
   

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

حممد بن زايد والبابا فرن�سي�س ي�ؤكدان �سعيهما 
لتعزيز التعاون ملكافحة الأمرا�س ح�ل العامل

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
فرن�شي�س  �ل��ب��اب��ا  وق��د����ش��ة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
مكافحة  يف  �لتعاون  تعزيز  �إىل  �شعيهما  �لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا 

�لأمر��س على م�شتوى �لعامل.
جاء ذلك مبنا�شبة �لإعالن �مل�شرتك ب�شاأن �ل�شحة �لعاملية �لذي وقعه 
�م�س يف ق�شر �لبحر نيابة عن �شموه .. �شعادة حممد مبارك �ملزروعي 
وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي وعن قد��شة �لبابا فرن�شي�س.. رئي�س 
�لأ�شاقفة فر�ن�شي�شكو مونتي�شيلو باديال، �لنائب �لر�شويل �إىل دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملبعوث �ل�شخ�شي للبابا. وين�س �لعالن 
�ملجتمعات  �شحة  حت�شني  �أج��ل  من  �لطرفني  تعاون  على  �مل�شرتك 
بر�مج  �إط��الق  بهدف  و�مل�شرتكة  �لدولية  �مل��ب��ادر�ت  ودع��م  �ملحتاجة 

�شحية مل�شاعدة �ل�شكان يف خمتلف �لدول.         )�لتفا�شيل �س4(

بت�جيهات حممد بن زايد .. الهالل الأحمر 
ي�ا�سل مبادراته التنم�ية يف جزر القمر

•• موروين-وام:

نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  بتوجيهات �شاحب 
�ل�شيخ  �شمو  ومتابعة  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
رئي�س   ، �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن 
�لتنموية  مبادر�تها  �لهيئة  و��شلت  �لإمار�تي..  �لأحمر  �لهالل  هيئة 
و�لإن�����ش��ان��ي��ة يف ج��زر �ل��ق��م��ر، ووق��ع��ت ع��ق��ود �إن�����ش��اء ع��دد م��ن �مل�شاريع 
�ل�شحية و�لتعليمية �جلديدة يف �لعا�شمة موروين بقيمة 15 مليون 
درهم، وذلك �شمن جهودها يف جمالت �لتنمية و�لإعمار على �ل�شاحة 
�لقمرية، وتعزيز� جلهود دولة �لإمار�ت لتاأهيل �لبنى �لتحتية وتوفري 

�خلدمات �ل�شرورية لالأ�شقاء يف جزر �لقمر.     )�لتفا�شيل �س7(

ك�سف خمطط اإيراين �سري للتغلغل يف العراق

ت�سريب اجتماع بني احلر�س الث�ري والإخ�ان �سد ال�سع�دية

اإعالن احلداد وتنكي�س الأعالم ملدة 3 اأيام

رئي�س الدولة ينعي ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان 

•• اأبوظبي-وام-الفجر:

ينعي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�شمو  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �أخ���اه  �هلل..  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �شاحب 

�ل�شمو رئي�س �لدولة �لذي و�فته �ملنية �أم�س. 
و �أ�شدرت وز�رة �شوؤون �لرئا�شة �لبيان �لتايل : 

بق�شاء  موؤمنة  بقلوب  �لرحيم..  �لرحمن  �هلل  ب�شم 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ينعي   .. ق��دره  و  �هلل 
�أخاه  �هلل..  �لدولة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ل��ه  �ملغفور 
ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �لذي �نتقل �إىل 

جو�ر ربه �م�س. 
و تعلن وز�رة �شوؤون �لرئا�شة �حلد�د �لر�شمي وتنكي�س 

�لأعالم ملدة 3 �أيام �عتبار� من �أم�س. 
تغمد �هلل �لفقيد بو��شع رحمته و�أ�شكنه ف�شيح جناته 
و�ألهم عموم �آل نهيان �لكر�م جميل �ل�شرب و�ل�شلو�ن 

.. �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�ل�شخ�شي  �شموه  ح�شاب  على  تغريدة  يف  �هلل  رع��اه 
�لإم��ار�ت ولآل  ل�شعب  �لتعازي  يف )تويرت(: خال�س 
ز�يد..�أبناء  بن  �شلطان  �ل�شيخ  وفاة  �لكر�م يف  نهيان 
ز�يد لهم ب�شمات خالدة يف دولة �لمار�ت..�أبناء ز�يد 
ز�يد  �إمار�تي..�أبناء  كل  قلب  لهم حمبة خمتلفة يف 
�شركاء تاأ�شي�س لن ين�شاهم �لزمن..رحم �هلل �ل�شيخ 
�شلطان و�أ�شكنه ف�شيح جنانه و�ألهمنا و�شعب �لمار�ت 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن
بن  �ل�شيخ حم��م��د  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف تغريدة على ح�شاب �شموه 
�ل�شخ�شي يف )تويرت(: فقدت �ليوم �أخي وع�شيدي 
�أح���د رج����الت �ل��دول��ة �لأوف���ي���اء ورم���ز م��ن رموزها 
ز�يد  �ل�شيخ  �ملغفور له  �ملوؤ�ش�س  .. عمل مع  �لوطنية 
على و�شع لبنات موؤ�ش�شات �لحتاد وخدمة �شعبه .. 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �لكبري  �ل��وط��ن  رح��م �هلل فقيد 
�ل�شرب  جميل  و�ألهمنا  جناته  ف�شيح  و�أ�شكنه  نهيان 

و�ل�شلو�ن.

•• عوا�صم-وكاالت:

700 �شفحة من �لوثائق �مل�شربة، ك�شفت تفا�شيل  �أكرث من 
�شادمة تظهر مدى �لتغلغل �لإي��ر�ين يف �لعر�ق، مبا يف ذلك 
�ملاليل  نظام  ميار�شها  �لتي  �ل�شتخبار�تية  �لتج�ش�س  عمليات 
عليها  ح�شل  �شرية  �لوثائق  ك�شفت  فيما  �ل��ر�ف��دي��ن،  ب��الد  يف 
موقع �إنرت�شيبت �لأمريكي ون�شرتها �شحيفة نيويورك تاميز 
�لإير�ين  �ل��ث��وري  �حلر�س  بني  �شري  �جتماع  عن  �لأمريكية، 
وو�شع  �ل�شعودية،  �مل�شالح  �شرب  �أج��ل  من  �لإخ���و�ن  وتنظيم 

�إطار عمل للتعاون فيما بينهما باملنطقة
ح�شل  �لتي  �لإير�نية،  لال�شتخبار�ت  �مل�شربة  �لوثائق  ونقلت 
عليها موقع �إنرت�شيبت �لأمريكي ون�شرتها �شحيفة نيويورك 
�جلو��شي�س  �أن  ت��اأك��ي��ده��م  ع��ر�ق��ي��ني  م�����ش��وؤول��ني  ع��ن  ت��امي��ز، 

�لإير�نيني موجودين يف كل مكان يف �جلنوب.

�أن  �ل���وث���ائ���ق  ك�����ش��ف��ت   ،2014 ع����ام  �أو�خ������ر  ك���رب���الء يف  ف��ف��ي 
�لتقى  ب���غ���د�د،  م���ن  ع���ر�ق���ي  ع�����ش��ك��ري  خم���اب���ر�ت  �س74�بط 
�إير�ن،  ل�شالح  �لتج�ش�س  وعر�س  �إي��ر�ين،  خمابر�ت  مب�شوؤول 

ونقل كل ما بو�شعه ب�شاأن �لأن�شطة �لأمريكية يف �لعر�ق.
�إحدى  بح�شب  �لإي�����ر�ين،  لل�شابط  �ل��ع��ر�ق��ي  �مل�����ش��وؤول  وق���ال 
�إير�ن بلدي �لثاين و�أحبها، موؤكد� �إخال�شه  �لوثائق �مل�شربة: 
للنظام �لإي��ر�ين، حيث يحكم رجال �لدين مبا�شرة، و�إعجابه 
ب���الأف���الم �لإي���ر�ن���ي���ة، وذل���ك يف �ج��ت��م��اع ����ش��ت��م��ر �أك���رث م��ن 3 

�شاعات.
�أنه جاء بر�شالة من رئي�شه يف بغد�د،  �لعر�قي  �ل�شابط  و�أك��د 
مدير �ل�شتخبار�ت �لع�شكرية �ل�شابق �لفريق حامت �ملك�شو�شي، 
�إننا يف خدمتكم. كل ما حتتاجه  ناقال ر�شالة تقول: �أخربهم 

هو حتت ت�شرفهم. نحن �شيعة ولدينا عدو م�شرتك.
وتابع ر�شول �ملك�شو�شي: كل �ملعلومات �ل�شتخبار�تية للجي�س 

�لإير�ين  �مل��خ��اب��ر�ت  ل�شابط  لينقل  ل��ك،  �عتربها  �ل��ع��ر�ق��ي، 
�لوليات  قدمته  �ل��ذي  �ل�شري  �ل�شتهد�ف  برنامج  تفا�شيل 

