال 430 عن�ضراً اإىل ليبيا. ومن 
بني هوؤلء، و�ضل 45 اإىل تركيا يف 17 يوليو 2020، ومت 
اأيام من خ�ضوعهم للتدريب يف   10 اإىل ليبيا بعد  اإر�ضالهم 

مع�ضكر كركخان.
الفرقة التا�ضعة، 150 من اأفراد �ضاركوا يف احلرب يف ليبيا. 
 2020 دي�ضمرب   17 بتاريخ  تركيا  اإىل  منهم   50 نقل  مت 
عللرب بللوابللة حللوار كل�ض احلللدوديللة. بعد 10-13 يللومللاً من 

التدريب يف مع�ضكر كركخان، مت نقلهم اإىل ليبيا.

 40 وعللرب  ليبيا.  اإىل  اإر�ضالهم  مت  فللرداً   978 املاجد،  فيلق 
 20 احلللدوديللة يف  كل�ض  حلللوار  بللوابللة  عللرب  تركيا  اإىل  منهم 
مدة  التدريب  بعد  ليبيا  اإىل  اإر�ضالهم  ومت   ،2020 يوليو 
اأ�ضبوع. ويف 16 يوليو 2020، عربت جمموعة مكونة من 
65 عن�ضرا منهم اإىل تركيا عرب بوابة حوار كل�ض احلدودية، 
بعد  ليبيا  اإىل  اأخللرى  املجموعات  اإر�ضالهم كغريهم من  ومت 

تلقيهم تدريبات يف مع�ضكر كركخان.
فرقة املعت�ضم، 1170، فيلق الرحمن 790، اأحرار ال�ضرقي 
لواء   ،400 الللوقللا�للض  للللواء   ،585 الإ�للضللام  جي�ض   ،600
�ضمرقند 350، فيلق ال�ضام 365، هيئة حترير ال�ضام 80، 

الفوج 113، فرقة �ضليمان �ضاه 1200.

غياب اجلدية
م�ضطفى  �ضوريا،  �ضمال  يف  النتهاكات  توثيق  مركز  مدير 
اإعادة  مو�ضوع  يف  جللادة  تركيا  اأن  يظن  ل  اإنلله  يقول  عبدي، 
تنكرت  اأ�ضا�ضا  فهي  بعودتهم  توحي  اأنللهللا  بللدا  واأن  املللرتللزقللة 
لتجنيدهم واإر�ضالهم اإىل ليبيا اأو اأذربيجان، كما واأنكر ذلك 
ووقعوا  الوطني  اجلي�ض  وقللادة  ال�ضوري  الئتاف  م�ضوؤولو 
وفيديوهات  واعللرافللات  وثائق  كبري حينما ظهرت  يف حرج 
ي�ضمى باجلي�ض  مللا  مللن  قللادة وعنا�ضر  تللواجللد  تثبت  و�للضللور 

الوطني يف ليبيا.
واأ�ضاف عبدي، ملوقع �ضكاي نيوز عربية، اأن املرتزقة اأ�ضبحوا 
يتمردون على قادتهم وي�ضورون فيديوهات وخا�ضة املتعلقة 
بف�ضح قادة املرتزقة و�ضرقتهم لرواتب العنا�ضر اأو فيديوهات 
قادة  قبل  من  عليهم  العللتللداء  مت  الذين  املرتزقة  لللزوجللات 

الف�ضائل كما فعل حممد اجلا�ضم اأبو عم�ضة واآخرين.
وتابع اأن تركيا لن توقف تدخاتها يف ليبيا، فما زال هنالك 
رواتبهم  الليبية  احلللكللومللة  وتللدفللع  ليبيا  يف  منهم  الآلف 

مبجوب اتفاقيات �ضابقة وقعتها تركيا مع ال�ضراج.
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عربي ودويل

بيدر�شن يقرتح اآلية
 ل�شياغة الد�شتور ال�شوري

•• دم�صق-وكاالت

بعث املبعوث الأممي اإىل �ضوريا غري بيدر�ضن اإىل رئي�ضي وفدي احلكومة 
املللعللار�للضللة، هلللادي البحرة،  الللتللفللاو�للض  الللكللزبللري، وهيئة  اأحللمللد  اللل�للضللوريللة، 
الد�ضتورية خال اجلولة  اللجنة  لبدء  5 خطوات،  اآلية من  وثيقة ت�ضع 
اآلية �ضياغة الد�ضتور  ال�ضاد�ضة يف جنيف، عملية �ضوغ الد�ضتور. وعنونت 

لعمل  العمل”  ملنهجية  بل”مقرح 
املللل�لللضلللغلللرة يف اجللللوللللة  امللللجلللملللوعلللة 
بيدر�ضن  ذكر  حيث  للجنة،  ال�ضاد�ضة 
“تاأ�ض�ضت  اللللللجللنللة  بلللللاأن  اللللطلللرفلللني 
احلكومة  بللللني  بللللالتللللفللللاق  ودعللللمللللت 
بت�ضهيل  التفاو�ض،  وهيئة  ال�ضورية 
مرجعية  حلللول  املللتللحللدة  الأمم  ملللن 
الللعللمللل وقللواعللد الإجلللللللراءات، بحيث 
تعمل اللجنة مبوجب ذلك و)اتفاق( 
ذكرت  ما  بح�ضب  ال�ضلوك”،  قواعد 
الأو�ضط«. واقرح  “ال�ضرق  �ضحيفة 
للللللعللمللل يف اجلولة  خللطللة  بلليللدر�للضللن 
ال�ضاد�ضة، بحيث “يقوم الوفد املر�ضح 
ملللن احلللكللومللة واللللوفلللد املللر�للضللح من 

اإىل  كتابة  املقرحات  بتقدمي  اإىل جنيف..  توجههما  قبل  التفاو�ض  هيئة 
مكتب املبعوث اخلا�ض يف �ضكل ن�ضو�ض مقرحة ملبادئ د�ضتورية اأ�ضا�ضية 

لت�ضمينها يف م�ضروع الد�ضتور«.

ال�شرطة تقتل 4 يف ا�شتباك مع عمال يف بنجالد�ض 
•• داكا-رويرتز

قالت ال�ضرطة اإن اأربعة على الأقل ُقتلوا بالر�ضا�ض واأ�ضيب عدد اآخر كبري  
اأم�ض ال�ضبت بعد اأن فتحت ال�ضرطة النار على عمال يطالبون بزيادة الأجور 
يف حمطة كهرباء تعمل بالفحم ت�ضاعد ال�ضني يف اإن�ضائها يف جنوب �ضرق 
بنجاد�ض. وقال عزيز الإ�ضام وهو م�ضوؤول حملي يف ال�ضرطة لرويرز اإن 
رجال ال�ضرطة ا�ضطروا لإطاق النار عندما هاجمهم املحتجون يف حمطة 
الكهرباء اجلاري ت�ضييدها يف �ضيتاجوجن. وقال عزيز الإ�ضام “لقي اأربعة 

حتفهم واأ�ضيب كثريون... نحاول ال�ضيطرة على املوقف«.

  بر ال�شني ي�شجل 16 اإ�شابة جديدة بكوفيد-19 
•• بكني-رويرتز

الرب  ت�ضجيل  ال�ضبت  اأملل�للض  ال�ضني   يف  لل�ضحة  الوطنية  اللجنة  اأعلنت 
الرئي�ضي 15 اإ�ضابة جديدة بكوفيد-19 يف 16 اأبريل ني�ضان ارتفاعا من 

11 اإ�ضابة يف اليوم ال�ضابق.
وقالت اللجنة يف بيان اإن حالة واحدة من احلالت اجلديدة اإ�ضابة حملية. 
اأعرا�ض  عليها  تظهر  ل  التي  اجلللديللدة  احللللالت  عللدد  اأن  اللجنة  وقللالللت 
تراجعت اإىل 19 بعد اأن كانت 31 حالة قبل يوم. ول ت�ضنف ال�ضني تلك 

احلالت على اأنها حالت موؤكدة.
بر  بكوفيد-19 يف  املللوؤكللدة  الإ�ضابة  الإجللمللايل حلللالت  العدد  الآن  ويبلغ 
ال�ضني الرئي�ضي 90483 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 

.4636

القومي  الأمللن  اأر�ضيف  اأبحاث  معهد  وثائق  ح�ضب  ذلللك، 
الللللذي يللتللخللذ مللن وا�للضللنللطللن مللقللرا لللله. لللكللن بللعللدمللا اأقلع 
مارتينيز اإىل براغ، تلقى مكتب ال�ضي اآي ايه يف هافانا اأمرا 
بالطيار.  الت�ضال  من  يتمكن  اأن  دون  من  املهمة  باإلغاء 
وعند عودته، اأ�ضار الطيار اإىل اأنه “مل يتمكن من ترتيب 

احلادث الذي مت البحث فيه«.
وك�ضفت هذه املعلومات بينما ي�ضتعد راوول كا�ضرو )89 
ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  ملللغللادرة  كا�ضرو  فلليللدل  �ضقيق  عللامللا( 

الكوبية بتخليه عن قيادة احلزب ال�ضيوعي الكوبي.
رحيل  يللطللوي   ،2016 يف  كللا�للضللرو  فلليللدل  وفللللاة  وبللعللد 
الذين  و�ضعبها  كللوبللا  تللاريللخ  مللن  �ضفحة  كللا�للضللرو  راوول 
اأر�ضيف  يف  املحلل  وقللال  الأخللويللن.  حكم  �ضوى  يعرف  مل 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ك�ضفت وثائق رفعت ال�ضرية عنها اأن اأقدم حماولة معروفة 
الأمريكية  ايلله(  اآي  )�ضي  املركزية  ال�ضتخبارات  لوكالة 
لغللتلليللال اأحلللد قلللادة الللثللورة الللكللوبلليللة، تللعللود اإىل 1960 
عندما عر�ض عميل لها ع�ضرة اآلف دولر على طيار من 
اأجل “ترتيب حادث” يف طريق عودة راوول كا�ضرو من 
براغ اإىل هافانا. وتفيد الوثائق التي ن�ضرها اأر�ضيف الأمن 
مارتينيز  راوول  خو�ضيه  يدعى  الللذي  الطيار  اأن  القومي 
الذي جندته وكالة ال�ضتخبارات املركزية، طلب يف املقابل 
اإذا  بالتعليم اجلامعي لنجليه  املتحدة  اأن تتكفل الوليات 
على  ال�ضتخبارات  وكالة  وافقت  وقد  العملية.  اأثناء  مات 

اإن  بللر�للض  فللرانلل�للض  لللوكللالللة  الللقللومللي بير كورنبلو  الملللن 
“هذه الوثائق تذكرنا بف�ضل مظلم وم�ضوؤوم يف العمليات 
اقراب  “مع  واأ�للضللاف  الكوبية«.  الللثللورة  �ضد  المريكية 
نهاية حقبة كا�ضرو ر�ضميا لدى ال�ضيا�ضيني الأمريكيني 
فر�ضة للتخلي عن هذا املا�ضي وامل�ضاركة يف م�ضتقبل كوبا 

ما بعد كا�ضرو«.
 1959 يف  ال�ضلطة  تللوىل  الللذي  كا�ضرو  فيدل  وحتللدى 
اأحد ع�ضر رئي�ضا اأمريكيا وجنا من العديد من املوؤامرات 
لغتياله - 638 حماولة ح�ضب مو�ضوعة غيني�ض لاأرقام 
القيا�ضية - وكذلك من حماولة فا�ضلة لإنزال كوبيني يف 
املنفى مدعومني من وكالة ال�ضتخبارات املركزية يف خليج 

اخلنازير يف جنوب اجلزيرة يف ني�ضان/اأبريل 1961.

ال�شتخبارات الأمريكية خططت لغتيال راوول كا�شرتو

•• وا�صنطن-وكاالت

انلللتلللقلللد الللللكللللاتللللب الللل�لللضللليلللا�لللضلللي يف 
ليك  اإيلللاي  “بلومربغ”  �ضبكة 
الرئي�ض  قدمها  التي  التربيرات 
ل�ضحب  بلللايلللدن  جلللو  الأملللريلللكلللي 
وا�ضفاً  اأفللغللانلل�للضللتللان  ملللن  قلللواتللله 
اإيلللاهلللا بللاأنللهللا اآمللللال خللاطللئللة لبيع 

ا�ضت�ضامه يف امللف الأفغاين.
ينهي  اأن  اخللتللار  بللايللدن  اأن  وراأى 
ترامب،  دونلللاللللد  �ضلفه  بللللداأه  مللا 
يفاو�ض  مل  بللايللدن  اأن  با�ضتثناء 
حتى يف ما ي�ضمى مب�ضار ال�ضام 
اأفللغللانلل�للضللتللان لللاإ�للضللارة اإليه  حلللول 
كعذر من اأجل التخلي عن حكومة 
�ضاهمت  حيث  منتخبة،  اأفغانية 
الأمللللوال والللدمللاء الأمللريللكلليللة يف 

جعل تلك النتخابات ممكنة.

فر�سة لـ”القاعدة«
قلللبلللل يلللللوم مللللن تللل�لللضلللريلللب اخلرب 
من  الن�ضحاب  بايدن  قللرار  حول 
�ضبتمرب   11 بحلول  اأفغان�ضتان 
اأعلللللنللت حللركللة طالبان  )اأيلللللللول(، 
حمادثات  يف  تللل�لللضلللارك  للللن  اأنلللهلللا 
تللركلليللا. وهللللذا يعني  اللل�للضللام يف 
�ضترك  امللللتلللحلللدة  الللللوليللللات  اأن 
حللكللومللة اأفللغللانلل�للضللتللان تللدافللع عن 
نف�ضها يف خ�ضم حرب اأهلية. اإنها 
القاعدة  لتنظيم  مثالية  فر�ضة 
نف�ضه،  بناء  يعيد  كي  املت�ضع�ضع 
على الرغم من اأن اإدارة بايدن ل 
ترى الأمللر من هذا املنظار. قال 
م�ضوؤول اأمريكي بارز الثاثاء اإن 
حتارب  �ضتظل  املتحدة  الللوليللات 
ان�ضحاب  بلللعلللد  حلللتلللى  الللللقللللاعللللدة 

الذي  الإدارة  يف  الللبللارز  امللل�للضللوؤول 
املرا�ضلني  اإىل  الللثللاثللاء  حتلللدث 
قال اإن عدد طاب املدار�ض ارتفع 
من حوايل 900 األف يف 2001، 
وغللالللبلليللتللهللم ملللن اللل�للضللبلليللان، اإىل 
بينهم  ملللن  الللليلللوم،  مللللليللون   9.2
3.7 مايني فتاة. يتاأ�ضف ليك 
بلللايلللدن حلللمللايللة هذه  خللطللة  لأن 
العقوبات  اإىل  تللرتللكللز  املللكللا�للضللب 

والرقابة.

ملاذا هي غري فعالة؟
املتحدة  الللللوليللللات  بللله  تلللهلللدد  ملللا 
بحكومة  اعللللرافللللهللللا  عللللللدم  هللللو 
طالبان اإذا اأرادت حكم اأفغان�ضتان 
دولة  بها  تللديللر  الللتللي  بالطريقة 
و�ضتوا�ضل  بللهللا.  اخلللا�للضللة  الللظللل 
على  علللقلللوبلللات  فللللر�للللض  الإدارة 
املنتهكني  طللللالللللبللللان  ملللل�للللضللللوؤويل 
يرد  ليللك  لكن  الإن�ضان.  حلقوق 
بللاأن هللذه الطريقة قد تنجح مع 
اأو  الللدويل  عدو يهتم بالعراف 
طالبان  لكن  القت�ضادي.  النمو 
تهتم  عنيفة  طائفة  �ضوى  لي�ضت 
بفر�ض روؤيتها اخلا�ضة لاإ�ضام 
بللاأي ثمن. طللوال اأكللر من عقد، 
واجللهللت امللريللكللا خلليللاراً رهلليللبللاً يف 
اأفغان�ضتان: ال�ضتمرار يف حماربة 
طالبان حتى الو�ضول اإىل طريق 
وم�ضاهدة  املللللغللللادرة  اأو  ملل�للضللدود 
انهيار حكومة منتخبة يف كابول. 
حللللاول تلللراملللب اإنلللهلللاء احلللللرب يف 
قط.  ينِهها  مل  لكنه  اأفغان�ضتان 
بح�ضب  لبايدن،  الوحيد  ال�ضوؤال 
ليلللك، هللو مللا اإذا كلللان يلللدرك اأن 

قراره يعادل ال�ضت�ضام.

بال�ضتناد  اأفغان�ضتان  من  قواتها 
الع�ضكرية  الإمللللللكللللللانللللللات  اإىل 
وال�لللضلللتلللخلللبلللاريلللة اللللتلللي ل تللللزال 
لعرقلة  يكفي  وهلللذا  بللهللا،  تتمتع 
اإعللادة ت�ضكيل  قللدرة القاعدة على 

نف�ضها وفقاً لراأيه.

التنفيذ �سعب
عللمللللليللاً، تللابللع ليللللك، مللا يق�ضده 
الأملللريلللكلللي هلللو و�ضع  املللل�لللضلللوؤول 
الع�ضكرية  امل�ضرّيات  من  تر�ضانة 
يف  الإرهلللاب  ومكافحي  واملج�ضات 
باك�ضتان كي ي�ضنوا غارات انطاقاً 
من اأرا�ضيها �ضد القاعدة. وينقل 
ليلللك علللن الأكللللادميللللي اللللبلللارز يف 

الذي  الأمللريللكللي  امللل�للضللروع  معهد 
قاد حتليات ع�ضكرية معمقة عن 
اأفغان�ضتان  يف  الأمريكية  املهمة 
اإن وا�ضنطن ل  ْفللَرد كايغان قوله 
مكافحة  عمليات  �للضللن  ت�ضتطيع 
بلللعلللد مئات  اإرهللللللللاب فلللعلللاللللة عللللن 
اأرا�ضي  فلللوق  مللن  الللكلليلللللومللرات 

باك�ضتان ال�ضيدة �ضد القاعدة.
وا�ضنطن  اأن  اللللكلللاتلللب  واأ�للللضللللاف 
الب�ضرية  الأ�لللللضلللللول  �للضللتللخلل�للضللر 
القاعدة  لللتللعللقللب  الللل�لللضلللروريلللة 
والإرهلللللللابللللللليلللللللني الآخللللللللريللللللللن يف 
اأفغان�ضتان. فهو ت�ضاءل عن حجم 
الأفغان  يللخللاطللر  اأن  احللتللمللالت 
املعار�ضون للقاعدة بحياتهم من 

تركت  قللوة عظمى  اأجللل م�ضاعدة 
الباد للدفاع عن نف�ضها يف وجه 

طالبان.