�ملتحدة للعر�قيني، وعر�س ت�شليمه �إىل �لإير�نيني.
يذكر �أن �ملك�شو�شي، �ملتقاعد �لآن، نفى �شحة هذه �لتقارير، 

موؤكد� �أنه مل يتعاون مع �إير�ن، بح�شب نيويورك تاميز.
من جانبه، قال م�شوؤول �أمريكي بعد �أن �شئل عن �شحة هذه 
�شابط  عالقات  ب�شاأن  علمت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إن  �لتقارير، 
�ملخابر�ت �لع�شكرية �لعر�قية مع �إير�ن، وق�شرت و�شوله �إىل 

�ملعلومات �حل�شا�شة.
ووفقا لوثائق وز�رة �ل�شتخبار�ت، فقد و��شلت �إير�ن �ل�شتفادة 
�إذ ح�شلت  للعر�ق،  �لأمريكي  �لغزو  �لتي منحها  �لفر�س  من 
على جمموعة كبرية من �ملعلومات �ل�شتخبار�تية عن �لأ�شر�ر 
�لأمريكية، خا�شة حني بد�أ �لوجود �لأمريكي يف �لرت�جع بعد 
�ن�شحاب �لقو�ت عام 2011.                   )�لتفا�شيل �س13(

•• بريوت-وكاالت:

ذك������رت ق���ن���اة )�إل.ب������ي.�������ش������ي.�آي( 
�لبنوك  �أن  �للبنانية  �لتلفزيونية 
�ليوم  ل��ل��ع��م��ل  ���ش��ت��ع��ود  �ل���ب���الد  يف 

�لثالثاء بعد �إغالق د�م �أ�شبوعا.
�أبو�بها  لبنان  يف  �لبنوك  و�أغلقت 
�ل���ث���اين ع�����ش��ر م���ن نوفمرب  م��ن��ذ 
�إ�شر�ب قال  ت�شرين �لثاين ب�شبب 
�مل�شارف  م��وظ��ف��ي  ن��ق��اب��ات  �حت���اد 
�أمنية لدى  �إنه ناجم عن خماوف 
�لعمالء  يخ�شون  �لذين  �ملوظفني 

�لذين يريدون �شحب �أمو�لهم.
عن  حملية  �شحيفة  ونقلت  ه��ذ�   
�للبناين  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�إن  �لثنني،  �م�س  قوله  ب��ري  نبيه 
�إن مل  �أ�شبه ب�شفينة �شتغرق  لبنان 
ُتتخذ �لإجر�ء�ت �لالزمة، يف �إ�شارة 
�إىل �لأزمة �لقت�شادية و�ل�شيا�شية 

�ل�شديدة �لتي تعي�شها �لبالد.
ون�شبت �ل�شحيفة �إىل بري قوله: 
�شيئا  تغرق  ب�شفينة  �أ�شبه  »�لبلد 
�لإج����ر�ء�ت  نتخذ  مل  ف��اإن  ف�شيئا، 
�لالزمة ف�شتغرق بكاملها«. ونقلت 
ع��ن��ه ق���ول���ه �إن�����ه م���ا ز�ل ي���اأم���ل يف 

�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ي��و�ف��ق  �أن 
�مل�����ش��ت��ق��ي��ل ���ش��ع��د �حل����ري����ري على 
وكانت  ج���دي���دة.  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 
ت�شبيهه  ب��ري  ع��ن  نقلت  �شحيفة 
�ل��ل��ب��ن��اين بركاب  �ل�����ش��ع��ب  ل��و���ش��ع 

�ل�شفينة �لغارقة تيتانيك.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:20            
الظهر.......    12:10  
الع�رص........   03:14   
املغرب.....   05:38  
الع�صاء......   06:54

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

لبنانيون يو��شلون �لتظاهر يف بريوت  )رويرتز(

عر�قيون يغلقون �لطريق عند مدخل ميناء �أم ق�شر  )رويرتز(

�سملت اأكرث من 100 مدينة

ات�ساع رقعة احتجاجات اإيران وتعطيل الدرا�سة

البنوك تعود للعمل اليوم

بري: لبنان اأ�سبه ب�سفينة تغرق

•• طهران-وكاالت:

�أم�س  �ملعار�شة،  �لإير�نية  خلق  جماهدي  جماعة  قالت 
�إي����ر�ن �ت�شعت  �ل��ت��ي جت��ت��اح  �إن �لح��ت��ج��اج��ات  �لث��ن��ني، 
لت�شمل �أكرث من 100 مدينة، يف وقت حتدث �حلكومة 
�لإي��ر�ن��ي��ة عن �أن �لو�شع ب��ات �أك��رث ه���دوء�، رغ��م وجود 
�إير�ن،  يف  �حتجاجات  و�ن��دل��ع��ت  �ل�شغب.  �أع��م��ال  بع�س 
�ل�شبت، يف مناطق عدة مدن من بينها �لعا�شمة طهر�ن، 
�أ�شعار �لبنزين بن�شبة  بعد �شاعات من �لإعالن عن رفع 
�شر�وؤها كل  يتم  �لبنزين  من  لرت�   60 لأول  باملئة   50

�شهر، و300 باملئة لكل لرت �إ�شايف كل �شهر.
 107 �إىل  �متدت  �أن  لبثت  ما  �لحتجاجات  رقعة  لكن 
م���دن يف �إي������ر�ن، م��ت��ح��دث��ة ع���ن ���ش��ق��وط 61 ق��ت��ي��ال يف 
�ملو�جهات بني �ملحتجني وقو�ت �لأمن، بح�شب جماهدي 
�إي��ر�ن عن  �لر�شمية يف  �شبه  وكالة مهر  خلق. وحتدثت 

�عتقال �أكرث من �ألف متظاهر.
ويف �ملقابل، �عتربت �حلكومة �لإير�نية يف تعليق لها على 
هدوء�،  �أك��رث  باتت  �لبالد  يف  �لأو���ش��اع  �أن  �لحتجاجات 

لكن �ل�شلطات ل تز�ل تو�جه �أعمال �شغب.
موؤمتر  يف  ربيعي،  علي  �حلكومة  با�شم  �ملتحدث  وق���ال 
بطهر�ن، �إن �لو�شع �أكرث هدوء� لكن ل يز�ل هناك بع�س 
�أي  غد  بعد  �أو  غ��د�  لدينا  يكون  ول��ن  �ل�شغرية،  �مل�شائل 

م�شكالت ب�شاأن �أعمال �ل�شغب، وفق فر�ن�س بر�س.
�لحتجاجات  با�شتمر�ر  �شمنيا  ربيعي  ت�شريح  ويعرتف 

�لتي �جتاحت �لبالد منذ �ل�شبت.
يف  �آب��اد  جنف  مدينة  �شهدت  �لحتجاجات،  تطورت  ويف 
حمافظة �أ�شفهان و�شط �إير�ن، �إ�شر�با عاما يف �لأ�شو�ق، 
و�شط �إجر�ء�ت �أمنية م�شددة. وقالت م�شادر يف �ملعار�شة 
�أ�شفهان  �ملد�ر�س يف حمافظات  �إنه مت تعطيل  �لإير�نية 

و�شري�ز و�لربز وخوز�شتان ب�شبب �لحتجاجات.

الإمارات الأوىل عامليًا يف تقييم 
اأداء برنامج الرتبية الأخالقية 

•• وا�صنطن-وام:

�لرتبية  برنامج  ل��  �أبوظبي عر�شا  دي��و�ن ويل عهد  �لتعليم يف  �شوؤون  قدم مكتب 
�لأخالقية يف دولة �لإمار�ت �ملعني بغر�س �لقيم �لأخالقية �لعاملية بني �ل�شباب يف 
�لإمار�ت و�لذي �أطلق يف �إطار توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة كونه �أحد �لتجارب 
�لناجحة و�ملتميزة عامليا يف جمال �لرتبية �لأخالقية .. وذلك خالل ورقة بحثية 
�شارك بها يف �ملوؤمتر �ل�شنوي جلمعية �لرتبية �لأخالقية بدورته �ل�� 45 �لذي عقد 

يف مدينة �شياتل عا�شمة ولية و��شنطن يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�أبوظبي �لورقة �لبحثية بالتعاون  وقدم مكتب �شوؤون �لتعليم يف ديو�ن ويل عهد 
مع �ملوؤ�ش�شة �لعاملية �ملخت�شة يف جمال �لختبار�ت ACT و�لتي ت�شتهر باختبارها 
�ل���دويل �ل���ذي يطبق على �أك���رث م��ن مليوين ط��ال��ب خ��الل �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة يف 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
)�لتفا�شيل �س9(
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حممد بن را�سد يعزي �سعب الإمارات ويوؤكد اأن اأبناء زايد 
لهم ب�سمات خالدة وهم �سركاء تاأ�سي�س لن ين�ساهم الزمن

حممد بن زايد: فقدت اأخي وع�سيدي اأحد 
رجالت الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية

فقيد �لوطن �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان

حمتج�ن عراقي�ن يغلق�ن مدخل ميناء اأم ق�سر ال�سرتاتيجي 
•• بغداد-وكاالت:

�أم�س  ع���ر�ق���ي���ون،  ���ش��د حم��ت��ج��ون 
ق�شر  �أم  م��ي��ن��اء  م��دخ��ل  �لث���ن���ني، 
ومنعو�  �ل���ب�������ش���رة،  م���ن  �ل���ق���ري���ب 
دخوله،  من  و�ل�شاحنات  �ملوظفني 
�لعمليات  ت���ر�ج���ع  �إىل  �أدى  مم���ا 

بن�شبة 50 باملئة.
وذك���ر م�����ش��در�ن ع��ر�ق��ي��ان، �أن���ه يف 
بعد  حتى  �حل�شار  ��شتمر�ر  حالة 
�شتتوقف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ف���اإن  �ل��ظ��ه��ر، 

كليا، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
�إغ������الق مد�خل  ���ش��ب��ق  �أن�����ه  ي���ذك���ر 
�مل���ي���ن���اء يف �ل����ف����رتة م����ا ب����ني 29 
نوفمرب،  من  �لتا�شع  حتى  �أكتوبر 
بني  للعمليات  وجيز  ��شتئناف  مع 

�ل�شابع و�لتا�شع من نوفمرب.
وي�شتقبل ميناء �أم ق�شر، وهو �مليناء 
�خلليج،  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ر�ق  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
�لنباتية  �شحنات �حلبوب و�لزيوت 
و�ل�شكر، لبلد يعتمد بدرجة كبرية 

�سفينة  حت��ت��ج��ز  احل����ث���ي 
ك����ري���ة ب��ال��ب��ح��ر الأح��م��ر

•• اليمن-وكاالت:

�تهمت �حلكومة �ليمنية �ل�شرعية، 
�أم�س، ميلي�شيا �حلوثي �لنقالبية 
جنوبية  ك��وري��ة  �شفينة  ب��اح��ت��ج��از 
قبالة  ل���ه���ا  م���ر�ف���ق���ني  وزورق���������ني 
جزيرة كمر�ن، يف �ل�شاحل �لغربي.

جاء ذلك على ل�شان وزير �خلارجية 
�لذي  �حل�شرمي،  حممد  �ليمني، 
�شفري  لقائه  خالل  �لحتجاز  �أد�ن 
�ليمن  ل������دى  �جل���ن���وب���ي���ة  ك����وري����ا 
�للقاء  ن��اق�����س  ب�����ارك، ح��ي��ث  وون����غ 
�لبحر  يف  �حل�����وث�����ي  �ل���ت�������ش���ع���ي���د 
تهديد�ً  ي�����ش��ك��ل  و�ل�����ذي  �لأح����م����ر، 
�لدولية  �مل��الح��ة  حل��ري��ة  خ��ط��ري�ً 
ج����ن����وب �ل���ب���ح���ر �لأح������م������ر، وف���ق���اً 
�لر�شمية.  �ليمنية  �لأن��ب��اء  لوكالة 
�أن  �ليمني  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  و�أك���د 
وغري  �ل�شتفز�زية  �ملمار�شات  هذه 
حرية  على  �شلباً  �شتوؤثر  �لقانونية 

�ملالحة �لدولية.

حزم  الأردن���ي���ة:  احل��ك���م��ة 
القت�ساد لتحريك  حتفيزية 

•• عمان-وكاالت:
ت��ع��ك��ف �حل��ك��وم��ة �لأردن����ي����ة على 
تنفيذ حزم حتفيزية بهدف حتقيق 
نقلة نوعية يف �لقت�شاد �لأردين، 
ومبا ينعك�س على حياة �ملو�طنني 
و�خلدمات  معي�شتهم  وم�����ش��ت��وى 
لتوجيهات  تنفيذ�ً  ل��ه��م،  �ملقدمة 
ملكية للحكومة بهذ� �خل�شو�س، 
ب���ع���د ح���ال���ة غ����ري م�����ش��ب��وق��ة من 
�لأ�شو�ق �لردنية  �لركود �شهدتها 
�لتي  �ل�����ش��ر�ئ��ب  ب�شبب  م���وؤخ���ر�ً، 
�ملا�شي على خمتلف  �لعام  �أقرتها 
�شاقة  مفاو�شات  بعد  �لقطاعات، 

مع �شندوق �لنقد �لدويل.
�لإثنني،  �أم�س  �حلكومة  و�أعلنت 
على ل�شان رئي�س �لوزر�ء �لدكتور 
عمر �ل��رز�ز، �أن هناك �شل�شلة من 
�لتحفيزية  و�لقر�ر�ت  �لإج��ر�ء�ت 
ت�شل �إىل 4 حزم، تطال عدد�ً من 

�لقطاعات �حليوية.