هل ت�سيع ع�سرون �سنة هباء؟
القدرة  عللن  اللللفلللِرح  احلللديللث  اإن 
القاعدة  الأمريكية على مواجهة 
اأفغان�ضتان  وا�ضنطن  تغادر  حني 
لللليللل�لللض اللللللوعلللللد الللللوحلللليللللد اللللللذي 
�ضيطلقه  واللللذي  الللواقللع  ينق�ضه 
ا�ضت�ضامه  بيع  اأجلللل  مللن  بللايللدن 
اأي�ضاً  هللنللالللك  الللكللاتللب.  بللحلل�للضللب 
مللل�لللضلللري اللللنللل�لللضلللاء الأفللللغللللانلللليللللات. 
حديث  افللللرا�للللضللللي  مللللوؤمتللللر  يف 
اأفغان�ضتان،  يف  الن�ضاء  دور  حللول 

حللللّذرت نللا�للضللطللات مللنللخللرطللات يف 
من  الديبلوما�ضي  كللابللول  فللريللق 
الآن  الأملللريلللكلللي  النلل�للضللحللاب  اأن 
من  عللقللديللن  بللخلل�للضللارة  �ضيخاطر 
ومن  الأفغانية.  للمراأة  املكا�ضب 
�ضيطرت  اإذا  ال�ضبب.  فهم  ال�ضهل 
اأفغان�ضتان  �للضللائللر  علللللى  طللالللبللان 
قبل  مللللا  اإىل  الللللبللللاد  فلل�للضللتللعلليللد 
الجللتلليللاح الأمللريللكللي. لللن ُي�ضمح 
معظم  يف  بلللاملللل�لللضلللاركلللة  للللللنلل�للضللاء 
العامة، و�ضيحظر  جوانب احلياة 
على الفتيات ارتياد املدار�ض. واإذا 
انتهكن هذه املحظورات ف�ضيكون 
اأ�ضواأ.  اأو  ال�ضجن  الن�ضاء  م�ضري 
الأملللر.  هلللذا  بللايللدن  اإدارة  تلللدرك 

هل يجد بايدن تربيرًا مقنعًا ل�شت�شالمه يف اأفغان�شتان؟

�شحف عربية: احلوثيون يناورون.. بالعبث والإجرام •• عوا�صم-وكاالت

والإقليمية  الدولية  اجلهود  رغم 
ت�ضوية  اإىل  للللللو�للضللول  احلللثلليللثللة 
مللنللا�للضللبللة لللللاأزمللللة اللليللمللنلليللة، اإل 
الإرهابية  احلللوثللي  ميلي�ضيا  اأن 
الت�ضعيد  مازالت توا�ضل حمات 
املدنيني  بللا�للضللتللهللداف  اللللبلللاد  يف 
الباد متجاوزة كل  داخللل وخللارج 

حدود الإجرام.
ووفقاً ل�ضحف عربية �ضادرة اأم�ض 
احلوثية  الهجمات  تعد  ال�ضبت، 
الأخري موؤ�ضراً خطرياً على حتدي 
تطبيق  يف  اللللدويل  املجتمع  اإرادة 
من  اليمن  داخلللل  اللل�للضللام  عملية 
اإطللاق النار وتعزيز  خللال وقللف 

احلوار ال�ضيا�ضي.

جتاهل اخل�سائر
مينية  �ضيا�ضية  ملل�للضللادر  وحللللذرت 
على  رهللان احلوثيني  مطلعة من 
باملناورة  �للضلليللا�للضلليللاً  الللوقللت  عللامللل 
وعللل�لللضلللكلللريلللاً بلللا�لللضلللتلللنلللزاف اللللقلللوات 
القبلية  واملللللقللللاومللللة  احللللكلللومللليلللة 
وانلللللتلللللزاع انلللتللل�لللضلللارات بللطلليللئللة يف 
اأجندتهم  �ضالح  يف  ت�ضب  ملللاأرب 
ا�ضتبعدت  امل�ضادر  ال�ضيا�ضية. لكن 
امليلي�ضيات  قللدرة  نف�ضه  الوقت  يف 
اإحداث  على  اإيلللران  من  املدعومة 
اخراق ع�ضكري �ضريع يف حمافظة 
القادمة.  اللللفلللرة  خللللال  مللللللاأرب 
اللندنية  الللعللرب  �ضحيفة  ونقلت 
يف  مطلعة  ع�ضكرية  ملل�للضللادر  عللن 
احلوثيني  اأن  مللللللاأرب،  حمللافللظللة 
الزج بالتعزيزات بهدف  يوا�ضلون 
جولة  اأّي  ي�ضبق  انت�ضار  حتقيق 
امل�ضاورات، متجاهلني  جديدة من 
اخل�ضائر الب�ضرية واملادية الكبرية 
املحافظة  يف  لها  يتعر�ضون  التي 

واجلي�ض  امللللقلللاوملللة  متلللكلللن  بلللعلللد 
امت�ضا�ض هجماتهم  الوطني من 
ت�ضتهدف  كللانللت  الللتللي  اخلللاطللفللة 
املللحللافللظللة ب�ضكل  اإ�للضللقللاط مللركللز 

مباغت.
ويللل�لللضلللتلللبلللعلللد ملللللراقلللللبلللللون اإقلللللللللدام 
على  احللللللوثللللليلللللة  امللللليللللللللليلللل�للللضلللليللللات 
النخراط يف اأّي ت�ضوية �ضيا�ضية اأو 
اإطاق  التوقيع على هدنة لوقف 
املتحدة  الأمم  تللقللرحللهللا  اللللنلللار 
الع�ضكري  م�ضروعهم  اإكمال  قبل 

لإ�ضقاط حمافظة ماأرب

ا�ستهتار احلوثي
واعلللللللتلللللللربت �لللضلللحللليلللفلللة الللللبلللليللللان 

بيانات اإدانة ل حُتِدث اأي تاأثريات 
على الأر�ض.

قيود احلوثي
“ال�ضرق  �لللضلللحللليلللفلللة  ونللللقلللللللللت 
الأمم  تللقللريللر  نللتللائللج  الأو�ضط” 
الو�ضع  حللول  الأ�ضبوعي  املتحدة 
اأن ميلي�ضيات  اأكد  الذي  اليمن  يف 
اإ�ضافية  قلليللوداً  فللر�للضللت  احلللوثللي 
املنظمات  وتلللنلللقلللات  علللملللل  علللللللى 
الإغللللاثلللليللللة، �للضللملللللت قلللليللللوداً على 
والتنقل،  اللللللدخلللللول  تللل�لللضلللاريلللح 
التفتي�ض،  نللقللاط  يف  والحللتللجللاز 
و�ضددت هذه القيود على حتركات 
حمافظتي  يف  امللللنلللظلللملللات  هللللللذه 

العللتللداء احلوثي  اأن  الإمللاراتلليللة 
يللعللد تللطللوراً خللطللرياً، واإمللعللانللاً يف 
املجتمع  اإرادة  وحتللللللدي  رفللل�لللض 
الللللللللللدويل، ومللل�لللضلللاعللليللله اللللرامللليلللة 
املجتمع  داعلليللة  اللل�للضللام،  لتطبيق 
الللدويل اأن يكون اأكللر �ضرامة يف 
يرك  واأل  احلللوثللي،  مع  التعامل 
يلللزيلللد يف بث  كللللي ل  املللللجللللال  للللله 
على  ا�ضتعاءه  ويللوا�للضللل  �للضللروره 
اللللللدويل، فلللللذلللك عواقب  اللللقلللرار 

لبد من تداركها.
واأو�ضحت ال�ضحيفة اأن احلوثيني 
لل�ضام  الدولية  اجلهود  يقابلون 
بللال�للضللتللهللتللار وللليلل�للض لللديللهللم اأي 
ال�ضعب  ملللعلللانلللاة  لإنللللهللللاء  جلللديلللة 

الهجمات  اأن  ال�ضحيفة  واعتربت 
احلللوثلليللة قللوبلللللت مبللوجللات اإدانللللة 
الأنظار  لللكللّن  وا�للضللع،  �ضعيد  على 
القوى  تعاطي  كيفية  اإىل  للهللت  ُوِجّ
الدولية املوؤثرة والفاعلة مع هذه 
ومدى  ال�ضاحة،  على  امل�ضتجدات 
لللعللب دور حللا�للضللم وحازم  اإمللكللانلليللة 
يف اإطلللللار مللكللافللحللة هلللذا الإرهلللللاب 

احلوثي.
الللوليللات املتحدة  اأن  اإىل  واأ�للضللارت 
الدويل،  ال�ضعيد  على  كبرية  قوة 
هذه  توظيف  يتوّجب  عليه  وبناء 
القوة يف العمل على ممار�ضة اأكرب 
امللي�ضيات  قدر من ال�ضغوط على 
باإ�ضدار  الكللتللفللاء  دون  احلللوثلليللة، 

تقبل  ل  التي  واحلقيقة  اليمني، 
ميتلكون  ل  اأنللللهللللم  هللللي  اجلللللللدل 
املبا�ضر  ال�ضيا�ضية للتفاعل  الإرادة 
مع ا�ضتحقاقات ال�ضام يف اليمن، 
فللللاإرادتللللهللللم ملللرهلللونلللة بللللاخلللللارج، 
ب�ضغط  اإل  يتحقق  لللن  واللل�للضللام 
دويل قوي على احلوثيني واجلهة 
لدى  اأ�ضبح  التي  تدعمهم،  التي 
على  كافية  اأدللللة  اللللدويل  املجتمع 
ومن  اليمن،  يف  التخريبي  دورهللا 
حا�ضمة  ر�ضالة  توجيه  ال�ضروري 
امل�ضي  على  واإجبارهم  للحوثيني 
الللل�لللضلللام، مبا  قللللدمللللاً يف عللمللللليللة 
ي�ضمن عدم تكرار ما قاموا به من 

نق�ض للمعاهدات.

م�سك الع�سا
“امل�ضهد  �للضللحلليللفللة  قلللاللللت  فلليللمللا 
الأمريكية  الإدارة  اإن  العربي” 
�للضلليللا�للضللة م�ضك  اتللللبللللاع  اخلللللتلللللارت 
يخ�ض  فيما  املنت�ضف  من  الع�ضا 
املت�ضاعد  الإرهلللللاب  مللع  تعاطيها 
احلوثية  امللي�ضيات  متار�ضه  الللذي 

املدعومة من اإيران.
عن  احللللللديلللللث  اأن  واأو�لللللضلللللحلللللت 
مع  الأمللريللكللي  الر�ضمي  التعاطي 
ارتكبته  اللللذي  الأخلللري  الت�ضعيد 
الإرهابية �ضد  امللي�ضيات احلوثية 
املللملللللكللة الللعللربلليللة اللل�للضللعللوديللة، يف 
اإيرانية  بتوجيهات  هجمات جاءت 

مبا�ضرة.

احللللديلللدة وحللجللة مبلللا فلليللهللا منع 
العامات اليمنيات من التنقل اإل 
بوجود حمرم، والحتجاز يف نقاط 
كثري  على  والعللرا�للض  التفتي�ض 
بت�ضليمها  وطالبت  امل�ضاريع،  من 
امل�ضتفيدين  قلللوائلللم  ملللن  نلل�للضللخللة 

وعقود تاأجري ال�ضيارات.
ملكتب  الأ�ضبوعي  التقرير  وك�ضف 
الأمم املتحدة يف اليمن اأن القيود 
املنظمات  حللركللة  علللللى  املللفللرو�للضللة 
والب�ضائع  واملللوظللفللني  الإن�ضانية 
داخلللللل اللليللمللن واإلللليلللهلللا هلللي اأكلللر 
اللللقللليلللود امللللبلللللللغ علللنلللهلللا، حللليلللث مت 
الإباغ عن 369 حادثة، ت�ضمنت 
ال�ضفر  ت�ضاريح  تللاأخللري  احللللوادث 
اإغلللاق  اإىل  اإ�للضللافللة  رفلل�للضللهللا،  اأو 
التفتي�ض.  نلللقلللاط  يف  الحلللتلللجلللاز 
كما  اللل�للضللمللاللليللة،  امللللحلللافلللظلللات  يف 
وا�ضلت �ضلطات احلوثيني اإ�ضدار 
اجلديدة  املللطللالللب  مللن  جمموعة 
ال�ضفر،  ت�ضاريح  ملنح  املخ�ض�ضة 
مللثللل احللل�للضللول علللللى نلل�للضللخللة من 
تاأجري  وعقود  امل�ضتفيدين  قوائم 
املعلومات  مللن  وغللريهللا  املللركللبللات 

احل�ضا�ضة اأو املحمية.
وذكلللر الللتللقللريللر اأن الللتللحللركللات يف 
ظلت  وحجة  احلديدة  حمافظتي 
فر�ض  حيث  خا�ض  ب�ضكل  �ضعبة 
على املوظفات اليمنيات ا�ضطحاب 
وعرقلت  اللللتلللنلللقلللل  علللنلللد  حمللللللرم 
اللل�للضلللللطللات املللحللللليللة الللو�للضللول اإىل 
النا�ضئة يف جنوب  النزوح  عمليات 
احلديدة. يف املناطق التي ت�ضيطر 
وزادت  اليمنية،  احلللكللومللة  عليها 
مع ذلك عمليات التفتي�ض الأمني 
التفتي�ض  نلللقلللاط  علللنلللد  امللللطلللوللللة 
و�ضعوبة  الللعللاملللللني،  تللاأخللري  مللن 
احللللل�للللضللللول علللللللى تللل�لللضلللاريلللح من 

خمتلف ال�ضلطات املحلية.

تقرير: بومبيو وزوجته انتهكا القواعد الأخالقية   •• وا�صنطن-اأ ف ب

لوزارة  العام  للمفت�ض  تقرير  ك�ضف 
مايك  اأن  الأملللريكللليلللة  اخللللارجللليلللة 

للخارجية يف عهد  وزيللرا  كللان  عندما  انتهكا  وزوجللتلله  بومبيو 
بطلبهما  الأخاقية  القواعد  ترامب،  دونالد  ال�ضابق  الرئي�ض 
من املوظفني القيام مبهام �ضخ�ضية مثل القيام بنزهة لكلبهما 

اأو اإجراء حجوزات يف مطاعم.
اأثارت  داخلية  التهامات يف تقرير بعد حتقيقات  وجاءت هذه 
لوزارة  العام  املفت�ض  املا�ضي  العام  ترامب  اأقللال  عندما  جللدل 
ال�ضابق  الرئي�ض  قلللرار  وجلللاء  بومبيو.  مللن  بطلب  اخلللارجلليللة 
يف  �ضكوى  مراجعة  الداخلية  الرقابة  هيئة  بللدء  مع  حينذاك 

هذا ال�ضاأن. لكن مكتب املفت�ض العام تابع حتقيقاته حتى بعد 
رحيل اإدارة ترامب يف كانون الثاين/يناير. وك�ضفت التحقيقات 
“مهام  مللرة  مللن مئة  اأكلللر  �للضللوزان طلبا  بومبيو وزوجللتلله  اأن 

طبيعتها �ضخ�ضية”. 
الطلبات  هللذه  مثل  اأن  “وجد  العام  املفت�ض  اإن  التقرير  وقللال 
تللتللعللار�للض مللع قللواعللد اأخللاقلليللات اللللللوزارة ومللعللايللري ال�ضلوك 

الأخاقي ملوظفي ال�ضلطة التنفيذية«.
برتبة  مللوظللف  مللن  علللدة  ملللرات  بومبيو طلللللب  ان  اإىل  واأ�لللضلللار 

اإعادته من احلدود  ذلك  بكلبه مبا يف  يهتم  اأن  اأعلى  م�ضت�ضار 
غريغوري  الدميوقراطي  النائب  وقللال  للله.  بنزهات  والقيام 
النواب  جمل�ض  يف  اخلللارجلليللة  اللل�للضللوؤون  جلللنللة  رئلليلل�للض  ميك�ض 
كوزير  من�ضبه  ا�ضتخدام  “اأ�ضاء  بومبيو  اأن  ك�ضف  التقرير  اإن 
وطموحاته  ولعائلته  له  �ضخ�ضية  فائدة  لتحقيق  للخارجية 

ال�ضيا�ضية امل�ضتقبلية«.
اإذا كان بومبيو انتهك  اإىل مزيد من التدقيق ملعرفة ما  ودعا 
الذي يحظر على موظفي  الت�ضريعات مبا فيها قانون هات�ض 

احلللكللومللة ا�للضللتللخللدام وظللائللفللهللم يف 
اإن  ميك�ض  وقلللال  �للضلليللا�للضللي.  نلل�للضللاط 
على وزارة اخلارجية حتديد ما اإذا 
اإىل وزارة  اأمللور  “اإحالة  كان يتعني 
دافعي  اأمللوال  ذلك، ل�ضرداد  يقت�ضي  الو�ضع  كان  اإذا  العدل، 
ال�ضابق بومبيو وعائلته«. ومل  الوزير  اأهدرها  التي  ال�ضرائب 
الذي ترك  اإجللراء �ضد بومبيو  اأي  باتخاذ  العام  املفت�ض  يو�ِض 
ي�ضعى  اأنلله  ويعتقد  النتخابات  يف  ترامب  هزمية  بعد  من�ضبه 

للر�ضح للرئا�ضة يف 2024.
اخلارجية،  وزارة  يف  الللقللواعللد  بتو�ضيح  اأو�للضللى  التقرير  لكن 
مو�ضحا اأن املوظفني كانوا مربكني ب�ضاأن ما اإذا كان باإمكانهم 

�ضراء تذاكر �ضينما اأو تذاكر اأخرى لبومبيو.
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عربي ودويل

يحمل فيليب الرقم القيا�سي الأطول اأزواج وزوجات ملوك بريطانيا عمرًا 
واعتزل احلياة العامة بعد م�ساركته يف اأكرث من 22 األف منا�سبة ر�سمية 

وحني كان عمره 18 �ضهرا، اأرغم 
التنحي  على  اليونان  ملك  عمه 
فلليللمللا ُنلللفلللي والللللللده بللعللد احللللرب 

اليونانية الركية.
وهلللللللللرب فللليللللللليلللب مللللللع واللللللديللللله 
و�ضقيقاته الأربع على منت �ضفينة 

تابعة للجي�ض الربيطاين.
طفولة  بلللللدايلللللة  ذللللللللك  و�للللضللللّكللللل 
وال�ضطرابات،  الوحدة  طبعتها 
وبريطانيا.  واأملللانلليللا  فرن�ضا  بللني 
واأدخلللللت والللدتلله يف حللال اكتئاب 
اإىل امل�ضت�ضفى وانتقلت بعدها اإىل 
دير للراهبات، فيما انتقل والده 

للعي�ض يف موناكو.
نهاية  يف  فلللاأُر�لللضلللل  فلليللللليللب،  اأملللللا 
تابع  حيث  ا�ضكتلندا  اإىل  املطاف 
تتبع  داخلية  مدر�ضة  يف  تعليمه 
يللكللن يرى  نللظللامللا �للضللارمللا، ومل 

عائلته اإل يف منا�ضبات نادرة.
 ،1939 �لللضلللنلللة  مللللن  واعللللتللللبللللارا 
يف  امللكية  البحرية  بكلية  التحق 
دارمتللللوث جللنللوب اإنللكلللللرا، حيث 
للمرة  والللتللقللى  دعلللوتللله  اكللتلل�للضللف 
اإلللليلللزابللليلللث،  بلللللالأملللللرية  الأوىل 
ربيعا  ع�ضر  الثاثة  فتاة  فوقعت 
حينها يف غرام الع�ضكري الو�ضيم 

البالغ 18 عاما.
احلرب  خللال  البحرية  يف  خللدم 
�ضريعا  فتميز  الللثللانلليللة،  الللعللامللليللة 
ال�ضباط  اأ�لللضلللغلللر  ملللن  واأ�لللضلللبلللح 
م�ضرية  مللع  امللكية  الللبللحللريللة  يف 