على و�رد�ت �لغذ�ء. وقال متحدث 
حكومي يف ذلك �حلني، �أن �حل�شار 
6 مليار�ت  م��ن  �أك���رث  �ل��ب��الد  كبد 
من  فقط  �لأول  �لأ�شبوع  يف  دولر 

�إغالق �مليناء.
جنوبية  وم������دن  ب����غ����د�د  وت�����ش��ه��د 
�لزخم  �أع��اد  عاما،  �إ�شر�با  �أخ��رى 
�ملتو��شل  �ل�����ش��ع��ب��ي  �حل�����ر�ك  �إىل 

ب�»�إ�شقاط  للمطالبة  �أ�شابيع  منذ 
�لنظام«.

غالبية  يف  �لأح���د،  �لعمل،  وتوقف 
�ملدن يف جنوب �لعر�ق، من �لب�شرة 
و�لنجف  �ل�����ك�����وت  �إىل  و������ش�����ول 
و�لنا�شرية،  و�حل��ل��ة  و�ل��دي��و�ن��ي��ة 
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  �أغ��ل��ق��ت  حيث 

و�ملدر��س، بح�شب فر�ن�س بر�س.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س زميباب�ي وعددا من امل�س�ؤولني على هام�س املنتدى الأفريقي لالأعمال

بحث مع رئي�س غانا العالقات الثنائية وجممل الق�سايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد ي�ؤكد اهتمام الإمارات بتط�ير عالقاتها مع دول القارة الأفريقية 

يف  و�ل�شتثمار  �لتجاري  و�لتبادل 
�لبنى �لتحتية يف موزمبيق.

كما ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم معايل 
�لدكتور روهاكانا روغوند� رئي�س 

ي�����ش��ارك يف �مل��ن��ت��دى �ل���ذي �نطلق 
�شباح �م�س برعاية �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل".

خا�شة يف قطاع �لبنى �لتحتية يف 
�أوغند�.

ورحب �شموه بامل�شوؤولني و�لوفود 
�لأفريقية �لتي ت�شارك يف �ملنتدى 
�ل��ع��امل��ي �لأف���ري���ق���ي ل���الأع���م���ال يف 

�لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني .
كما ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم معايل 
كارلو�س �أغو�شتينو روز�ريو رئي�س 
�لذي  موزمبيق  جمهورية  وزر�ء 

�أوغ��ن��د�.. وجرى  وزر�ء جمهورية 
خالل �للقاء ��شتعر��س �لعالقات 
�لبلدين  ب���ني  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
و�ل��ب��ح��ث ع��ن �آف���اق ج��دي��دة لبناء 
�جلانبني  بني  ��شتثمارية  �شر�كة 

وت���ب���ادل ���ش��م��وه م��ع رئ��ي�����س وزر�ء 
موزمبيق �حلديث حول م�شتويات 
�لبلدين  ب���ني  �ل��ق��ائ��م��ة  �ل���ت���ع���اون 
و�شبل تعزيز هذ� �لتعاون يف �شتى 
�مليادين خا�شة يف قطاع �ل�شتثمار 

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل����������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي رع������اه �هلل 
على  دب����ي  ج���م���ري� يف  م��دي��ن��ة  يف 
�لأفريقي  �لعاملي  �ملنتدى  هام�س 
فخامة  �م�س  ظهر  قبل  لالأعمال 
رئي�س  م���ن���ان���غ���اغ���و�  �إمي����ر�����ش����ون 
رحب  وق��د  زمي��ب��اب��وي.  جمهورية 
.. مثمنا  �ل�شيف  بالرئي�س  �شموه 
�لعاملي  �مل���ن���ت���دى  يف  م�������ش���ارك���ت���ه 
تنظمه  �ل��ذي  لالأعمال  �لأفريقي 
غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة دب���ي على 

مدى يومني يف مدينة جمري�.
و������ش����ت����ع����ر�����س �����ش����م����وه ورئ���ي�������س 
بني  �لثنائية  �لعالقات  زميبابوي 
وتو�شيع  تطوير  و�شبل  �لبلدين 
بينهما خا�شة  فيما  �لتعاون  �آف��اق 
�ملتنوعة  �ل�شتثمارية  �ملجالت  يف 
و�ملنفعة على  ب��اخل��ري  ت��ع��ود  �ل��ت��ي 

دورت����ه �خل��ام�����ش��ة و�ل��ت��ي تنظمها 
غ�����رف�����ة جت���������ارة و�����ش����ن����اع����ة دب����ي 
و�لفر�س  �لإم��ك��ان��ات  ل�شتك�شاف 
باملو�رد  �لغنية  �أفريقيا  يف  �ملتاحة 
�ل�شتثمار  ميكن  و�لتي  �لطبيعية 

فيها خا�شة �لزر�عة و�ملعادن.
�شمو   .. �لثالثة  �ل��ل��ق��اء�ت  ح�شر 
�ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن حم��م��د بن 
بنت  �آل مكتوم ومعايل رمي  ر��شد 
�إب��ر�ه��ي��م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي����رة دولة 
ل�����ش��وؤون �ل��ت��ع��اون �ل���دويل و�شعادة 
ماجد �شيف �لغرير رئي�س جمل�س 
و�شناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  �إد�رة 
دب���ي و���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان �أح���م���د بن 
�ملو�نىء  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����س  ���ش��ل��ي��م 
خليفة  و�شعادة  دبي  يف  و�جلمارك 
د�ئرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
و�ل�����ش��ي��اف��ة يف دبي  �ل��ت�����ش��ري��ف��ات 
عام  مدير  بوعميم  حمد  و�شعادة 
غرفة جتارة و�شناعة دبي و�أع�شاء 
للم�شوؤولني  �مل���ر�ف���ق���ة  �ل����وف����ود 

�لأفارقة.

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عقد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة جل�شة مباحثات ر�شمية مع فخامة نانا 
�أكوفو �أدو رئي�س جمهورية غانا �ل�شديقة �لذي يقوم بزيارة لدولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
 ��� �أبوظبي  �لوطن يف  �لتي جرت يف ق�شر   ��� �ملباحثات بني �جلانبني  تناولت 
تطور�ت �لعالقات بني دولة �لإمار�ت – وجمهورية غانا يف �ملجالت �ملختلفة 
و�شبل و�آليات دعمها وتنميتها ودفعها �إىل �لأمام وجممل �لق�شايا �لإقليمية 

و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك .
وقد رحب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، يف بد�ية �ملباحثات 
�ملجالت  يف  �لثنائية  �لعالقات  �شتعزز  �لزيارة  هذه  �أن  موؤكد�  غانا  برئي�س 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حتيات  فخامته  �إىل  ونقل  �ملختلفة، 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" ومتنياته لغانا و�شعبها �ل�شديق دو�م 

�لتقدم و�لزدهار.
وقال �شموه �إن: �لعالقات بني دولة �لإمار�ت وجمهورية غانا عالقات قدمية 
جمالت  يف  خا�شة  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خالل  ملحوظا  تطور�  �شهدت  لكنها 
�لتجارة و�ل�شتثمار وهناك فر�س كبرية ملزيد من �لتعاون بني بلدينا نعمل 

على ��شتثمارها ل�شالح �شعبينا.
و�قت�شاد  وناجحة  ر�ئ��دة  تنموية  �لإم���ار�ت جتربة  ل��دى  �أن  �شموه  و�أ���ش��اف 
غانا يعد من �أ�شرع �لقت�شاد�ت �لأفريقية منو� ... و هذ� يوفر قاعدة مهمة 

لتنمية �ل�شر�كات �لقت�شادية و�لتجارية و�لتنموية بني �لبلدين.
�أفريقيا ب�شكل عام و غرب �لقارة بوجه  �أن غانا دولة مهمة يف  و�أك��د �شموه 
 " �أف��ري��ق��ي��ا  ل���دول غ��رب  �أ���ش��ا���ش��ي يف �ملجموعة �لق��ت�����ش��ادي��ة  خ��ا���س وع�شو 
�إليها و�إىل �لعالقات معها باهتمام  �لإيكو��س" وهذ� يجعل �لإم��ار�ت تنظر 

�أهمية كبرية لتطوير  �لإم��ار�ت تعطي  دول��ة  �أن  �شموه �ىل  �أ�شار  و  كبري.". 
عالقاتها مع دول �لقارة �لأفريقية على �أ�ش�س من �لحرت�م �ملتبادل و�لثقة 
�لتنمية و�ل�شتقر�ر  �مل�شرتكة، و�حلر�س على م�شالح �شعوبها يف  و�مل�شالح 
و�ل�شالم.. و�أ�شاف :" �شمن هذ� �ل�شياق نتطلع �إىل عالقات �أوثق مع غانا 
و�تخاذ مزيد من �خلطو�ت �لإيجابية على طريق تعزيز هذه �لعالقات على 

�مل�شتويات كافة ".
و عرب �شموه عن ثقته باأن هذه �لزيارة للرئي�س �لغاين للدولة �شيكون لها 