واعدة يف الأفق.
اإليزابيث  علللللى  خللطللوبللتلله  وعللقللد 
العائلة  اأفلللراد  لكن  احللللرب،  بعد 
امللكية مل يرحبوا كثريا بالوافد 
يعتربونه  “كانوا  اإذ  اجللللديلللد، 
اأنه  ويظنون  متعلم”  فظا وغري 
الأرجح،  على  خمل�ضا  يكون  لللن 
ال�ضكرتري  ل�ضيلز  اآللللن  بح�ضب 

اخلا�ض للملك جورج ال�ضاد�ض.
وفيليب  اإليزابيث  غللرام  اأن  غري 
بالزواج  انت�ضر وتّوجا عاقتهما 
الثاين/نوفمرب  ت�ضرين   20 يف 

.1947
 وتخلى فيليب عن الألقاب التي 
اأ�ضبح  لكنه  الللللولدة  عللنللد  نللالللهللا 
اجلن�ضية  وحلللللللاز  ادنللللللللربه  دوق 
الللللربيللللطللللانلللليللللة واعللللتللللمللللد ا�لللضلللم 
ب�ضيغته  بللاتللنللربغ  والللدتلله  عائلة 

الإنكليزية، اأي ماونتباتن.
واعللتلللللت اإللليللزابلليللث الللعللر�للض بعد 
�ضنة  ال�ضاد�ض  جلللورج  امللللللك  وفلللاة 

.1952
وخلللال مللرا�للضللم الللتللتللويللج، تعهد 
“التابع  يللللكللللون  بللللللللاأن  فللليللللللليلللب 
مذاك  واأ�ضبح  للملكة  املخل�ض” 

�ضريك زوجته الأبدي.
م�ضريته  اإنللللهللللاء  اإىل  وا�لللضلللطلللر 
الع�ضكرية، ما كان اأمرا قا�ضيا له. 
“كان ذلك  واأقللللر يف وقلللت لحلللق 
حمللبللطللا، كللنللت ُرّقللليلللت للللللتللو اإىل 
رتبة كومندان، واجلزء الأهم من 

م�ضريتي يف البحرية بداأ للتو«.
بقدرته  الللبللعلل�للض  تلل�للضللكلليللك  رغللللم 
احلياة  عللن  بعيدا  ال�ضمود  على 
فيليب  متللل�لللضلللك  اللللعللل�لللضلللكلللريلللة، 
وانخرط  اجلللللديللللدة  بلللواجلللبلللاتللله 
عن  املرتبة  امل�ضوؤوليات  يف  بقوة 
موقعه يف العائلة امللكية، فاأ�ضبح 
780 منظمة،  لأكللر من  عرابا 
وتوىل خ�ضو�ضا رئا�ضة ال�ضندوق 
اللللعلللامللللي للللللطللبلليللعللة علللللللى مدى 

خم�ضة ع�ضر عاما.
وبنى الأمري فيليب �ضورة الرجل 
املرح �ضاحب الطبع الفكاهي، لكن 
ت�ضريحات  مللن  يخلو  ل  �ضجله 
ب�ضبب  انتقادات  واجهت  ودعابات 

طابعها العن�ضري.
ويف ظل اهتمامه ب�ضوؤون العائلة 
ملللل�لللضلللاعلللدة زوجللللتلللله املللنلل�للضللغلللللة يف 
الأمري  ارتللبللط  امللللللكلليللة،  مهامها 
اأكرب  مللع  معقدة  بعاقة  فيليب 
ت�ضارلز،  الأملللري  الأربللعللة،  اأبنائه 
على  املللراقللبللون  اإليها  ينظر  كللان 
للنق�ض  مللبللا�للضللر  انللعللكللا�للض  اأنلللهلللا 

العاطفي خال طفولة فيليب.
لكاتب �ضريته  اإدنلللربه  واأقللر دوق 
“ت�ضارلز  بلللللرانلللللدريلللللث  غللليلللللللز 
رومللنلل�للضللي، اأنللللا بللراغللمللاتللي. هذا 
الأمللللللور  اإىل  نللنللظللر  اأنللللنللللا  يللعللنللي 

ب�ضورة خمتلفة«.

امللكية  الللعللائلللللة  اأفللللللراد  اأن  غلللري 
مل يللتللوانللوا عللن الإ�لللضلللادة بتفاين 
فلليللللليللب الللكللبللري ملللن اأجللللل �ضون 

العر�ض الربيطاين. 
وقلللللللاللللللللت حللللفلللليللللدتلللله الأملللللللللللرية 
كان  لقد  مللذهللل.  “هو  يوجيني 
ال�ضنوات، هو  حا�ضرا طوال هذه 

�ضخرتنا«.
الرقم  فلليللللليللب  الأملللللري  ويللحللمللل 
وزوجات  اأزواج  لأطللول  القيا�ضي 

ملوك بريطانيا عمراً.
فلليللللليللب احلياة  واعلللتلللزل الأملللللري 
 2017 اآب/اأغ�ضط�ض  يف  العامة 
 22 مللن  اأكلللر  يف  م�ضاركته  بعد 
األف منا�ضبة ر�ضمية منذ اعتاء 
 .1952 يف  الللللعللللر�للللض  زوجللللتلللله 
بع�ض  يف  امللكة  مرافقة  ووا�للضللل 

الإطالت العلنية.
 ،2017 حلللزيلللران/يلللونللليلللو  ويف 
امل�ضت�ضفى  فيليب  الأملللري  اأدخلللل 
حيث اأم�ضى ليلتني اإثر “التهاب 
ت�ضخي�ضه  مت  مبلللر�لللض  مللتلل�للضللل 
�ضابقا”. وخ�ضع لعملية جراحية 

يف الورك �ضنة 2018.

زائر جاء لتكرمي فيليب يف ق�ضر 
قائد  “كان  وفاته:  بعد  باكنغهام 
واحللللدة مللن اأقللللوى الللعللائللات يف 

العامل. 
للعائلة  حتلللللول  نللقللطللللللللللللللة  كلللانلللت 
تتكئ عليه  امللللللكللة  كللانللت  املللالللكللة. 
ول اأعللتللقللد اأنللهللم يللدركللون حجم 

خ�ضارتهم«.
اأوتلللللرييلللللدج التي  وقلللاللللت هللليلللذر 
املدفعية  اإطلللاق  مل�ضاهدة  جللاءت 
تكرميا له يف العا�ضر من ني�ضان/
ابريل: “اإنها خ�ضارة كبرية لي�ض 
فقط للملكة بل للبلد. كان ميثل 

ال�ضتقرار يف حياتنا«.
 

ال�سخ�سيات الرئي�سية 
امل�ساركة يف جنازة االأمري 

فيليب 
يف ما يلي ال�ضخ�ضيات الرئي�ضية 
اإليزابيث  امللللللللكلللة  تللللرافللللق  اللللتلللي 
فيليب  الأملللري  جللنللازة  الثانية يف 
ال�ضبت يف ويند�ضور ولن يتجاوز 
جائحة  ب�ضبب  الثاثني  عددهم 

كوفيد-19:

ويف كانون الثاين/يناير 2019، 
بعدما  �لللضلللري  حللللللللادث  تلللعلللر�لللض 
ا�لللضلللطلللدملللت ملللركلللبلللتللله مللللن نوع 
“لند روفر” ب�ضيارة اأخرى لدى 
اخلروج من �ضاندرينغهام ما اأدى 

اإىل انقاب �ضيارته.
 وجنلللا ملللن احللللادثلللة لللكللنلله عدل 

على اإثرها عن القيادة.
الأول/ كللللللانللللللون  نللللهللللايللللة  ويف 

اأدخل  نف�ضه،  العام  من  دي�ضمرب 
حيث  اللل�للضللابللع  اإدوارد  م�ضت�ضفى 
“حتت املراقبة  اأربع ليال  اأم�ضى 
جرى  �ضحية  ملل�للضللكللات  ب�ضبب 
بح�ضب  �ضابقا”،  تلل�للضللخلليلل�للضللهللا 

الدوائر امللكية الربيطانية.
 

اأقوال وردود فعل 
اإثر وفاة االأمري فيليب 

اأثللارت وفللاة الأمللري فيليب �ضيًا 
العامل  حللللول  الللفللعللل  ردود  ملللن 
بريطانيا  ملللللكللة  للللللزوج  تللكللرميللا 
اأبنائهما  مللن  الثانية،  اإليزابيث 

اإىل فانواتو.

الأ�لللضلللول، اأظللهللر الأمللللري فيليب 
للعامل كيف يكون الزوج املخل�ض 

لمراأة قوية«.
اإميانويل  الللفللرنلل�للضللي  الللرئلليلل�للض 
كان  فيليب  “الأمري  ملللاكلللرون: 
ببلدنا حيث عا�ض يف  درايللة  على 
هنا كثريا  اإىل  ياأتي  وكللان  �ضبابه 
بالن�ضبة للعديد  يف رحاته )..( 
من مواطنينا، كان يج�ضد الأناقة 

الربيطانية والرباعة«.
األللبللي زعلليللم قللريللة يف فللانللواتللو يف 
اللللهلللادئ تللقللد�للض الأمري  املللحلليللط 
 :1974 يف  زيللارتلله  منذ  فيليب 
فيليب  الأمللللللللري  روح  “تركت 
بيننا.  حيا  زال  مللا  لكنه  ج�ضده 
من ال�ضابق لأوانلله اأن نعرف اأين 

�ضت�ضتقر«.
العاقات  م�ضوؤول  غويليم  اإيلللان 
دوق  “جائزة  برنامج  يف  العامة 
يدعم  اللللللذي  اللللللدويل  اإدنربة” 
 :1956 منذ  ال�ضباب  م�ضاريع 
الربنامج  هللائللًا.  تللاأثللريه  “كان 
اليوم  اأقلللوى  والللطلللللب عليه  كللرب 

اأكر من اأي وقت م�ضى«.

ت�ضارلز  الأملللري  العهد  ويل  قللال 
حتمل  يللل�لللضلللتلللطللليلللع  يللللكللللن  “مل 
غام�ضا  اأملللرا  قلت  اإذا  احلمقى. 

كان �ضيقول: قرر ماذا تريد«.
وقللال الأمللري وليام البللن الأكرب 
�ضل�ضلة  يف  والللللثللللاين  لللتلل�للضللارلللز 
رجا  جلللللدي  “كان  اخلللللافللللة: 
جيل  اإىل  يللنللتللمللي  ا�للضللتللثللنللائلليللا 

ا�ضتثنائي«.
اأمللا الأمللري هللاري البللن الأ�ضغر 
لت�ضارلز “كان جدي �ضيد حفات 
ال�ضواء واأ�ضطورة الفكاهة ومرًحا 

وم�ضلًيا اإىل اأبعد حد«.
رئللليللل�لللض الللللللللللللوزراء اللللربيلللطلللاين 
يف  “�ضاهم  جللونلل�للضللون:  بللوريلل�للض 
والنظام  امللكية  العائلة  توجيه 
امللكي ليبقيا موؤ�ض�ضتني حيويتني 
التوازن  لتحقيق  عنهما  غنى  ل 

وال�ضعادة يف حياتنا الوطنية«.
بايدن:  جللو  الأمللريكللي  الرئي�ض 

“كان رجًا رائًعا«.
الرئي�ض الأمريكي الأ�ضبق باراك 
مع  جللنللب  اإىل  “جنًبا  اأوبللللامللللا: 
ح�ضب  خلفها  خطوتني  اأو  امللكة 

- االأمري ت�سارلز
البلللللن الللبللكللر للللللملللللكللة والأملللللري 
ويلز  واأملللري  العهد  ويل  فيليب، 
عاما.   72 اللللعلللملللر  مللللن  ويلللبلللللللغ 
تللرافللقلله زوجللتلله الللثللانلليللة كاميا 

دوقة كورنول.

- االأمري وليام
البن البكر لاأمري ت�ضارلز، دوق 
كامربيدج )38 عاما( والثاين يف 
الرتيب لولية العر�ض، ترافقه 
�ضن  ل�ضغر  ونللظللرا  زوجللتلله كيت. 
يح�ضورا  فلن  الللثللاثللة  اأبللنللائللهللم 

اجلنازة.

- االأمري هاري
دوق  لللوللليللام،  الأ�للضللغللر  الأخ  علللاد 
من  علللللاملللللا(   36( �لللضلللا�لللضلللكللل�لللض 
منذ  الأوىل  للللللمللرة  كللاللليللفللورنلليللا 
قبل  امللكي  النظام  من  ان�ضحابه 
دقيقة  ملللتللابللعللة  و�ضيخ�ضع  عللللام. 
مع  ملل�للضللاحلللة  اإىل  اإ�للللضللللارة  لأي 
اعرف  اللللللذيللن  ووالللللده  �ضقيقه 
مقابلته  يف  بهما  عاقته  بتوتر 
على التلفزيون الأمريكي ال�ضهر 
املللا�للضللي. وبللقلليللت زوجللتلله ميغان 
بناء  املتحدة  الللوليللات  يف  ماركل 
على ن�ضيحة اأطبائها بعدم ال�ضفر 

لأنها حامل بطفلهما الثاين.

- االأمرية اآن
�ضرافق البنة الوحيدة للزوجني 
 70 العمر  والبالغة من  امللكيني 
عاما، زوجها الأدمللريال تيموثي 
فيليب�ض  بير  وابنيها  لللورانلل�للض 

وزارا تيندال.

- االأمري اأندرو
“61 عاما”  ان�ضحب دوق يورك 
من ال�ضوؤون امللكية يف 2019 بعد 
مقابلة كارثية ل�ضرح �ضداقته مع 
الراحل  الأمريكي  الأعمال  رجل 
اتهم  الللللللذي  اإبللل�لللضلللتلللني  جللليلللفلللري 

با�ضتغال بقا�ضرات.
ترافقه يف اجلنازة ابنتاه بياتري�ض 
ويوجيني التي اأجنبت يف �ضباط-

فرباير طفلها الأول الذي يحمل 
تكرميا  فيليب  ا�ضم  اأ�ضمائه  بني 

لدوق اإدنربة.

- االأمري اإدوارد
عاما”   57“ ويلل�للضلليللكلل�للض  اإيللللللرل 
اأ�لللضلللغلللر اأبللللنللللاء امللللللللكلللة الأربللللعللللة. 
�للضلليللحلل�للضللر ملللع زوجلللتللله �للضللويف - 
امللكة  عن  للتخفيف  جللاءت  التي 

بعد وفاة فيليب - وابنيهما.

- بينيلوب نات�سبول
ماونتباتن  كونتي�ضة  بيني  كانت 
لاأمري  املقربني  الأ�ضدقاء  من 
ريا�ضة ركوب  فيليب وترافقه يف 
اخليل. زوجها هو حفيد الكونت 
كلللللان يرعى  الللللللذي  ملللاونلللتلللبلللاتلللن 
واغتالته منظمة  ت�ضارلز  الأمري 
اجلي�ض اجلمهوري الإيرلندي يف 

.1979

- اأرت�سي ميلر باكويل
ل  الللذي  القائل  ال�ضيوف  اأحللد 
بقي  امللكية.  العائلة  اإىل  ينتمون 
قريبا جدا من الأمري فيليب بعد 

اأن عمل �ضكرتريا خا�ضا له.

- عائلة االأمري فيليب
�ضيح�ضر العديد من اأفراد الفرع 
الأملاين لعائلة فيليب وخ�ضو�ضا 
بلللادن وحفيد  بللرنللهللارد ويل عهد 
اإىل  بالإ�ضافة  ثلليللودورا،  �ضقيقته 

دوناتو�ض عميد عائلة هي�ضه.

- رجال الدين واجلوقة
املللحللدد بثاثني  الللعللدد  ي�ضمل  ل 
رجلللال الللديللن واأعلل�للضللاء اجلوقة 
بقيادة  املرا�ضم  �ضيحيون  الللذيللن 
عللملليللد ويللنللد�للضللور ديللفلليللد كونر 
كانربري  اأ�للضللاقللفللة  رئلليلل�للض  ملللع 
الروحي  الزعيم  ويلبي،  جا�ضنت 

لاإنغليكان.
اأربعة  من  مكونة  جوقة  �ضتقوم   
بللللللاأداء الأغللللللاين التي  مللنلل�للضللديللن 

اختارها فيليب.

  ا�سطدم طويل بالقيود الربوتوكولية للعائلة امللكية والتي تتعار�ش مع طباعه 

الأمري فيليب اإرادة من حديد حتت قناع املرح 
•• لندن-اأ ف ب:

اإليزابيث  امللكة  زوجته  ب�سمت  فيليب  االأمري  واكب 
تويف  الذي  الرجل  لكن  عاما،   73 من  الأكرث  الثانية 
اأظهر خلل عقود طويلة يف  املئة عام  بلوغه  قبيل 
مواجهة  يف  كبريتني  و�سلبة  قوة  امللكية  العائلة 

حتديات �سّحى خللها مب�سريته يف �سبيل حبه.
بعدما  ويند�سور  ق�سر  يف  احلياة  ادنــربه  دوق  فارق 
اأم�سى �سهرًا كامل يف امل�ست�سفى يف لندن اإثر تعر�سه 

اللتهاب ومل�سكلة يف القلب.
باركر  مايكل  اخلا�ش  ل�سكرتريه  اأعلن  فيليب  وكان 
االأوىل  “وظيفتي  اأن   1947 �سنة  زواجـــه  قبيل 

امللكة”.  يوما عن  اأتخلى  اأال  واالأخرية هي  والثانية 
لهذا  امتنانها  الثانية  اإليزابيث  امللكة  واأظــهــرت 
التفاين، اإذ و�سفت زوجها يف ت�سريحات علنية باأنه 

“قوتها” و”�سندها«.
بالقيود  طــويــل  فيليب  االأمـــري  ا�سطدم  ذلـــك،  مــع 
والتي  الربيطانية  امللكية  للعائلة  الربوتوكولية 

غري  دعاباته  مع  وخ�سو�سا  طباعه  مع  تتعار�ش 
ُو�سفت  الــتــي  وتعليقاته  البع�ش  بنظر  املــوفــقــة 

بالعن�سرية.
العا�سر  يف  اليونانية  كورفو  جزيرة  يف  فيليب  ولد 
اليونان  اأمــري  بلقب   ،1921 حــزيــران/يــونــيــو  مــن 

والدمنارك. 

�سعر االأمري فيليب باالإحباط حينما ا�سطر اإىل اإنهاء م�سريته الع�سكرية عقب ترقيته اإىل رتبة كومندان
اأقر دوق اإدنربه لكاتب �سريته: »ت�سارلز رومن�سي، اأنا براغماتي. هذا يعني اأننا ننظر اإىل االأمور ب�سورة خمتلفة«
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بللهللدفللني لكل  اإيللفللرتللون  اأمللللام م�ضيفه  الللتللعللادل  فللخ  تللوتللنللهللام يف  �ضقط 
منهما، يف مباراة �ضهدت ثنائية لكل من هاري كاين والإي�ضلندي غيلفي 
�ضيغورد�ضون، اجلمعة يف افتتاح مناف�ضات املرحلة الثانية والثاثني من 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
27 و68، و�للضلليللغللورد�للضللون يف  الللدقلليللقللتللني  كللايللن هللدفللني يف  و�للضللجللل 

الدقيقتني 31 من ركلة جزاء و62.
بعد خم�ض  نقطة على   50 بر�ضيد  ال�ضابع  املركز  توتنهام يحتل  وبات 
اآخر املراكز املوؤهلة اإىل دوري البطال.  نقاط من و�ضت هام الرابع، يف 

فيما بقي اإيفرتون ثامناً مع 49 نقطة.
وبهذين الهدفني انفرد كاين ب�ضدارة هدايف الدوري الإنكليزي، رافعاً 
ر�ضيده اإىل 21 هدفاً بفارق هدفني عن جنم ليفربول امل�ضري حمّمد 

�ضاح.
وبللللات ر�للضلليللد كللايللن 163 هلللدفلللاً اأيلل�للضللاً خلللال ملل�للضللريتلله يف الللللدوري 
الإنكليزي، متجاوزاً رقم اأ�ضطورة ليفربول روبي فاولر يف املركز ال�ضابع 

على لئحة الهدافني التاريخيني التي يت�ضدرها جنم نيوكا�ضل ال�ضابق 
األن �ضرير )260(.

وبعدما بداأ فريق املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو املو�ضم ب�ضكل جيد 
�ضتني عاماً،  الللدوري منذ  اأول يف  للمناف�ضة على لقب  وبللدا يف طريقه 
تدهورت نتائج �ضبريز ب�ضكل لفت وُمني ب�ضبع هزائم يف مبارياته الل13 

الأخرية.
اآخللر ثاث  التي يح�ضدها توتنهام يف  الثانية فقط  النقطة  وهللذه هي 

مباريات له حملياً.
من جهته، مل يعرف اإيفرتون طعم الفوز يف اآخر خم�ض مباريات له يف 

الل"برميريليغ" )خ�ضارتان وثاثة تعادلت(.
لكن  الأول،  ال�ضوط  خللال  و�ضيطرة  ا�ضتحواذاً  الأكللر  اإيفرتون  وكللان 
من  عر�ضية  تلقى  بعدما  كني هو من افتتح الت�ضجيل يف الدقيقة 27، 
الفرن�ضي تانغي ندومبيلي داخل منطقة اجلزاء، لي�ضتلم الكرة وي�ضدد 

مبا�ضرة يف ال�ضباك.

الللتللعللادل مللن ركلللللة جلللزاء يف  اإدراك  و�للضللرعللان مللا جنللح �ضيغورد�ضون يف 
الدقيقة 31، لينتهي ال�ضوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

لأ�ضحاب  الأف�ضلية  منح  يف  �ضيغورد�ضون  جنللح  الللثللاين،  اللل�للضللوط  ويف 

الأر�ض حمرزاً هدفه الثاين يف الدقيقة 62، لكن رد كاين كان �ضريعاً 
مع ت�ضجيله هدف التعادل يف الدقيقة 68، ليخرج الفريقان بالتعادل 

رغم �ضغط اإيفرتون يف الدقائق الأخرية دون نتيجة.

األبا، من اتخاذ خطوات جادة نحو  اقرب قلب دفاع فريق بايرن ميونخ، النم�ضاوي ديفيد 
النتقال اإىل ريال مدريد، بعد تاأكد نهاية عقده لدى النادي البافاري، وعدم التجديد.

واأي�ضاً  رامو�ض،  ل�ضريجيو  التجديد  تللاأزم  بعد  ريال مدريد،  اإىل  بالنتقال  األبللا  ا�ضم  ارتبط 
ال�ضيف  املتوقع رحيلهما يف  فللاران، وكذلك مار�ضيلو،  الغمو�ض حول م�ضتقبل  يف ظل حالة 

املقبل.
ال�ضفقة  اأكللر حل�ضم  �ضيتخذا خطوات  وريللال مدريد  "األبا  الإ�ضبانية:  اآ�للض  قالت �ضحيفة 
منه  "املرينغي" اأكللر  خللارج  رامللو�للض  �ضريجيو  م�ضتقبل  اأ�ضبح  بعدما  املقبلة،  الأيلللام  خللال 
بالداخل، ب�ضبب تاأزم التجديد له، واخلاف على املقابل املادي يف العقد اجلديد، قبل اأقل من 

�ضهر ون�ضف ال�ضهر على نهاية املو�ضم.
ويق�ضي رامو�ض مو�ضمه الأخري يف العقد، وطلب زيادة يف الراتب من اأجل التجديد، يف حني 

املالية، ويعد  الأزمللة  ب�ضبب  راتبه احلللايل  %10 من  "امللكي" باقت�ضا�ض  مت�ضك م�ضوؤويل 
الهدف  يبحث عن  ولكنه   ،2022 ينتهي عقده  الللذي  لفاران  كبري  اإىل حٍد  م�ضابه  الو�ضع 
نف�ضه، وبالتايل فاإن ال�ضكوك تدور حول جتديده مع احتمالت رحيله يف ال�ضيف املقبل من 

اأجل جني الأموال.
اأما بالن�ضبة لألبا ف�ضيكون هو التعزيز الأكرب لرحيل رامو�ض اأو فاران ب�ضبب جودته، وتعدد 
39 مباراة مع بايرن ميونيخ يف املو�ضم اجلاري، �ضارك يف  ا�ضتخدامه يف امللعب، حيث جمع 
31 منهم يف الدفاع يف القلب واجلانب الأي�ضر، وظهر كجناح اأي�ضر يف مباراة واحدة وحمور 

ارتكاز مرتني، وخم�ض منا�ضبات كاعب خط و�ضط.
وميتلك األبا بالفعل اتفاق �ضابق مع ريال مدريد على تقا�ضي 10 مليون يورو �ضايف دخل يف 

املو�ضم الواحد، ليكون �ضمن الفئة الأوىل لرواتب الاعبني لدى "املرينغي".

 NFT"" اأعلن اأ�ضطورة كرة القدم الربازيلي بيليه، عن اإطاق جمموعته الأوىل من رموز
من�ضة  على  لا�ضتبدال(،  القابلة  غري  )التوكنز  اأو   ،))Non-Fungible Token

متخ�ض�ضة يف الفن الرقمي.
 )Ethernity( اأ�ضدقائي، ي�ضرين الإعان عن اأن" قال بيليه عرب ح�ضابه على توير: 
اأ�ضطوري تكرمياً يل، اأرى اأنه من الرائع تخليدي بهذه الطريقة، ياله   )NFT( ضتطلق�
من �ضرف!". و�ضتكون هذه املجموعة متاحة اعتباراً من 2 مايو )اأيار(، وتهدف اإىل تخليد 

كرة قدم على مر  اأف�ضل لعب  الكثريون  يعتربه  الللذي  بيليه،  اللحظات يف م�ضرية  اأف�ضل 
الع�ضور.

وطوال م�ضريته الكروية التي امتدت لعقدين من الزمان، �ضجل الاعب ال�ضابق 80 عاماً، 
اأكر من األف هدف، وتوج باملونديال مع منتخب الربازيل ثاث مرات )1958، و1962، 
اأن يتمثل  "NFT" هو توكن يعّرف الأ�ضل ب�ضكل فريد، وميكن  اأن  و1970(. ي�ضار اإىل 

باأ�ضل رقمي مثل �ضورة.

النقاط  واإحللدى  املقبل،  للمو�ضم  الإيللطللايل، خططه  نللادي ميان  ي�ضع 
املخ�ضرم  اإىل جانب  التعاقد مع مهاجم جديد،  قائمتهم هي  املهمة يف 
هو   ،2022-2021 مو�ضم  يكون  قللد  الللذي  اإبراهيموفيت�ض،  زلتلللان 
املو�ضم الأخري لل�ضويدي يف �ضان �ضريو، مما يعني اأن هناك حاجة اإىل حل 
�ضريع. يعاين "الرو�ضونريي" من اأزمة يف ترجمة الفر�ض التي ي�ضعنها 
املللو�للضللم، مللع عللدم ظللهللور مللاريللو ماندزوكيت�ض،  بللدايللة  اأهللللداف منذ  اإىل 

بامل�ضتوى املاأمول منه.

"الرو�ضونريي لديهم ثاثة لعبني من  وقالت �ضحيفة توتو �ضبورت: 
ح�ضلوا  وجميعهم  اأمنياتهم،  قائمة  يف  الإيطايل  الأوىل  الدرجة  دوري 
على ت�ضنيف عاٍل للغاية وهم دو�ضان فاهوفيت�ض )فيورنتينا(، واأندريا 

بيلوتي )تورينو(، وجيانلوكا �ضكاماكا )�ضا�ضولو(".
مت ربط ميان مبفاو�ضات مع الثنائي، بينما متت اإ�ضافة ال�ضربي اإىل 
رادارهم نتيجة مو�ضمه الرائع، وميتلك رجل فيورنتينا اأي�ضاً اأعلى �ضعر، 

على الرغم من اأن ذلك ميكن تربيره بناًء على عمره.

ديفيد األبا يقرتب من ريال مدريد

بيليه يعلن عن اإطالق جمموعته 
الأوىل من »التوكنز«

ميالن ي�شعى لتدعيم خط
 هجومه يف »املريكاتو «

توتنهام يتعرث اأمام اإيفرتون 
بدوري اإنكلرتا 

اأنه  توتنهام هوت�ضبري، جوزيه مورينيو،  اأكد مدرب 
يف  ال�ضابق  لعبه  بانتقادات  الطللاق  على  يبايل  ل 
يف  طريقته  ب�ضاأن  بوغبا،  بللول  يونايتد،  مان�ض�ضر 

اإدارة الاعبني.
التعادل  �ضبورت�ض عقب  �ضكاي  ملحطة  مورينيو  قال 
مللع اإيللفللرتللون: "ل اأبلللايل على الإطلللاق مبللا يقول، 

ول�ضت من�ضغًا اأبداً".
و�لللضلللرح لعلللب و�للضللط مللنللتللخللب فللرنلل�للضللا، بللعللد الفوز 
لعبني  بتجاهل  معروف  "مورينيو  توتنهام:  على 
مدرب  عك�ض  على  الللبللدلء،  مبقاعد  اإجا�ضهم  بعد 

يللونللايللتللد احلللللايل اأويل جلللونلللار �للضللوللل�للضللار الللللذي ل 
يتجاهل اأي لعب".

اأولد  ملورينيو يف  الأخللرية  الأ�ضهر  ال�ضوء يف  و�ُضلط 
تللرافللورد على انللقللطللاع الللعللاقللات مللع لعللبللني، مثل 
اأغلى لعب يف تاريخ النادي بوغبا، والذي جرده من 

دور نائب القائد.
واأقلليللل مللوريللنلليللو مللن تللدريللب يللونللايللتللد يف دي�ضمرب 
مو�ضم  بللدايللة  اأ�لللضلللواأ  بللعللد   ،2018 الأول(  )كللانللون 
عني  الللذي  ب�ضول�ضار  وا�ضتبدل  عللامللاً،   28 خللال 

مدرباً موؤقتاً قبل تثبيته باملن�ضب.

بايدن،  جللو  الأمللريللكللي  الرئي�ض  اأكلللد 
الياباين  اللللللللللوزراء  لللرئلليلل�للض  دعلللمللله 
يللو�للضلليللهلليللدي �للضللوغللا، الللللذي قلللال من 
البيت الأبي�ض اإّن باده م�ضّممة على 
انللتلل�للضللار فللريو�للض كورونا،  احللللّد مللن 
وتنظيم دورة األعاب اأوملبية باأمان تام، 

خال ف�ضل ال�ضيف.
�للضللرح �للضللوغللا خلللال مللوؤمتللر �ضحايف 
"اأبلغت الرئي�ض  م�ضرك مع بايدن: 
الأمريكي بعزمي على تنظيم اأوملبياد 
للوحدة  كللرمللز  ال�ضيف  هللذا  طوكيو 

العاملية".
و�ضدد على اأن اليابان ت�ضتمع وتتعلم 
من منّظمة ال�ضحة العاملية واخلرباء، 
"ق�ضارى  تللبللذل  بللللاده  اأّن  ملل�للضلليللًفللا 
جهدها" للتح�ضري لأوملبياد طوكيو.

واأ�ضار اإىل اأّن الأمر يتعّلق "ببذل كّل 
مللا اأمللكللن لحللتللواء الللعللدوى وتنظيم 
الأللللعلللاب بللاأمللان تلللاّم مللن وجللهللة نظر 

علمّية".
وقللللال بلللايلللدن يف بلليللان ملل�للضللرك اإّنللله 

يللدعللم جللهللود رئلليلل�للض اللللللوزراء �ضوغا 
لتنظيم األعاب اأوملبية، باأمان تام.

الزعيَمني  اأن  اإىل  اللللبللليلللان  واأ�للللضللللار 

بالريا�ضّيني  فللخللرهللمللا  علللن  علللللرّبا 
الأمريكّيني واليابانّيني الذين تدّربوا 
�ضيتناف�ضون  والللذيللن  الألللعللاب،  لهذه 

بروح اأوملبّية.
افتتاح  100 يوم من  اأقللّل من  وقبل 
العام  اأرجئت  التي  الأوملبّية،  الألعاب 

امللللا�لللضلللي بلل�للضللبللب اجللللائلللحلللة، ُتلللواجللله 
اللليللابللان مللوجللة رابلللعلللة ملللن فريو�ض 

كورونا.

بايدن يدعم اليابان امل�شممة
 على تنظيم الأوملبياد

مورينيو يرد على 
انتقادات بوغبا

الفجر الريا�ضي
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

اأر�لللضلللل �للضللعللادة حمللمللد بللن ثعلوب 
الدرعي رئي�ض جمل�ض اإدارة �ضركة 
برقيتي  لا�ضتثمار  الللعللني  نلللادي 
بالفجرية  العروبة  لناديي  تهنئة 
اخليمة  راأ�لللللللللض  يف  والإملللللللللللللللارات 
مبنا�ضبة تاأهلهما اإىل دوري اخلليج 
للمو�ضم  الللللقللللدم،  للللكلللرة  اللللعلللربلللي 
بعدما   ،2021  2021- املقبل 
اللللعلللروبلللة مبنطقة  فلللريلللق  اأحللللللرز 
دوري  ولقب  درع  بالفجرية  مربح 
ملو�ضم  القدم  لكرة  الأوىل  الدرجة 
دوري  ليبلغ   ،2021  2020-
الأ�ضواء بكل جدارة للمرة الثانية 
يف تاريخه، بعد املرة الأوىل  التي 
مو�ضم  يف  اللللللللقلللب  فلليللهللا  حللقللقللهللا 
1991-1992، والأوىل يف عهد 
رقم  الفريق  باعتباره  الحلللراف 
20، يف تاريخ دوري اخلليج العربي 
للكرة »يف عهد الحراف«، والذي 
منذ  نلللاديلللاً   19 ملل�للضللاركللة  �للضللهللد 
 2009  2008- يف  النللطللاقللة 
فريق  واإدارة  قلليللادة  جهود  ،مثمنا 

العروبة بالفجرية.
فريق  علللللللللودة  الللللللدرعللللللي  وثلللللملللللن 
ملكانه  اخلللللليلللللملللللاوي  الإملللللللللللللللارات 
لدوري  الللرابللعللة  للمرة  الطبيعي 

للفريق  �ضبق  بعدما  »املحرفني«، 
�ضابقة  التاأهل، يف ثاث منا�ضبات 
ويف   ،  2010-2009 مللوا�للضللم 
ويف   ،  2012-2011 مللو�للضللم 
وها   ،  2014-2013 مللو�للضللم 
الطبيعي  ملللكللانلله  يللعللود  اللليللوم  هللو 
العروبة  فلللريلللق  بللجللانللب  و�للضلليللفللا 
ال�ضاعد  امل�ضابقة  الفجراوي بطل 
.. واأكد رئي�ض جمل�ض اإدارة �ضركة 
باأن جهود  العني لا�ضتثمار  نادي 
والإملللارات كانت  العروبة  اإداراتلللي 
بالروح  م�ضيداً  الللتللحللدي،  بحجم 
لاعبني  اللللعلللالللليلللة  اللللريلللا�لللضللليلللة 
وجلللمللهللور الللفللريللقللني الللللذي ظل 
متمنيا  الللظللروف،  كللل  يف  م�ضانداً 
يحالفها  مل  التي  للفرق  التوفيق 

التوفيق هذا املو�ضم.

•• اأبوظبي-الفجر

واجلودو  امل�ضارعة  احتلللاد  رئي�ض  الللدرعللي  ثعلوب  بللن  حممد  �ضعادة  تلقى 
�ضفري ال�ضداقة وال�ضام والإن�ضانية بالحتاد الدويل للجودو دعوة هاتفية 
من  املجري ال�ضيد ماريو�ض فايزر رئي�ض الحتاد الدويل للجودو حل�ضور 
التي تعقد  العادية لاحتاد الدويل للجودو  اجتماعات اجلمعية العمومية 
يف العا�ضمة املجرية بوداب�ضت يوم اخلمي�ض الثالث من يونيو القادم ،على 
هام�ض بطولة العامل للجودو للكبار التي تقام يف بوداب�ضت خال الفرة من 

-6 13 يونيو 2021، قبل دورة طوكيو لاألعاب الريا�ضية الأوملبية التي 
تقام خال الفرة من 23 وحتى 31 يوليو 2021 القادم .

ومت التفاكر خال الت�ضال حول اإمكانية ال�ضتفادة من الأكادميية الإقليمية 
لاحتاد الدويل للجودو التي افتتحت موؤخرا يف قريغيز�ضتان على هام�ض 
الدويل  الحتللاد  عرب  اتفاقية  توقيع  خللال  من  واأوقيانو�ضيا  اآ�ضيا  بطولة 
املنتخبات  لعبي  مللن  ال�ضاعدين  الاعبني  مللن  �ضفوة  لبتعاث  للجودو 
الماراتي  ينعك�ض على اجلللودو  ال�ضقل والحتكاك مما  ملزيد من  الوطنية 
واملنطقة واآ�ضيا، ومت التفاق على بحث الأمر عن طريق خرباء الحتاد مبا 

قيام  وال�ضتفادة من  القادمة،  الفرة  الفكرة خال  تلك  ترجمه  ي�ضهم يف 
تلك الكادميية املتخ�ض�ضة التي �ضتخدم الإقليم كافة.

للجودو تطور  الدويل  رئي�ض الحتاد  فايزر  ال�ضيد ماريو�ض  املجري  وثمن 
الفرة  خللال  والللفللئللات  امل�ضتويات  كللافللة  على  الإملللاراتلللي  اجللللودو  م�ضتوى 
الأخرية بف�ضل الهتمام املبا�ضر من �ضعادة حممد بن ثعلوب الدرعي، اأما 
اأن يكون للمنتخب املتاأهل احل�ضور الفني املميز خال دورة طوكيو2021، 
اجلودو  تتويج  �ضهدت  الللتللي   2016 جللانللريو  دي  ريللو  دورة  يف  حللدث  كما 

الإماراتي باأول ميدالية برونزية اأوملبية.

بن  مللكللتللوم  بللن  �ضعيد  ال�ضيخ  اأكلللد 
احتاد  رئلليلل�للض  مللكللتللوم،  اآل  جللمللعللة 
ند  دورة  اأن  تن�ض  للبادل  الإملللارات 
مهما  دورا  لعبت  الريا�ضية  ال�ضبا 
حمليا  وتطورها  اللعبة  انت�ضار  يف 
اأبناء  مللن  ممار�ضيها  عللدد  وزيللللادة 
اجلن�ضيات  خمتلف  وملللن  الللوطللن 
التي  ال�ضنوية  الللبللطللولت  بف�ضل 
والتغطية  الللللللللدورة  خلللللال  تلللقلللام 
لفعالياتها،  املللملليللزة  الإعلللامللليلللة 
وقال رئي�ض احتاد الإمارات للبادل 
اإىل  ت�ضل  اأن  للعبة  كللان  ما  تن�ض: 
النت�ضار  وحتلللقلللق  امللل�للضللتللوى  هللللذا 
اللللوا�لللضلللع يف دولللللة الإملللللللارات لول 
حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  ورعللايللة  دعللم 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي، 
با  دعما  للعبة  �ضموه  قللدم  حيث 
ملللن النطاق  مللكللنللهللا  ملللا  حلللللدود 
والنمو والتطور، كما وجه بت�ضييد 
اأحدث املاعب ملمار�ضة البادل تن�ض 

لن�ضرها  املخت�ضة  الكوادر  وتوفري 
لل�ضباب  املثل  و�ضرب  وتطويرها، 
الريا�ضة، حني قام  اأهمية هذه  يف 
بها  والإ�لللضلللادة  مبمار�ضتها  �للضللمللوه 

وحث ال�ضباب على ممار�ضتها. 
واأو�ضح ال�ضيخ �ضعيد بن مكتوم بن 
جمعة اآل مكتوم اأن احتاد الإمارات 
يللبللذل جللهللودا كبرية  للللللبللادل تن�ض 
عدد  وزيلللادة  الريا�ضة  هللذه  لن�ضر 
ممللار�للضلليللهللا بللهللدف تللكللويللن قاعدة  
اأبناء  الللاعللبللني ملللن  وا�للضللعللة ملللن 
اأر�ضها،  على  واملقيمني  الإمللللارات 
اإيجابية  املللوؤ�للضللرات  اأن  اإىل  منوها 
املقامة  امللللبلللاريلللات  ملل�للضللتللوى  واأن 
ند  دورة  فللعللاللليللات  �للضللمللن  حللاللليللا 
قوية  م�ضتويات  عن  ك�ضفت  ال�ضبا 
الاعبني  وخللا�للضللة  للللللملل�للضللاركللني 
اخلربات  بف�ضل  منهم  املواطنني 
التي اكت�ضبوها، ما يوؤكد اأن اللعبة 
مل  ولكنها  ال�ضحيح  الطريق  على 
تطلعاتنا  م�ضتوى  اإىل  بعد  ت�ضل 

وطموحاتنا و�ضنوا�ضل العمل حتى 
ترتقي اإىل مكانة اأف�ضل.

و�ضرح ال�ضيخ �ضعيد بن مكتوم بن 
جمعة اآل مكتوم اأن انت�ضار ماعب 
تللنلل�للض يف خمللتلللللف مدن  اللللللبلللللادل 
برامج  تنفيذ  يف  �ضي�ضهم  الللدولللة 
�ضعبية  وزيللادة  التطويرية  الحتاد 

اللعبة بني ال�ضباب.
ومن جهة اأخرى، اأ�ضفرت مناف�ضات 
الذهبية  للللللفللئللة  الأول  الللللللللدور 
�ضرييرا  مللارك  فللوز  عللن  للبطولة 
الثنائي  علللللللى  اأرويللللللللز  وفللليلللكلللتلللور 
ال�ضام�ضي  وخللالللد  علللللي  اآل  حللمللد 
 3-6 بواقع  رد  دون  مبجموعتني 
للدور  الللتلللللاأهللل  وحتللقلليللق  و5-7، 

التايل.
�ضمن  مللبللاريللات   4 الليلة  وتللقللام   
النهائي منها مباراتني  ربع  الدور 
حللل�للضللاب الللفللئللة الللذهللبلليللة رجللللال، 
حيث جتمع الأوىل الثنائي امييليو 
ملليلل�للضللا�للض ومللا�للضللون اكلل�للضللفللري �ضد 

دين ماكفارلن وماثيو ماكفارلن 
�ضامل  يلتقي  الللثللانلليللة  امللللبلللاراة  ويف 
اأ�للضلليللف مع  الللهللويل و حممد  علي 
وغيلريمو  نو�ضيز  مارتني  الثنائي 

فيافاين. 
ربع  حل�ضاب  مللبللاراتللان  تقام  فيما   
�ضيدات،  الللربونللزيللة  الفئة  نهائي 
فيليبا  اللللثلللنلللائلللي  الأوىل  جتلللملللع 
�ضد  رودريغيز  ومللاريللا  فريمينيو  
ويف  بابيك  و�ضلمى  بيك  جو�ضيبا 
الثنائي  يلللللتللقللي  الللثللانلليللة   امللللبلللاراة 
املللكللون مللن ديللانللا �للضللمللر و فاطمة 
باملا  جي�ضيكا  مللع  اهلل  عبد  حممد 

ولويل غرييرو.
 

ــز ومــ�ــســتــويــات  ــي تــنــظــيــم مم
عالية 

ال�للضللبللاين فيكتور  الللاعللب  واأكللللد 
الذي  بللالللتللطللور  �ضعيد  اأنللله  اأرويللللز 
دولة  يف  تن�ض  البادل  لعبة  ت�ضهده 
الإمارات، مو�ضحا اأنه بداأ ممار�ضة 

للعي�ض  انتقاله  منذ  اللعبة  هللذه 
يف دبللي بعدما كللان لعللب تن�ض يف 
ال�ضابق ومثنيا على التنظيم الرائع 
التي  العالية  وامل�ضتويات  للبطولة 

اأظهرها خمتلف امل�ضاركني.
الثاين،  الللللدور  اإىل  تللاأهللللله  وحلللول 
قللويللة بف�ضل  مللبللاراة  قلللال: قدمنا 
للبطولة  اجللللليللللدة  حتلل�للضللرياتللنللا 
بطاقة  انللتللزاع  يف  جدارتنا  واأثبتنا 
التي  الللل�لللضلللعلللوبلللة  رغلللللم  اللللللللتلللاأهلللل 

واجهناها يف املجموعة الثانية.

ميداليات عام اخلم�سني
الريا�ضي  دبلللللي  جمللللل�للض  اأ�للللضللللدر 
بللل�لللضلللعلللار عام  مللليلللدالللليلللات تلللتلللزيلللن 
اخلم�ضني منحوًتا على �ضكل مبنى 
جممع ند ال�ضبا الريا�ضي، و�ضيتم 
منح هذه امليداليات للم�ضاركني يف 
بطولت دورة ند ال�ضبا، وتاأتي هذه 
 50 الللل  بالذكرى  احتفاًل  املللبللادرة 

العربية  الإمللللارات  دولللة  لتاأ�ضي�ض 
"عام  انطاق  وتزامًنا مع  املتحدة 
حر�ض  اإطلللللللار  ويف  اخلم�ضني"، 
املتوا�ضل  الللريللا�للضللي  دبللي  جمل�ض 
اإ�لللضلللدار ملليللداللليللات خمتلفة  علللللى 
لللكللل حلللدث ريللا�للضللي تلل�للضللكللل رملللًزا 
جمالًيا يحكي ق�ضة املكان واحلدث 

ويوثق لاإجناز الريا�ضي.
واعتاد جمل�ض دبي الريا�ضي على 
ملليللداللليللات حتللمللل �ضوًرا  اإ�لللضلللدار 

واملعامل  املنا�ضبات  لأبللرز  تذكارية 
والعمرانية  وال�ضياحية  الثقافية 
يف دبي وذلك يف اإطار تنمية الوعي 
اللل�للضلليللاحللي للللدى الللريللا�للضلليللني اإىل 
اللللريلللا�لللضلللي، ولكي  اللللوعلللي  جلللانلللب 
مميًزا  رمللًزا  امليداليات  هللذه  تكون 
ويلل�للضللبللح ذكللللرى دائلللملللة يف اأذهللللان 
الريا�ضي  الفعاليات  يف  امل�ضاركني 
بللهللا يف مكان  وميللكللنلله الحللتللفللاظ 

مميز لتذكره باحلدث واملكان.

�شعيد بن مكتوم : دورة ند ال�شبا اأ�شهمت يف ن�شر وتطوير البادل تن�ض يف الدولة

دعوة حممد بن ثعلوب لعمومية »دويل« اجلودو العادية يف بوداب�ست

فكرة لال�شتفادة من اإمكانات اأكادميية قريغيز�شتان اجلديدة للجودو

•• راأ�س اخليمة-وام:

الأوىل  الدرجة  دوري  م�ضابقة  جللدول  مت�ضدر  العروبة  فريقا  تاأهل 
 40 " الثاين" بر�ضيد  الإملللارات  و  نقطة   43 بر�ضيد  القدم  لكرة 
يف  وذلللك  املقبل  املو�ضم  الإماراتية  املحرفني  رابطة  مل�ضابقة  نقطة 

ختام مباريات اأ�ضبوعها الل 21.
نادي  على  بفوزه  التاأهل  بطاقتي  اأوىل  قد ح�ضم  العروبة  نللادي  كان 

ملعب  على  الأول  اأم�ض  م�ضاء  جللرت  التي  املللبللاراة  يف  بثاثية  الذيد 
 30 الدقيقة  يف  نوانريي  فيكتور  الاعب  الأهلللداف  �ضجل  و  الذيد 
الأوىل  الدقيقة  و   69 الدقيقة  "هدفني" يف  �ضعيد عبيد  والاعب 

من الوقت املحت�ضب بدل عن ال�ضائع.
بينما خطف نادي الإمارات بطاقة التاأهل الثانية بفوزه الكبري على 
�ضيفه نادي م�ضايف ب�ضدا�ضية نظيفة �ضجلها الاعب دييغودا �ضيلفا 
�ضيلفا  ليذيريي  الاعب  و  جللزاء  ركلة  من   23 و   7 الدقيقتني  يف 

يف الدقائق 48 و 49 و 75 ، والاعب خالد الدرمكي يف الدقيقة 
الأوىل من الوقت املحت�ضب بدل عن ال�ضائع .

و على ملعب العربي متكن نادي البطائح من حتقيق الفوز على نادي 
العربي بهدف نظيف �ضجله الاعب ويندر�ضون ميوراو يف الدقيقة 4 
من ركلة جزاء اإل اأن "البطائح" فقد فر�ضة التاأهل على الرغم من 

ح�ضوله على 37 نقطة وبفارق ثاث نقاط عن"الإمارات".
بثاثة  التعاون  �ضيفه  على  معنويا  فللوزا  احل�ضن  دبللا  نللادي  وحقق 

اأهداف دون رد �ضجلها الاعب �ضامل جا�ضم يف الدقيقة 9 ، والاعب 
حممد املربوعي يف الدقيقة 59 ، والاعب اإبراهيم مو�ضى يف الدقيقة 
1+90. ويف املباراة اخلتامية للجولة تغلب نادي احلمرية على نادي 
م�ضفوت بهدفني لهدف �ضجل هديف احلمرية الاعب عبدالرحمن 
�ضانتو�ض  دو�للض  بريرا  لللوان  ، والاعب   32 الدقيقة  حممد علي يف 
يف الدقيقة 76، بينما �ضجل الهدف الوحيد مل�ضفوت الاعب ماجد 

اأحمد يف الدقيقة 15.

العروبة و الإمارات يتاأهالن ر�شميا لدوري املحرتفني

ربع النهائي الليلة   الدور  يف  مباريات   4 •
اخلم�سني عام  ب�سعار  ميدالياتها  تزين  ال�سبا  ند  • دورة 

حممد بن ثعلوب الدرعي يهنئ 
العروبة والإمارات



األحد   18  إبريل   2021  م   -   العـدد   13218  
Sunday   18   April   2021   -  Issue No   13218الفجر الريا�ضي

1818

طماأن رئي�ض نادي بر�ضلونة، خوان لبورتا، ع�ضاق النجم 
الأرجنتيني ليونيل مي�ضي، كا�ضفا عن تطور املحادثات 

املرتبطة بتجديد عقد "الربغوث" مع "البلوغرانا".
و�ضكلت م�ضاألة جتديد عقد ليونيل مي�ضي الذي ينتهي 
بالن�ضبة  الأهمية  بالغة  م�ضاألة  املقبل،  يونيو  اآخللر  يف 
لابورتا، الذي ك�ضف عن تطور املحادثات اجلارية مع 

النجم الأرجنتيني.
"جوغوني�ض"  بللرنللامللج  مللع  مللقللابلللللة  لبلللورتلللا يف  وقللللال 
الإ�ضباين، اإن بر�ضلونة ومي�ضي مل يتو�ضا بعد لتفاق 

نهائي ب�ضاأن م�ضتقبل الاعب.
وح�ضبما ذكرت �ضحيفة "ماركا" الإ�ضبانية، فاإن لبورتا 
اأ�ضار اإىل ر�ضاه عن املحادثات اجلارية مع مي�ضي، لفتا 

اإىل وجود تقدم يف املفاو�ضات.
وكانت ال�ضحيفة الإ�ضبانية ك�ضفت موؤخرا، اأن الربازيلي 
�ضان  باري�ض  مع  عقده  جتديد  مفاو�ضات  اأوقللف  نيمار 
"احتمال قوي" لعودته  اإىل  الفرن�ضي، م�ضرية  جرمان 

اإىل بر�ضلونة خال ال�ضيف املقبل.

ووفق ال�ضحيفة، فاإن نيمار قرر عدم جتديد عقده مع 
بطل فرن�ضا بعد موؤ�ضرات جديدة ترجح بقاء مي�ضي يف 

بر�ضلونة، مع عودة رئي�ض النادي لبورتا.
انتقال  اإىل  ت�ضري  ال�ضحفية  الللتللقللاريللر  كللانللت  وبللعللدمللا 
مي�ضي اإىل باري�ض �ضان جرمان، جتددت التكهنات ب�ضاأن 
الأرجنتيني  النجم  ملزاملة  بر�ضلونة  اإىل  نيمار  عللودة 
مرة اأخرى، بعد 4 �ضنوات من الرحيل عن "كامب نو" 
222 مليون يورو، يف اأكرب �ضفقة عرفتها كرة  مقابل 

القدم بتاريخها.
ونقلت "ماركا" عن �ضحيفة "اأرا" الكتالونية، اأن نيمار 
)29 عاما( بات متاأكدا من اأن مي�ضي )33 عاما( لن 
يرحل عن بر�ضلونة بنهاية املو�ضم، واأن النجم الربازيلي 

اأبلغ و�ضيف الدوري الإ�ضباين برغبته يف العودة.
ويتفق هذا ال�ضيناريو مع ما قاله يف وقت �ضابق اأندري 
كوري، ك�ضاف الاعبني ال�ضابق لنادي بر�ضلونة: "نيمار 
�ضيلعب مع مي�ضي جمددا. لي�ض يف باري�ض �ضان جرمان 

لكن يف بر�ضلونة".

الثقيل،  العيار  من  مفاجاأة  كواترو" الإ�ضبانية  "ديبورتي�ض  قناة  فجرت 
اأتلتيكو  مهاجم  بللاإعللادة  الإجنليزي  ليفربول  اهتمام  عن  ك�ضفت  بعدما 

مدريد لوي�ض �ضواريز، كبديل للم�ضري الدويل حممد �ضاح.
واأ�ضارت القناة اإىل اأنه رغم تف�ضيل �ضواريز البقاء يف الدوري الإ�ضباين، 

اإل اأن عقده ل ي�ضمل اأي بنود متنعه من الرحيل عن 
اأتلتيكو مدريد.

ووفق "ديبورتي�ض كواترو"، فاإن ليفربول 
هو النادي الوحيد احلري�ض على جذب 
اإن ترك  �ضواريز، ليكون بديا ل�ضاح 

ال�ضيف. "الريدز" هذا 
وملللللن بللللني اخلللللليلللللارات امللللتلللاحلللة اأملللللام 

�ضواريز اأي�ضا، اللعب يف "اإنر ميامي"، 
الأمريكي،  للللللدوري  بللالنللتللقللال  فكر  اإن 
�ضبورت"  مي  "غيف  موقع  ذكللر  ح�ضبما 

الريا�ضي.
وا�لللضلللتلللطلللاع �لللضلللواريلللز ملللنلللذ انلللتلللقلللالللله من 

اأن  املا�ضي،  العام  لأتلتيكو مدريد  بر�ضلونة 
يحدث تاأثريا اإيجابيا يف الفريق، اإذ بات هداف 

النادي يف الدوري الإ�ضباين بر�ضيد 19 
الللللذي ي�ضعه  الأملللللر  هلللدفلللا، 

مبللللللللللللللللللللللوازاة مللللع 

�ضاح، هداف ليفربول يف "الربميريليغ".
 6.3 النادي  كّلفت  قد  لأتلتيكو مدريد  �ضواريز  انتقال  �ضفقة  اأن  ورغللم 
مليون اإ�ضرليني فقط، اإل اأن قيمة الاعب ال�ضوقية باتت الآن بح�ضب 

موقع "تران�ضفري ماركت" يف حدود 13.5 مليون اإ�ضرليني.
ومع بلوغه الل34 عاما من عمره، فاإن ليفربول قد ياأمل باحل�ضول 
وفق  ن�ضبيا،  مللعللقللول  مبلغ  مللقللابللل  �للضللواريللز  خللدمللات  علللللى 

"ديبورتي�ض كواترو".
انللتللقللال �ضواريز  تللعللر�للض  الللتللي  الللعللقللبللات  ومللللن 
تللرحلليللب جماهري  عللللدم  احلللتلللملللال  لللللليللفللربللول، 
اأنه  وخ�ضو�ضا  للل�للضللاح،  كبديل  بلله  "الريدز" 
املهنية،  حياته  مللن  مللتللاأخللرة  مرحلة  يف  �ضياأتي 
اأداء  امل�ضري  النجم  فيه  يقدم  الللذي  الللوقللت  ويف 
جيدا مع النادي الإجنليزي. اأما �ضاح، فقد زادت 
بعد  ل�ضيما  ليفربول،  مع  م�ضتقبله  حول  التكهنات 
البطولت  جميع  من  الوفا�ض  خروج "الريدز" خايل 
اأن  اإىل  اأ�للضللارت  قد  �ضحفية،  تقارير  وكانت  املو�ضم.  هللذا 
�ضاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول يف �ضيف 2023، 
وذلك  الللللقللللادم،  اللل�للضلليللف  يف  "الريدز"  علللللى  �للضلليلل�للضللغللط 
لانتقال اإىل ريال مدريد اأو بر�ضلونة، علما اأن الاعب 
نف�ضه قد �ضّرح يف وقت �ضابق، باأنه ل ي�ضتبعد اللعب 
مع اأحد عماقي الكرة الإ�ضبانية 

يوما ما.

يبحث اأتلتيكو مدريد عن وقف �ضريع لنزيف النقاط، برغم ت�ضدره ترتيب 
الدوري الإ�ضباين لكرة القدم اأمام العماقني ريال مدريد وبر�ضلونة، وذلك 

قبل ثماين مراحل على نهايته.
نقطة  بلللفلللارق  نللقللطللة،   67 ملللع  الأّول  امللللركلللز  "كولت�ضونريو�ض"  يللحللتللل 
علللن ريللللال ملللدريلللد واثللنللتللني علللن بللر�للضلللللونللة، لللكللن انلللهللليلللاره الأخلللللري يوؤ�ضر 

لت�ضكيلة  �لللضلللعللليلللدة  تللللكللللون  ل  قلللللد  نلللهلللايلللة  اإىل 
املدرب الأرجنتيني دييغو �ضيميوين.

ت�ضع  اآخللر  يف  بفوزين  العا�ضمة  فريق  اكتفى 
الللدوري، فتقّل�ض فللارق كبري يف  مباريات من 
ال�ضدارة كان بحوزته ر�ّضحه منطقيا لحراز 

منذ  الليغا  يف  الأول  لقبه 
.2014

وما �ضّعب الأمور اأكر على اأتلتيكو، النت�ضارات املتتالية التي حققها الثنائي 
بعد  على  يقف  الذي  الرابع  ا�ضبيلية  اإىل  بال�ضافة  وبر�ضلونة،  ريال مدريد 
اأربع نقاط من بر�ضلونة، وقد �ضمن منطقيا تاأهله اإىل م�ضابقة دوري اأبطال 

اأوروبا.
اإيبار  ي�ضتقبل  عندما  ال�ضعداء  تنّف�ض  الأحلللد  اأتلتيكو  يللحللاول  ملعبه،  على 
الأخري والذي مل يفز منذ ت�ضرين الثاين/نوفمرب املا�ضي، علماً انه فاز عليه 
ذهابا ب�ضق النف�ض 2-1 بركلة جزاء يف الدقيقة قبل الأخرية، �ضّجلها جنمه 

هذا املو�ضم الهداف الأوروغوياين لوي�ض �ضواري�ض القادم من بر�ضلونة.
وبحال فوزه، �ضيبتعد اأتلتيكو 5 نقاط عن بر�ضلونة الذي �ضتقام مباراته مع 
�ضد  ال�ضبت  الكاأ�ض  م�ضابقة  نهائي  خو�ضه  ب�ضبب  اجلللاري،   29 يف  غرناطة 
اأتلتيك بلباو، واربللع عن ريال مدريد الذي يلعب يف وقت لحق الأحللد على 

اأر�ض خيتايف اخلام�ض ع�ضر الباحث عن فوزه الأول يف �ضت مباريات.
التعادل  عللن  الغائب  يورنتي  ماركو�ض  اأتلتيكو  ت�ضكيلة  اإىل  ويللعللود 
�ضيفتقد جمددا  لكنه  اليقاف،  ب�ضبب  بيتي�ض  ريللال  الأخللري �ضد 
يف  اإ�ضابة  ب�ضبب  اإ�ضافيني  ا�ضبوعني  غيابه  املتوقع  ل�ضواري�ض 

قدمه.
يواجه  اأي�ضا،  فيليك�ض  جللواو  ال�ضاب  الربتغايل  غياب  ومللع 
يعني  مللا  الهجوميني،  لعبيه  اختيار  يف  �ضعوبة  �ضيميوين 
اأنللخللل كللوريللا على الأرجللللح اإىل جانب  دخلللول الأرجللنللتلليللنللي 

يورنتي.
يف املقابل، يخو�ض ريال مدريد معركة الدوري اإىل جانب 
اق�ضى  حيث  البللطللال  دوري  يف  اجللليللد  ملل�للضللواره  متابعة 
ليفربول الإنكليزي وبلغ ن�ضف النهائي ملواجهة ت�ضل�ضي 

الإنكليزي.
وقال مدربه الفرن�ضي زين الدين زيدان ال�ضبوع املا�ضي 
ان لعبيه و�ضلوا "اإىل حدود لياقتهم البدنية"، و�ضيكون 
جمربا على اجراء تغيريات يف املباراة املقامة على ملعب 

كولي�ضيوم األفون�ضو بريي�ض.
ويللغلليللب علللن تلل�للضللكلليلللللة اللللفلللريلللق امللللللللكلللي، لعللللب و�ضطه 
املللطللرود يف الكا�ضيكو  كللازميللريو،  اللللدويل  الللربازيلللللي 
الأخري �ضد بر�ضلونة )2-1(، ليف�ضح املجال اأمام م�ضاركة 
الأوروغوياين فيديريكو فالفريدي واإي�ضكو يف خط الو�ضط، 
فيما ل يزال قلب الدفاع الفرن�ضي رافايل فاران غائبا بعد اإ�ضابته 

بفريو�ض كورونا.
الربازيلي  يبقى  ونات�ضو،  رامو�ض  �ضريخيو  الآخرين  املدافعني  غياب  ومع 

اإيدر ميليتاو خيارا وحيدا لزيدان يف قلب الدفاع.
وقد ي�ضطر زيدان اإىل الدفع مبواطنه الظهري فريلن مندي، ل�ضغل مركز 
قلب الدفاع اأو اللجوء اإىل لعب فريق ال�ضباب فيكتور ت�ضو�ضت )21 عاما(.

عودته  بعد  جللاهللزا  هلللازار  اإديلللن  الهجومي  الو�ضط  لعللب  يكون  اأن  ويتوقع 
ديا�ض  الدومينيكاين ماريانو  اأ�ضبوعني، فيما قد يح�ضل  التمارين قبل  اإىل 
والربازيلي مار�ضيلو على بداية نادرة. وبعدما عّول عليه كثريا اثر ا�ضتقدامه 
الآونة  ريللال يف  وقد جنح  متتالية،  هللازار ل�ضابات  تعر�ض  ب�ضفقة �ضخمة، 

الأخرية بالنهو�ض من كبوته دون النجم البلجيكي.
اخلام�ض  �ضو�ضييداد  ريال  لآمللال  نهائية  �ضربة  توجيه  اإ�ضبيلية عن  ويبحث 
بحجز البطاقة الرابعة املوؤهلة اإىل دوري الأبطال، عندما يحّل عليه يف اإقليم 

البا�ضك. ويتقّدم الفريق الأندل�ضي راهنا بفارق 14 نقطة عن �ضو�ضييداد.
و�ضتكون مباريات املرحلة الل33 مقّدمة بعد قرار �ضابقا من الرابطة، حت�ضبا 

لنخراط الندية ال�ضبانية يف مباريات اأوروبية نهاية ال�ضهر اجلاري.

رئي�ض بر�شلونة يتحدث عن م�شتقبل
 مي�شي.. »موؤ�شرات اإيجابية«

يثق  اأنه  بيب غوارديول،  �ضيتي،  ك�ضف مدرب مان�ض�ضر 
يف رحيم �ضرلينغ لكن مهاجم اإجنلرا يجب اأن ي�ضتعيد 
بانتظام مع مت�ضدر  اأكر  مباريات  ليلعب  م�ضتواه  قمة 

"الربميريليغ".
واأحرز �ضرلينغ 13 هدفا يف 41 مباراة بجميع امل�ضابقات 
هذا املو�ضم، و�ضط تغيريات غوارديول للت�ضكيلة للتاأقلم 
مع اجلدول املزدحم بينما اأحرز 30 هدفا يف 51 مباراة 

مبو�ضم 2020-2019.

وقال الاعب البالغ عمره 26 عاما اإنه ل يزال ي�ضتمتع 
غابرييل  يلل�للضللارك   "غريب" حلليللث  مللو�للضللم  يف  بللاللللللعللب 

جي�ضو�ض وفيل فودن وريا�ض حمرز ب�ضكل حمدود.
واأبلغ غوارديول ال�ضحفيني قبل مواجهة ت�ضل�ضي يف قبل 
رحيم  يف  "الثقة  اليوم  الجنليزي  الحتللاد  كاأ�ض  نهائي 
اأن  اأقللل هو  ي�ضارك لوقت  اأنلله  الوحيد يف  وال�ضبب  ثابتة 

غابرييل اأو فيل اأو ريا�ض يف قمة م�ضتواهم".
اأن  ويجب  الثقة  لعبني  اأعطي  اأن  ميكنني  "ل  واأ�ضاف 

يكت�ضبوها باأنف�ضهم، وبالن�ضبة يل منح الثقة يكون عرب 
اختيارهم بالت�ضكيلة".

بلقب  للتتويج  �ضرلينغ  يتاأهب  م�ضتواه  تراجع  ورغللم   
جللديللد ملللع مللانلل�للضلل�للضللر �للضلليللتللي الللللذي ل يللللزال يتم�ضك 
املهاجم  اإن  غلللوارديلللول  وقلللال  األللقللاب   4 علللللى  باملناف�ضة 
دورا  "لعب  رحيم  اأن  اإىل  لفتا  مللوؤثللرا،  عن�ضرا  ليلللزال 
التي حققناها  القيا�ضية  الألقاب والأرقللام  بللارزا يف عدد 

يف هذه ال�ضنوات".

غوارديول يتحدث عن �شرتلينغ.. الثقة واأ�شياء اأخرى

ليفربول يبحث عن بديل ل�شالح.. ويجد 
�شالته يف الدوري الإ�شباين

اأتلتيكو مدريد للنهو�ض من كبوته 
بفوز على اإيبار 

اقرتاح بت�شمية كوبا 
اأمريكا ب�»دييغو 

اأرماندو مارادونا«
     

ال�ضابق  الكولومبي  احلار�ض  اقللرح 
ريللنلليلله اإيللغلليللتللا، اإطلللللاق ا�للضللم دييغو 
اأرماندو مارادونا على الن�ضخة املقبلة 
من كوبا اأمريكا، تاأبيناً لأ�ضطورة كرة 
القدم الأرجنتيني الذي فارق احلياة 
يف 25 نوفمرب )ت�ضرين الثاين( من 

العام املا�ضي، ببوين�ض اآير�ض.
قال اإيغيتا عرب املن�ضات الجتماعية: 
اأف�ضل  ا�لللضلللتلللقلللبلللال  مللللن  "نقرب 
املنتخبات يف اأمريكا اجلنوبية، تقرب 
�ضت�ضت�ضيفها  اللللتلللي  اأملللريلللكلللا  كلللوبلللا 
للروعة!،  يا  والأرجنتني،  كولومبيا 
يجب اأن تكون تاأبيناً لدييغو اأرماندو 
مارادونا، كوبا اأمريكا دييغو اأرماندو 

مارادونا".
وتلللقلللرر تلللاأجللليلللل كلللوبلللا اأملللريلللكلللا من 
ب�ضبب  اجللللاري  الللعللام  اإىل   2020
املنتظر  ومللن  كوفيد19-،  جائحة 
اأن تقام ب�ضكل م�ضرك يف الأرجنتني 
وكولومبيا يف الفرة بني 13 يونيو 

)حزيران( و10 يوليو )متوز(.
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جمتمع االمارات

كني  كري�ض  ريجي�ض  بارك  فندق 
دبي   يف  رم�شان  �شهر  عرو�ض  يقدم 
كلل�للضللف فلللنلللدق  بلللللارك ريللجلليلل�للض كللريلل�للض كني 
، اللللفلللنلللدق الللعلل�للضللري اللللفلللاخلللر يف دبلللللي، عن 
خال  ال�ضيوف  ل�ضتقبال  الكامل  ا�ضتعداده 
�ضهر رم�ضان املبارك، وذلك من خال عرو�ض 
الإقامة املجزية وقوائم طعام البوفيه املفتوح 
الفندق،  مللطللاعللم  يف  الللرملل�للضللاين  لللاإفللطللار 
وذلللللك  ملللنللح اللل�للضلليللوف جتلللارب مملليللزة خال 
�ضهر رم�ضان املبارك.هذا وي�ضتقبل الفندق ال�ضيوف على مائدة اإفطار البوفيه 
املفتوح الرم�ضانية يف مطعم “ كري�ض ويذ اإيه فيو”  املتواجد يف الطابق التا�ضع 
العا�ضرة  ال�ضاعة  لغاية  ال�ضم�ض  غللروب  م�ضاٍء مع  كل  اأبوابه  ي�ضرع  والللذي  ع�ضر، 
م�ضاًء، حيث ميكن للنزلء والزوار تذوق اأ�ضهى اأطباق بوفيه الإفطار الفاخر الذي 
ي�ضم جمموعًة من الو�ضفات العربية التقليدية والأ�ضيلة اإىل جانب ت�ضكيلة من 
الأطباق العاملية. ومن جانبه قال كولني بيكر، املدير الإداري الإقليمي يف منطقة 
ال�ضيوف من  ا�ضتقبال  ي�ضرنا    : لل�ضيافة  ويل  �ضتاي  ملجموعة  الأو�ضط  ال�ضرق 
داخل دولة الإمللارات وامل�ضافرين الذين يف�ضلون ق�ضاء �ضهر رم�ضان املبارك يف 

دبي حيث ت�ضتمر دبي باإبهار الزوار بحيويتها �ضمن وجهاتها املميزة.

والوجهة  العامل  يف  الثقافية  املنتزهات  اأكرب  اأحد  العاملية،  القرية  متكنت 
رقم  حتقيق  من  املنطقة،  يف  والت�ضوق  والرفيه  للثقافة  الأوىل  العائلية 
 25 القيا�ضية، مقربة من هدفها يف حتطيم  جديد يف غيني�ض لاأرقام 
حتى  رقماً   22 حمققة  الف�ضي،  اليوبيل  مبو�ضم  احتفاًل  قيا�ضياً  رقماً 
الآن. و�ضهدت الوجهة الرفيهية العائلية يوم ال�ضبت املا�ضي، 10 اأبريل 
2021، حتقيق اأكرب عدد من اجلن�ضيات يف جولة ترفيهية. ويكت�ضب هذا 
الثقافات،  متعدد  املنتزه  طبيعة  يعك�ض  حيث  ا�ضتثنائية،  اأهمية  الإجنلللاز 
اأجواء  يف  العامل  بثقافات  لاإحتفاء  كوجهة  العاملية  القرية  مكانة  موؤكداً 
الإجناز  هذا  العاملية حتقيق  القرية  وا�ضتطاعت  بالروائع.  غنية  حما�ضية 
اجلديد، عرب توفري جتربة فريدة لل73 �ضيفاً من 73 دولة حول العامل، 
لا�ضتمتاع باإطالة بانورامية على القرية العاملية واملنطقة املحيطة بها، 
للتنوع  عاك�ضاً  الإجنللاز  هذا  يعترب  كما  الأيقونية.  العامل  عجلة  وجهة  يف 
وقللد مت  املتحدة.   العربية  الإملللارات  دولللة  التي متثله  الثقايف  والنللدمللاج 
العربية  الإذاعللة  �ضبكة  مع  بالتعاون  القيا�ضي اجلديد  الرقم  هذا  حتقيق 
الإذاعية  حمطاتها  عللرب  خا�ضة  حملة  بللاإطللاق  قامت  التي   ،)ARN(
الت�ضع، دعا من خالها املذيعون العائات متعددة اجلن�ضيات للت�ضجيل و 
امل�ضاركة يف هذا احلدث القيا�ضي. ول�ضمان تقدمي التجربة باأعلى معايري 
ال�ضحة وال�ضامة، فقد مت توجيه الدعوات للمجموعات التي تعي�ض مع 
بع�ضها ويحمل اأفرادها جن�ضيات خمتلفة. ولقيت الدعوة اإقباًل ا�ضتثنائياً 
العاملية من  القرية  مّكن  ما  العربية،  الإذاعللة  �ضبكة  قنوات  م�ضتمعي  من 

اأعللوام يف بعد حتقيقه يف   9 الللذي �ضمد حلللوايل  حتطيم الرقم القيا�ضي 
2012 واإ�ضافته اإىل اإجنازات دبي العديدة. وح�ضل  ال�ضويد، منذ يوليو 
العاملية كتذكار  القرية  الإجنللاز، على تذكرة ف�ضية من  امل�ضاركون يف هذا 
من  ر�ضمية  م�ضاركة  �ضهادة  اإىل  بالإ�ضافة  الل25،  املو�ضم  مبنا�ضبة  خا�ض 

غيني�ض لاأرقام القيا�ضية التي �ضتبقى ذكرى رائعة معهم مدى احلياة.

يا�ض ووتروورلد اأبوظبي تطلق عر�ض الدخول املجاين لالأطفال خالل �شهر رم�شان املبارك
اأعلنت يا�ض ووتروورلد اأبوظبي عن اإطاق عر�ض الدخول املجاين لاأطفال  خال �ضهر رم�ضان والذي يتيح 
اأقل مع كل تذكرة يتم �ضراوؤها  اأو  11 �ضنة  لع�ضاق املغامرات املائية دخول جماين لاأطفال ممن هم يف عمر 

للبالغني، وذلك خال الفرة من 13 اأبريل ولغاية 12 مايو 2021. 
وتوفر يا�ض ووتروورلد اأبوظبي ل�ضيوفها من العائات والأ�ضدقاء اأروع الألعاب واملنزلقات واملرافق الرفيهية 
اأكر من  املدينة  اإذ حتت�ضن  باملتعة والرفيه،  يوم حافل  الأمثل لق�ضاء  التي جتعل منها اخليار  ال�ضتثنائية 
ومليئة  مميزة  ترفيهية  بتجربة  ال�ضتمتاع  الأعللمللار  جميع  من  لل�ضيوف  ت�ضمن  مائية  ومنزلقة  لعبة   45
باملرح واملفاجاآت.  تعد يا�ض ووتروورلد اأبوظبي على جزيرة يا�ض، مدينة الألعاب املائية امل�ضتوحاة من الراث 
الإماراتي للغو�ض على اللوؤلوؤ، وتبعد م�ضافة دقائق عن كل من عامل فرياري اأبوظبي التي حتت�ضن الأفعوانية 
الأ�ضرع يف العامل، وعامل وارنر براذرز اأبوظبي، اأكرب مدينة ترفيهية داخلية يف العامل، وكامي اأبوظبي، مرفق 

الرفيه واملغامرات الداخلية الأبرز يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
وتعتمد يا�ض ووتروورلد اأبوظبي تقنية FacePass التي تتيح لل�ضيوف الدخول اإىل املدينة الرفيهية دون 
القيام  اأي�ضاً  لهم  تتيح  التي  الوجه،  على  التعرف  تقنية  با�ضتخدام  وذلك  التقليدية،  الدخول  لتذاكر  احلاجة 
الوقائية  وال�ضامة  ال�ضحة  من  يعزز  ومبا  تام�ض،  اأي  دون  املختلفة  واملطاعم  املتاجر  لدى  الدفع  بعمليات 

واإجراءات التباعد اجل�ضدي من خال التفاعل دون تام�ض.

و�شل للعقارات تطلق م�شابقتها الرم�شانية ال�شنوية 
احلادية ع�شرة لت�شجيع اأ�شحاب املواهب الفنية

يف  الللعللقللارات  واإدارة  تطوير  �ضركات  اأكللرب  اإحلللدى  للعقارات،  و�ضل  اأعلنت 
م�ضابقتها  اإطلللاق  خللال  مللن  الف�ضيل،  ال�ضهر  بللروح  احتفالها  عللن  دبللي، 
الفنية.  املواهب  اأ�ضحاب  لت�ضجيع  ع�ضرة،  احلادية  ال�ضنوية  الرم�ضانية 
م�ضتاأجريها،  اإبللداعللات  اإبلللراز  اإىل  امل�ضابقة  هللذه  خللال  مللن  و�ضل  وت�ضعى 
الأجواء  الإلهام من  ا�ضتقاء  الذين يتمكنون من  املتميزين منهم  ومكافاأة 

الرم�ضانية الرائعة. 

فندق ونادي �شباط القوات امل�شلحة يقدم 
جتربة متميزة لالإفطار وال�شحور يف رم�شان

رم�ضان  �ضهر  خال  ب�ضيوفه  امل�ضلحة  القوات  �ضباط  ونللادي  فندق  يرحب 
املاأكولت  من  مزيج  مع  الأ�ضيلة  الرم�ضانية  الأجللواء  بتجربة  لي�ضتمتعوا 
الإفطار  تللنللاول  لل�ضيوف  وميكن  املتميزة.  الإمللاراتلليللة  وال�ضيافة  الرائعة 
داخللل فندق ونادي  مللوؤخللراً  الللذي مت جتديده  الللرمللال  وال�ضحور يف مطعم 
يف  الإفللطللار  يختارون  الذين  لأولئك  ميكن  بينما  امل�ضلحة،  القوات  �ضباط 
�ضبق،  ما  اإىل  وبالإ�ضافة  املللنللازل.  اإىل  التو�ضيل  بخدمة  ال�ضتمتاع  املنزل 
الطعام  تزويد  خدمة  تقدمي  امل�ضلحة  القوات  �ضباط  ونللادي  فندق  يوا�ضل 
خال �ضهر رم�ضان املبارك، حيث قدم اأكر من 13.5 مليون وجبة خال 

رم�ضان لأ�ضخا�ض من ثقافات وديانات متنوعة منذ عام 2004.
• الإفطار يف مطعم الرمال ..  يعد مطعم الرمال الوجهة املثالية لل�ضيوف 
اإىل ال�ضتمتاع بتجربة فريدة من نوعها للمطبخ الإماراتي  الذين ي�ضعون 
املقبات  ت�ضمل  متنوعة  مللاأكللولت  املطعم  ويللقللدم  التقليدي.  واخلليجي 

ال�ضاخنة والباردة واأطباق رئي�ضية مثل املن�ضف واملندي واأوزي حلم ال�ضاأن.
• ال�ضحور يف مطعم الرمال: يقدم مطعم الرمال ال�ضحور يف اأجواء هادئة 
متا�ضياً مع التقاليد الرم�ضانية، وذلك بدءاً من منت�ضف الليل وحتى ال�ضاعة 
3 �ضباحاً. وي�ضمل ال�ضحور ماأكولت اإماراتية وغريها من الوجبات الأخرى 
مبللا يف ذلللك ثللريللد الللدجللاج وجمبو�ض حلللم اللل�للضللاأن والهري�ض وقللطللع حلم 

ال�ضاأن واللحم البقري امل�ضوية بالإ�ضافة اإىل ت�ضكيلة رائعة من احللويات. 

  مطبخ املري للماأكولت ال�شعبية 
يوفر الولئم الرم�شانية للمنازل

للماأكولت  املللللري  مللطللبللخ  اأطلللللللق 
قوائمه  اأبلللوظلللبلللي،  يف  اللل�للضللعللبلليللة، 
اجلميع  منح  بللهللدف  الرم�ضانية 
بوجباتهم  ال�لللضلللتلللملللتلللاع  فلللر�لللضلللة 

لة يف منازلهم. التقليدية املُف�ضّ
املري  ملطبخ  املالكة  ال�ضركة  وقالت 
اإن اإطاق هذه القوائم جاء تاأكيداً 
الأ�ضيلة  الإمللاراتلليللة  الللعللادات  على 
حيث  ال�ضيافة،  وح�ضن  الللكللرم  يف 
م�ضاركة  موا�ضلة  للجميع  مُيكن 
تناول  يف  والأحللبللة  العائلة  اأفللللراد 
وجلللبلللة الإفلللللطلللللار عللللرب اإهلللدائلللهلللم 
من  ال�ضهية  جمللمللوعللاتللنللا  اإحللللدى 
�ضواين املري والفوالة الرم�ضانية 
اإىل  اإي�ضالها مبا�ضرة  �ضيتّم  والتي 
ا�ضتمتاعهم  والتاأكد من  منازلهم، 

باألّذ الأطباق العائلية.

اأكادميية CNN اأبوظبي
 حتتفل بتخريج اأوىل دفعاتها

حول  تدريبية  دورة  اأبوظبي   CNN باأكادميية  الأوىل  الدفعة  طللاب  اأكللمللل 
ال�ضرد ال�ضحفي املتعدد املن�ضات، واكت�ضبوا بذلك مهارات قّيمة �ضت�ضاعدهم يف 
برناجمها  الأكادميية  وا�ضتهلت  الإعللامللي.    املجال  املهنية يف  م�ضريتهم  بدء 
احلية  الللنللدوات  مللن  �ضاعة   50 مللن  اأكللر  �ضملت  مكثفة  افرا�ضية  ب�ضفوف 
الدرو�ض  �ضاعة من  العامل، و12  الإعامية من حول  ال�ضبكة  بقيادة موظفي 
 CNN  املنتقاة بح�ضب تف�ضيات كل طالب عرب املن�ضة اخلا�ضة بالأكادميية
اإمكانية فريدة للتفاعل  الللدورة للم�ضاركني  اأتاحت  Academy Hub.  وقد 
مع الفريق ال�ضحفي وخرباء الإنتاج ب�ضبكة  CNN ، ملناق�ضتهم وطرح الأفكار 
عليهم، وخو�ض التدريبات العملية، وتلقي الردود والن�ضح، ما �ضكل يف جممله 

جتربة واقعية لكيفية العمل يف كوالي�ض غرف الأخبار. 

تربيد ت�شيء برج خليفة بهويتها اجلديدة
اأقيم بجوار برج خليفة يف دبي و�ضاحبه    يف احتفال خا�ض 
الواجهة اخلارجية لأطللول برج يف  عر�ض �ضوئي مبهر على 
�ض.م.ع  املللركللزي  للتربيد  الوطنية  ال�ضركة  ك�ضفت  الللعللامل، 
هويتها  عللن  املناطق،  الللرائللد حللول تربيد  امللللزود  »تللربيللد«، 
اإعان  مع  تزامنت  خطوة  يف  اجلديدة  والتجارية  املوؤ�ض�ضية 
ال�ضركة بللدء مرحلة جللديللدة مللن الللنللمللو.   اأتللى هللذا احلدث 
التاريخي يف اأعقاب انتهاء اأعمال اجلمعية العمومية للتربيد، 
يف الللتللي ُعللقللدت يللوم 21 مللار�للض، ومت خالها تللاأكلليللد عللدد من  ال�ضركة  بللاأداء  املتعلقة  واملوؤ�ضرات  البيانات 

ال�ضركة يف  باملئة، كما جنحت   16.5 قللدره  اأربللاح  ال�ضركة �ضايف  بتحقيق  التوقعات  كل  فاق  الللذي   ،2020
اإ�ضافة 221 األف و100 طن تربيد اإىل اإجمايل طاقتها الإنتاجية، ما �ضاهم يف بذل طاقة تربيدية قدرها 
مليون و403 األف و819 طن تربيد على مدار العام. وقد �ضهد عام 2020 واحد من اأبرز اإجنازات ال�ضركة 
با�ضتحواذها على اأكرب منظومة للتربيد يف العامل يف داون تاون دبي، مقدمة مبوجب ذلك خدمات تربيد 
املتميزة  املنطقة  العاملية يف هذه  ال�ضياحية والرفيهية  املعامل  زوار  واملوثوقية للمايني من  الكفاءة  فائقة 

القرية العاملية جتمع ثقافات العامل لتحقيق لقب جديد يف غيني�ض لالأرقام القيا�شية

فندق �شانت ريجي�ض دبي, النخلة ي�شتعد لالفتتاح يف مايو

ولئم الإفطار ال�شهية واأطباق ال�شحور املتنوعة يف ق�شر الإمارات
 ي�ضهد فندق ق�ضر الإمارات خال �ضهر رم�ضان الكرمي، اإقباًل كبرياً من العائات والأ�ضدقاء 
ل  التي  الرم�ضانية  الأم�ضيات  يف  الرائعة  وال�ضحور   الفطار  وجبات  لتناول  العمل  وزمللاء 

ُت�ضاهى، خللق ذكريات ل ُتن�ضى.
باأبهى  الإماراتية  وال�ضيافة  الثقافة  رقللي   ، الفاخر  الإملللارات  ق�ضر  يف  مللزلي  مطعم  يعك�ض 
�ضورها. ومُيكن لل�ضيوف خال �ضهر رم�ضان ، ال�ضتمتاع مب�ضهد غروب ال�ضم�ض ال�ضاحر من 
�ضرفة املطعم الفاخر احلا�ضل على العديد من اجلوائز املرموقة، اأثناء تناول طعام الإفطار 
برفقة الأهل والأ�ضحاب.  ويربز كرم ال�ضيافة الإماراتية من خال بوفيه الإفطار املُمّيز الذي 
يوّفر طيفاً وا�ضعاً من الأطايب الرم�ضانية الفاخرة، مثل جمموعة �ضهية من اأ�ضناف احل�ضاء، 
واملازات الباردة وال�ضاخنة، ومن�ضات الطهو احلية، مع ت�ضكيلة وا�ضعة من احللويات اللذيذة. 
كما تتوفر قائمة طعام خا�ضة بوجبة ال�ضحور تت�ضمن ما لّذ وطاب من املاأكولت التقليدية 

املف�ضلة لدى اجلميع.  

ليًا باللغة العربية، و�ضتتوا�ضل 
كل جل�ضة ملدة 30 دقيقة. 

• �ضيقوم احلكواتي ب�ضرد ق�ض�ض 
املزيد  لي�ضفي  يلللوم  كللل  جللديللدة 
من احلما�ض على هذه اجلل�ضات 

ال�ضعبية املميزة. 

• املوقع: ردهة املطاعم املركزية 
اجلل�ضة  يف  الللثللالللث  الللطللابللق  يف 

املخ�ض�ضة لفعالية احلكواتي. 
�ضيتم تعقيم املكان بعد انتهاء   •
كل جل�ضة كاإجراء وقائي ل�ضمان 

�ضحة و�ضامة ال�ضيوف. 

 اأعلللللنللت فلللنلللادق ومللنللتللجللعللات �للضللانللت ريللجلليلل�للض، اأحللللد اأبلللرز 
 Marriott العامات التجارية الفاخرة �ضمن جمموعة
اأنها  عللامللة جتللاريللة مملليللزة،   30 ت�ضم  الللتللي   Bonvoy
تخطط لفتتاح فندق �ضانت ريجي�ض دبي، النخلة يف �ضهر 
يف  اجلديد  الفخم  الفندق  ويقع    .  2021 املقبل  مايو 
نخلة جمريا ال�ضهرية يف دبي موفر ل�ضيوفه موقًعا مثالًيا 
اأثناء  اخلابة  باملناظر  وال�ضتمتاع  اجلزيرة  ل�ضتك�ضاف 
يف  التجول  اأو  اليخت  عرب  اجلزيرة  اأح�ضان  بني  الإبحار 
�ضواطئها اجلميلة يف وقت الغروب.   وميزج فندق �ضانت 

ريجي�ض دبي، النخلة ما بني الفخامة واحلداثة حيث مت 
�ضانت  ومنتجعات  فنادق  جمموعة  لطراز  وفًقا  ت�ضميمه 
264 غرفة  ريجي�ض اخلالدة. ويت�ضمن الفندق اجلديد 
رائعة  باإطالة  تتمتع جميعها  اأنيًقا،  و26 جناًحا  فاخرة 
ال�ضاحر عرب  دبللي  مباين مدينة  واأفللق  نخلة جمريا  على 
ميكن  كما  الأر�للضلليللات.  اإىل  الأ�ضقف  من  املمتدة  نوافذها 
قريًبا  افتتاحها  �ضيتم  التي  املن�ضاأة  يف  املقيمني  لل�ضيوف 
املعروفة   Butler ال�ضخ�ضي  امل�ضاعد  ال�ضتمتاع بخدمة 

لدى �ضانت ريجي�ض بالإ�ضافة اإىل املرافق الرائعة. 

رم�ضان  �للضللهللر  حلللللول  مبللنللا�للضللبللة 
جزيرة  الغالرييا  دعللا  الف�ضيل، 
باأجمل  لا�ضتمتاع  زواره  املللاريللة 
الراثية  والللفللعللاللليللات  الللتللجللارب 
ال�ضهر  قللليلللم  مللللللن   املللل�لللضلللتلللوحلللى 
احلكواتي  فعالية  مثل  الف�ضيل 
الللللزوار  �ضتمكن  الللتللي  اللل�للضللعللبلليللة 
مللن الللعللائللات والأ�لللضلللدقلللاء من 
وحكايات  ق�ض�ض  اإىل  ال�ضتمتاع 
وم�ضامني  علللرب  ذات  خمللتلللللفللة 
وليلة،  للليلللللة  األلللللف  مللثللل  رائلللعلللة 
تاريخ  من  امل�ضتوحاة  والق�ض�ض 
العربية  الإملللللارات  دوللللة  وتللللراث 

املتحدة.  
احلكواتي  جللللل�للضللات  �للضللتللنللظللم   •
ثاث مرات يومياً بداية من 13 
الأخللري من  اليوم  ولغاية  اأبللريللل 

�ضهر رم�ضان. 
•  �ضتنظم اجلل�ضات عند ال�ضاعة 
الإنكليزية،  باللغة  م�ضاًء   8:00
و10:00   9:00 ال�ضاعة  وعند 

الغالرييا جزيرة املارية ي�شتقبل زواره باأجمل الفعاليات الرتاثية الرم�شانية  خالل الفرتة من 13 اأبريل لغاية 12 مايو



باحثون: هناك كواكب
 ميكنها م�شاهدة الأر�ض

جرى حتى الآن اكت�ضاف اأكر من 4500 كوكب خارج املجموعة ال�ضم�ضية، 
اأن  اإىل  وت�ضري درا�ضة جديدة  “خ�ضائ�ض احلياة”.  اأن فيها  منها ما يعتقد 
ُن�ضر  الذي  البحث،  اأي�ضا«. وحدد  روؤيتنا  “ميكنها  الكواكب  بع�ضا من هذه 
 Monthly Notices of the« العلمية  املخت�ضة بعلوم الفلك يف املجلة 
Royal Astronomical Society«، ما ي�ضل اإىل 1004 جنوم ت�ضبه 
ال�ضم�ض، والتي قد حتتوي يف مدارها على كواكب �ضبيهة بالأر�ض. وذكر بيان 
م�ضاحب للبحث اأن هذه الأنظمة النجمية لديها “خط روؤية مبا�ضر ملراقبة 
ال�ضفات البيولوجية لاأر�ض من بعيد«. وقالت ليزا كالتنيغر، اأ�ضتاذة علم 
“كيف  الأمللريكلليللة:  كورنيل  �ضاغان يف جامعة  كللارل  ومللديللرة معهد  الفلك 
ميكن لهذه الكواكب التي قد تكون فيها حياة، اأن جتد الأر�ض كوكب عابر؟« 
املراقبني  فللاإن  الكواكب،  هللذه  على  حياة  فعا  هناك  كانت  “اإذا  واأ�للضللافللت: 
الغاف  احللليللوي يف  املحيط  عللامللات  روؤيلللة  قللادريللن على  �ضيكونون  هللنللاك 
اجلوي لاأر�ض، مثل ما حدث يف �ضورة Pale Blue Dot -نقطة زرقاء 
لكوكب  �ضهرية  فوتوغرافية  �ضورة  هي  باهتة”  زرقللاء  و”نقطة  باهتة-«. 
الأر�ض التقطها امل�ضبار الف�ضائي “فوياجر 1” يف 14 فرباير 1990، من 

م�ضافة قيا�ضية تبعد حوايل 6 مليار كيلومر عن الأر�ض.

جيل دون تدخني .. هكذا تخطط نيوزيلندا 
اإىل الق�ضاء  ك�ضف نيوزيلندا عن جمموعة من اخلطط واملقرحات التي تهدف 
وم�ضتقاته،  التبغ  من  خالية  تكون  اأن  يف  املتمثل  هدفها  وحتقيق  التدخني،  على 
ال�ضن  زيللادة  نيوزيلندا،  عنها  ك�ضفت  التي  اخلطط  وت�ضمل   .2025 عام  بحلول 
بعد  ولد  �ضخ�ض  لأي  التبغ  وم�ضتقات  ال�ضجائر  بيع  وحظر  للتدخني،  القانونية 
كذلك يتم النظر يف فر�ض ن�ضب منخف�ضة للغاية من النيكوتني يف  عام 2004. 
منتجات التبغ، والت�ضييق على بيع ال�ضجائر الإلكرونية، وتقييد املواقع والأن�ضطة 
امل�ضّرح لها ببيع ال�ضجائر، وحتديد �ضعر اأدنى للتبغ. وتعليقا على خطط احلكومة 
النيوزيلندية يف جمال مكافحة التدخني، قالت معاونة وزيرة ال�ضحة، الدكتورة 
4500 نيوزيلندي  “نحن بحاجة اإىل نهج جديد. ميوت حوايل  عائ�ضة فريال: 
تللقللدم مت�ضارع  اإحللللراز  اإىل  اللللذي يجعلنا يف حللاجللة  الأملللر  الللتللبللغ،  عللام ب�ضبب  كللل 
بحلول  التدخني  من  بادنا  بخلو  املتمثل  الهدف  اإىل  الو�ضول  من  نتمكن  حتى 
احلكومة  باقراحات  العاملية  ال�ضحية  املنظمات  من  العديد  ورحبت    .»2025
اإلوود الرئي�ضة التنفيذية جلمعية ال�ضرطان، يف  النيوزيلندية، حيث قالت لو�ضي 
عن  الإقللاع  يف  املواطنني  م�ضاعدة  تفوق  وتاأثرياتها  مميزة  “القراحات  بيان: 
التدخني. التبغ هو اأكر املنتجات ال�ضتهاكية �ضررا يف التاريخ، ويجب التخل�ض 

ح�ضبما نقلت �ضحيفة “ذا غارديان” الربيطانية. منه تدريجيا”، 
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كيم كاردا�شيان بجل�شة 
ت�شوير تخطف الأنظار

الواقع  تلللللفللزيللون  نلل�للضللرت جنللمللة 
كلللاردا�لللضللليلللان ،  الأمللللريكلللليللللة  كيم 
جمموعة �ضور جديدة من اأحدث 
جل�ضة ت�ضوير خ�ضعت لها و�ضط 
اخلا�ضة  �للضللفللحللتللهللا  يف  الللللزهللللور 
على موقع التوا�ضل الجتماعي، 
كا�ضيكية  مباب�ض  فيها  ظهرت 
فريد  ت�ضميم  ذات  البيج  باللون 
ب�ضكل  املتابعون  وتفاعل  ولفللت. 
الللتللي ن�ضرتها  اللل�للضللور  كللبللري مللع 

كيم واأبدوا اإعجابهم بها.
ن�ضرت  كلليللم  اأن  ذكلللللره  اجللللديلللر 
ابنتها يف  بللرفللقللة  �للضللورة  ملللوؤخلللراً 
موقع  علللللى  اخلللا�للضللة  �ضفحتها 
اللللتلللوا�لللضلللل الجلللتلللملللاعلللي، وبللللدت 
فيها بلقطات عفوية وهي جتل�ض 
بللللللالأر�للللللض وحتللل�لللضلللنلللهلللا بللللاأجللللواء 
اإطللالللة ريا�ضية  مللعللتللمللدًة  فلللرح، 
متابعيها،  اأنلللظلللار  فلليللهللا  جلللذبلللت 
الذين عمدوا للتعبري عن حبهم 

واإعجابهم بها.

موظفة ت�شرب مديرها  بعد ان حتر�ض بها
التوا�ضل  مللواقللع  على  تللداوللله  مت  فيديو  مقطع  ك�ضف 
مديرها  ب�ضرب  ال�ضني،  يف  موظفة  قيام  الجتماعي، 
مللرة. وظهر يف  اأكللر من  بها  اأن حتر�ض  بعد  العمل،  يف 
الفيديو الذي ن�ضرته �ضحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، 
اأنها  كللمللا  مبم�ضحة،  بالعمل  مللديللرهللا  تلل�للضللرب  مللوظللفللة 
ال�ضحيفة  ذكلللرت  وح�ضبما  ملللاء.  وبللدلللو  بللكللتللب،  قللذفللتلله 
اأنها  علللللى  الللتللي مت تعريفها  اللل�للضللابللة  فلللاإن  الللربيللطللانلليللة، 
ون�ضرت  “وانغ”،  مللديللرهللا  حتللر�للض  على  رّدت  “ت�ضو”، 
و�ضائل  واأ�ضارت  ال�ضينية.  “ويبو”  الفيديو على من�ضة 
الفيديو  يف  ظللهللر  اللللذي  الللرجللل  اأن  اإىل  �ضينية  اإعللللام 
دائرة  مدير  نائب  من�ضب  ي�ضغل  ال�ضربات،  يتلقى  وهو 
هيلونغجيانغ.  مقاطعة  يف  الفقر  مبكافحة  متخ�ض�ضة 
واأو�ضحت تلك الو�ضائل، اأن املدير اعتذر للموظفة، مبينا 
مزحة،  جمرد  كانت  و�ضلتها،  التي  الن�ضية  الر�ضائل  اأن 

وباأنه مل يكن يق�ضد التحر�ض بها. 

قط يهرب املخدرات
م�ضتخدما  كلللان  هلللّر  �ضبط  البنمية  اللل�للضلللللطللات  اأعلللللنللت 
اأثار كي�ض  لتهريب املخدرات قرب �ضجن يف بنما، بعدما 
الهر  هللذا  بط  وقللد �ضُ الريبة.  �ضغري معلق حللول رقبته 
)القط  “ناركوغاتو”  اإعام حملية  الذي �ضمته و�ضائل 
اإىل حلللرم �ضجن نويفا  تللوجللهلله  للللدى  امللللخلللدرات(  تللاجللُر 
اإ�للضللبللريانللزا الللللذي يلل�للضللم اأكللللر ملللن 1700 �للضللجللني يف 
مقاطعة كولون الكاريبية على بعد حوايل 80 كيلومرا 
لهيئة  الللعللام  املللديللر  واأو�للضللح  بنما.  العا�ضمة  �ضمال  اإىل 
قما�ض  “قطعة  اأن  اأندري�ض غوتريي�ض  بنما  ال�ضجون يف 
كللانللت ملفوفة حللول عنق الللهللر كللانللت حتللوي رزملللا عدة  
ت�ضم مادة نباتية واأغلقة با�ضتيك �ضفاف مع م�ضحوق 
ق�ضايا  املكلف  املقاطعة  يف  العام  املدعي  واأعلن  اأبي�ض«. 
ب�ضاأن  ُفللتللح  “حتقيقا  اأن  رودريللغلليللز  اإدواردو  امللللخلللدرات 
اإىل �ضجن  ا�ضتخدام احليوانات لنقل مواد غري قانونية 
كانت  التي  املمنوعة  املللواد  اأن  وتبنّي  اإ�ضبريانزا«.  نويفا 
ُتللهللرب عللرب القط هللي مللن الكوكايني والللكللراك )�ضخر 

الكوكايني( واملاريجوانا.

اأول �شورة لثقب اأ�شود يعبد الطريق لفك اللغز املحري
الُتقطت،  م�ضبوقة  غللري  �للضللورا  اأن  علمية،  تقارير  ذكللرت 
اللغز  فللك  علللللى  ت�ضاعد  ورمبلللا  الأ�لللضلللود،  للثقب  ملللوؤخلللرا، 
ب�ضرعة  الف�ضاء  تعرب  التي  الكونية  الأ�ضعة  ب�ضاأن  املحري، 
للثقب  التقطت  نوعها،  من  الأوىل  ال�ضور  وهذه  ال�ضوء. 
املتدفقة  النفاثات  واأظللهللرت   ،»M78»بل امل�ضمى  الأ�للضللود 
بل”املجال  يعرف  ما  يف  املمتد  ال�ضوء  باإ�ضدار  تقوم  التي 
الللكللهللرومللغللنللاطلليلل�للضللي«. وتلللللللراوح هللللذه اللللتلللدفلللقلللات بني 
ذات  “غاما”  اأ�ضعة  اإىل  و�ضول  مرئي،  و�ضوء  اللللرددات، 
الطاقة الهائلة، بح�ضب �ضحيفة “ديلي ميل«. وما تك�ضفه 
هذه ال�ضور هو اأن كل ثقب اأ�ضود له قالبه اخلا�ض به، وهذا 

الأمر يرتبط اأ�ضا�ضا بكثافة ال�ضوء الذي ينتجه.

درا�شة تك�شف اأعداد »تريانو�شور رك�ض» قبل 66 مليون عام
الع�ضر  امل�ضهد يف  يهيمن على  كللان  والللذي  للحوم،  الآكللل  رك�ض”  “تريانو�ضور  نللوع  واحللد من  دينا�ضور  كللان  اإذا 

الطبا�ضريي، يثري الرهبة يف النف�ض بحجمه الذي مياثل حجم احلافلة املدر�ضية، فكيف مبليارين ون�ضف منه؟
ك�ضف باحثون، عن اأول اإح�ضاء لعدد الدينا�ضورات التي تعرف اخت�ضارا با�ضم )تي. رك�ض( خال 2.4 مليون عام 

�ضكنت خالها هذه الكائنات املخيفة غرب اأمريكا ال�ضمالية خال غروب �ضم�ض ع�ضر الدينا�ضورات.
الن�ضج  عن  وال�ضن  منللوه  ومنللط  ج�ضمه  وكتلة  اجلللغللرايف  نطاقه  حجم  منها  عوامل  العتبار  يف  الباحثون  واأخللذ 
اجلن�ضي ومتو�ضط عمره املتوقع ومدة اجليل الواحد منه وجممل الوقت الذي عا�ضه “تي. رك�ض” قبل انقرا�ضه 

منذ 66 مليون عام.
كما نظروا اإىل ما ي�ضمى بل”قانون داموث” الذي يربط عدد نوع ما من الكائنات احلية بكتلة ج�ضم الواحد منه، 

فكلما كرُب حجم احليوان قل عدد اأفراده.
وخل�ض حتليلهم اإىل اأن العدد الإجمايل لدينا�ضورات “تي. رك�ض” التي عا�ضت على الإطاق هو حوايل 2.5 مليار، 
منها قرابة 20 األف بالغ عا�ضوا يف اأي فرة واحدة. وعر العلماء على حفريات لأكر من 40 من دينا�ضورات 
1905، مما قدم كنزاً من املعلومات عن وح�ض يزدهر يف اخليال  منذ اأن ُو�ضف للمرة الأوىل عام  “تي. رك�ض” 

ال�ضعبي.
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�شبعينية ت�شتعيد �شوتها
 بف�شل تقنية جديدة

نادرة،  �ضحية  حالة  ب�ضبب  الكام  على  قدرتها  فقدان  بعد 
اأفكارها  عللن  للتعبري  فر�ضة  على  �ضبعينية،  املللراأة  ح�ضلت 

بف�ضل تقنية اأعادت بناء �ضوتها على الكمبيوتر.
يف  تي يف”  “اآي  قناة  على  عللاًمللا،   76 وايتلو،  ظهرت هيلني 
عام 2019 وهي تتحدث بطريقة غري مفهومة، وبعد عام، 
مت ت�ضخي�ض حالتها باأنها م�ضابة مبر�ض الع�ضبون احلركي 
الل�ضان  ب�ضبب �ضعف ع�ضات  الكام متداخًا  الذي يجعل 

وال�ضفتني واحلبال ال�ضوتية وال�ضدر.
وقد متكن مهند�ضون من �ضركة “�ضبيك يونيك” يف اأدنربة، 
من اإعادة بناء �ضوتها با�ضتخدام اأداة م�ضاعدة على الكمبيوتر 

متكنها من التعبري عن نف�ضها ب�ضكل اأكر و�ضوحاً.
اإنللهللا ممتنة للغاية  وقللالللت اللل�للضلليللدة وايللتلللللو، مللن غللا�للضللكللو، 
عن  التعبري  على  الللقللدرة  فقدانها  بعد  �ضوتها،  ل�للضللتللعللادة 

اأفكارها.
وقللد تا�ضى  اأقللوللله،  ما  النا�ض  اأن يعرف  “ اأردت  واأ�للضللافللت: 

اإحباطي بف�ضل التقنية اجلديدة”
ومل تورد امل�ضادر املزيد من التفا�ضيل عن التقنية اجلديدة 
بللنللاء �للضللوت ال�ضيدة  اإعللللادة  الللتللي مت مللن خالها  والللطللريللقللة 

وايتلو، بح�ضب ما نقلت �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

تعديل جيني لوقف
 البعو�ض عن ن�شر املالريا

وجد جمموعة من الباحثني الربيطانيني اأن اإجراء تعديل 
مر�ض  انت�ضار  منع  ميكنه  البعو�ض  اأمعاء  جينات  يف  ب�ضيط 

املاريا.
جديد  لنهج  واعلللدة  نتائج  بريطللللانية  درا�ضللللللة  واأظهلللللرت 
اإجراء  مللن خللال  املللاريللا، وذللللك  انت�ضار  مللن  ميكنه احلللد 
ينقل  الللذي  البعو�ض  اأمللعللاء  جينلللللات  يف  ب�ضلللللليط  تعلللللديل 
اإىل  للماريا  امل�ضللادة  اجلينللللات  تللللورث  جلعللللها  املللر�للض 
اجليل التايل، وفقاً للوكالة الآ�ضيوية الدولية لاأخبار “اإيه 

اإن اآي«.
وقللالللت الوكالة يف تللقللريللراإن هللذه الللدرا�للضللة هللي الأحلللدث يف 
اجلينات  تعديل  تقنية  ا�ضتخدام  نحو  �ضل�ضلة من اخلطوات 
تقلل  اأن  والتي ميكن  البعو�ض،  تغيريات يف جينات  لإجللراء 
اأنلله يف حللال دعمت  املللاريللا، م�ضيفة  ن�ضر  مللن قدرتها على 
درا�ضات اأخرى هذا النهج فاإنه �ضيمثل طريقة جديدة لتقليل 

الأعرا�ض والوفيات التي ي�ضببها هذا املر�ض.
واأ�ضافت الوكالة اأن زيادة مقاومة البعو�ض ملبيدات احل�ضرات، 
قد  لها،  امل�ضادة  لاأدوية  املاريا  طفيليات  مقاومة  وكذلك 
ملكافحة  جللديللدة  طللرق  لإيللجللاد  ملحة  حللاجللة  اإىل خلق  اأدى 

املر�ض.
راهب �سرييلنكي مي�سح فيًل كجزء من طقو�ش االحتفال بالعام اجلديد وفًقا للتقاليد يف معبد كولومبو  »ا ف ب«

األفا جثمان تنتظر »احلرق« يف 
روما.. وال�شبب »اأ�شبه بالتعذيب«

يللرقللد حللللوايل األللفللي جللثللمللان منذ 
اأ�ضابيع، وحتى اأ�ضهر، يف روما داخل 
و�ضع  يف  حللرقللهللا،  بانتظار  نعو�ض 
خدمات  يف  العاملني  دفع  ماأ�ضوي 
دفن املوتى اإىل التظاهر قرب مقر 

بلدية العا�ضمة الإيطالية.
وقلللال جللوفللاتللي كللاتلل�للضللويل الأمني 
الللللوطللللنللللي للللللاحتلللللاد الإيلللللطلللللايل 
اجلهة  امللللللوتلللللى  دفلللللللن  خللللللدملللللات 
لوكالة  اللللتلللحلللرك،  اإىل  اللللداعللليلللة 
اإىل  نللللداء  “نطلق  بللر�للض  فللرانلل�للض 
)فريجينيا  رومللللا  بلللللديللة  رئلليلل�للضللة 
راجلللي( لإجنلللاز امللل�للضللارات احلالية 
الراخي�ض  على  احل�ضول  بهدف 

الازمة حلرق” اجلثامني.
روملللا  اأن  اإىل  كللاتلل�للضللويل  واأ�للللضللللار 
و18   15 بللني  مللا  �ضنويا  ت�ضجل 
األللف طلب حلللرق اجلثامني، غري 
اأ�ضبه  عقبات  دونللله  امل�ضار  هللذا  اأن 
موافقة  يتطلب  اإذ  بل”التعذيب” 
“اأما”  و�لللضلللركلللة  املللللدافللللن  اإدارة 
اإدارة  امللللوجللللة  للللللبلللللديللة  الللتللابللعللة 
�ضوؤون املدافن )واأي�ضا النفايات!(، 

ومن هيئة الأحوال ال�ضخ�ضية.
تعقيدا  ازداد  املللعللّقللد  امللل�للضللار  وهلللذا 
ب�ضبب  كوفيد-19  جائحة  خال 
والنفاذ  اللللوفللليلللات  علللللدد  ارتللللفللللاع 

املحدود اإىل اخلدمات البلدية.
و�ضع  “هذا  اإن  كللاتلل�للضللويل  وقللللال 
على  احل�ضول”  يللللوؤخللللر  عللبللثللي 
تراخي�ض اإحراق اجلثث. وقد حمل 
لفتات  الللتللظللاهللرة  يف  امللل�للضللاركللون 
ل  لللكللّنللهللم  “اعذرونا  عليها  ُكللتللب 

ي�ضمحون لنا بدفن اأحبائكم«.

 امللكة اليزابيت ومملكتها 

تودعان الأمري فيليب 
واململكة  الللثللانلليللة  اإللليللزابلليللث  تلللودع 
اللللذي خدم  فيليب  الأمللللري  املللتللحللدة 
الربيطانيا  الللللتللللاج  علللقلللود  للل�للضللبللعللة 
امللللللكللة، يف مللرا�للضللم مقت�ضبة  و�للضللانللد 
عليها  ويللطللغللى  كللورونللا  وبلللاء  ب�ضبب 
امللكة  زوج  وكللان  الع�ضكري.  الطابع 
ثمانية  مللنللذ  “بهدوء”  تلللويف  اللللذي 
بللاللل�للضللراحللة وروح  اأيللللللام واملللللعللللروف 
اأحلليللانللا من  التي تقرب   - الللدعللابللة 
 ،- اجلن�ضي  التمييز  اأو  العن�ضرية 
�ضيبلغ من العمر مئة عام يف العا�ضر 

من حزيران-يونيو املقبل.
اأرا�للضللي قلعة  اإدنللربة يف  ويدفن دوق 
ويند�ضور حيث تويف الرجل الذي ولد 
يف كورفو اأمريا لليونان والدمنارك، 
بعد حياة من خدمة امللكية باإخا�ض 
منذ زواجه قبل 73 عاما اإىل جانب 

زوجته “ليليبت«.

ال�ضهري  احلفل  �ضكل  تغيري  اإىل  املنتجني  �ضعي  ظل  يف 
الللللذي يللتللاأثللر كلل�للضللائللر الأحللللللداث الللعللامللليللة بللتللبللعللات وباء 
يف  املللر�للضللحللة  اخلللملل�للض  الأغلللللاين  �للضللتللقللدم  كوفيد-19، 
حللفللل تللوزيللع جللوائللز الأو�لللضلللكلللار لللهللذا الللعللام مللن اأعلى 
متحف الأفام اجلديد يف لو�ض اأجنلو�ض- ومن مدينة 
�ضغرية يف اأي�ضلندا. و�ضيكون جنم “هاميلتون” ليزيل 
اأودوم جونيور من بني الذين يوؤدون اأغاين من �ضرفة 
�ضطح متحف ال�ضور املتحركة غري املنجز بعد يف لو�ض 
اأجنلو�ض، والذي ظل قيد الإن�ضاء ل�ضنوات ولكن وعلى 
غرار حفل توزيع جوائز الأو�ضكار، تاأخر اإطاقه ب�ضبب 
من فيلم  ناو”  “�ضبيك  اأغنية  و�ضت�ضكل   .19 كوفيد- 
“وان نايت اإن ميامي” عن احلقوق املدنية، جزءا من 
وكذلك  الأو�ضكار.  جلوائز  اخلا�ض  التمهيدي  العر�ض 
الكوميدي  فرييل  ويل  فيلم  من  “هو�ضافيك”  اأغنية 
فاير  اأوف  �ضتوري  ذي  كونت�ضت:  �ضونغ  “يوروفيجن 
م من ميناء اأي�ضلندي حتمل الأغنية  التي �ضتقَدّ �ضاغا”، 
جائزة  احلائز  �للضللودربللرغ،  �ضتيفن  املخرج  وقللال  ا�ضمه. 

بيان  يف  للحفل  امل�ضاركون  املنتجون  وزملللاوؤه  اأو�ضكار 
احلفل  قبل  امل�ضوقة  الأحللداث  بع�ض  “اأعددنا  اجلمعة 

وبعده لتعزيز حدثنا الرئي�ضي«.
برّمته،  احلللدث  متابعة  اإىل  “ندعوكم  البيان  واأ�للضللاف 

واإل �ضتفّوتون عليكم اأمراً غري متوقع وممتعاً حقاً«.
�ضبيه  بن�ضق  العام  هللذا  الأو�ضكار  جوائز  حفلة  م  وُتنَظّ
حمطة  يف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  و�ضُتجرى  �ضينمائي،  بفيلم 
اأجنلو�ض، مع  يونيون للقطارات يف و�ضط مدينة لو�ض 
هاري�ضون  و�ضيكون  اجل�ضدي.  التباعد  تدابري  الللتللزام 
فللورد وبللراد بيت وريللز ويذر�ضبون بني قائمة مقدمني 
جتمع  اأكلللرب  �ضي�ضهد  اللللذي  للحفل  الأول  ال�ضف  مللن 

للنجوم على ال�ضجادة احلمراء منذ الربيع املا�ضي.
وفرن�ضا  بللريللطللانلليللا  يف  خللا�للضللة  اأمللللاكللللن  �للضللتللقللام  كللمللا 
اإىل  ال�ضفر  عليهم  يتعذر  الذين  الدوليني  للمر�ضحني 

لو�ض اأجنلو�ض للمنا�ضبة.
بعنوان  احلللفللل  قللبللل  عللر�للض مو�ضيقي  �للضللُيللقللدم  كللذلللك 

“اأو�ضكارز: اإنتو ذي �ضبوتايت«.

كورونا »يقلب حال» الأو�شكار.. حفل مل يحدث من قبل

كارينا كابور تن�شر �شورة 
�شيف علي خان مع طفليهما

ن�ضرت املمثلة الهندية  كارينا كابور  �ضورة جديدة يف �ضفحتها اخلا�ضة 
على موقع التوا�ضل الجتماعي، ظهر فيها زوجها املمثل �ضيف علي 
خان اإىل جانب طفليه بلقطة عفوية، لكن كابور حر�ضت على اإخفاء 
وجه طفلها وعدم اإظهاره اإىل العلن، ولقت ال�ضورة اإعجاب عدد من 

متابعيها الذين عربوا عن حبهم الكبري لها.
يذكر اأن كابور ن�ضرت موؤخراً �ضورة لبنها الكبري يف �ضفحتها اخلا�ضة 
على موقع التوا�ضل الجتماعي، اإذ ظهر بال�ضورة وهو م�ضتلق اأر�ضاً 

ملمار�ضة اليوغا املنزلية، وخطف ابنها الأنظار بو�ضامته، اإذ لقيت 
والبع�ض منهم  اإعجاب عدد كبري من متابعيها،  �ضورته 

لحظ ال�ضبه الكبري بينه وبني والده.