دور مهم يف م�شار �لعالقات �لإمار�تية - �لغانية خالل �لفرتة �لقادمة.
�أدو عن �شعادته بزيارة دولة �لإمار�ت  �أكوفو  نانا  �لرئي�س  �أعرب  من جانبه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  حتياته  �شموه  وحمل 
و  �لتقدم  من  مزيد�  �لم���ار�ت  لدولة  ومتنياته  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لزدهار . و �أعرب عن �شعادته بلقاء �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان.. موؤكد� حر�س بالده على تطوير تعاونها مع �لدولة يف خمتلف 
�لتنمية  جهود  يدعم  مبا  �لو�عدة  و�لتنموية  �ل�شتثمارية  خا�شة  �ملجالت 
نهج  وثمن  �لبلدين..  يف  و�لزده���ار  �لبناء  يف  �لطموحات  ويلبي  �مل�شتد�مة 
�لتعاون �لذي تنتهجه دولة �لإمار�ت مع �ل�شعوب و�لدول �ل�شديقة لتحقيق 

تقدمها ونه�شتها.
جتمع  �لتي  �لعالقات  على  �لبناء  �أهمية  �جلل�شة  ختام  يف  �جلانبان  و�أك���د 
�متالك  ظل  يف  كافة  �لتعاون  جو�نب  دع��م  خ��الل  من  وتطويرها  �لبلدين 
�لتجارية  �ل�شعد  على  �ل��و�ع��دة  و�ل��ف��ر���س  �مل��ق��وم��ات  م��ن  �لعديد  �لبلدين 
و�ل�شتثمارية و�ل�شناعية و�لزر�عية و�لتنموية وغريها من �لقطاعات �لتي 
تخدم م�شاحلهما �ملتبادلة ومنو �لقت�شاد �لوطني يف �لبلدين .. و�أ�شار� �إىل 
�لإمار�ت  دول��ة  بني  �لثنائية  �لتجارة  حجم  تنامي  على  �مل�شرتك  حر�شهما 

وغانا.
و �شجل رئي�س غانا كلمة يف �شجل كبار �لزو�ر �خلا�س بق�شر �لوطن .. �أعرب 

و�لوفد  به  حظي  �ل��ذي  �ل�شتقبال  حلفاوة  تقديره  و  �شكره  " عن  خاللها 
�ملر�فق.. متمنيا مزيد� من �لنمو و �لتقدم لعالقات �ل�شد�قة و �لتعاون بني 
�لبلدين مبا يحقق م�شاحلهما �مل�شرتكة.. ودو�م �خلري و�لرفعة و�لزدهار 
للدولة ". و�أقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ماأدبة غد�ء 

تكرميا ل�شيف �لبالد و�لوفد �ملر�فق.
ح�شر �جلل�شة و�ملاأدبة من جانب �لدولة �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ 
�أبوظبي ومعايل  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  نهيان ع�شو  �آل  ز�ي��د  بن  حامد 
نا�شر بن ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني ومعايل علي �شعيد 
خليفة  خلدون  ومعايل  للجمارك  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  رئي�س  �لنيادي  مطر 
�ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل 
ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و �شعادة خليفة يو�شف حممد �لزعابي �شفري �لدولة 
لدى جمهورية غانا و �شعادة �لفريق �لركن مهند�س عي�شى �شيف بن عبالن 

�ملزروعي نائب رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة.
�ل��ب��الد و �شم معايل  �مل��ر�ف��ق ل�شيف  �ل��وف��د  �ل��غ��اين  و ح�شر م��ن �جل��ان��ب 
�شرييل بوت�شوي / م . ب/ وزيرة �ل�شوؤون �خلارجية و �لتكامل �لإقليمي و 
نانا بيدياتو �أ�شانتي �شكرتري �لرئي�س و �شعادة �حلاجي �أحمد رم�شان �شفري 
جمهورية غانا لدى �لدولة و �شعادة فر�ن�شي�س �أ�شين�شو �� بو�كي نائب رئي�س 
�لأركان و �شعادة �ل�شفري �أحمد ح�شن مدير بروتوكول �لدولة و�لعميد �للو�ء 
ب�شمارك �أونونا �مل�شاعد �ل�شخ�شي للرئي�س ومايكل �أوفوري �� �أتا مدير رئا�شة 

�لتكامل �لإقليمي وعدد� من �مل�شوؤولني.
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة قد ��شتقبل �م�س يف ق�شر �لوطن..فخامة نانا 
�أكوفو �أدو رئي�س جمهورية غانا �ل�شديقة �لذي يقوم بزيارة ر�شمية للدولة. 

���� مر��شم  �أب��وظ��ب��ي  �ل��وط��ن يف  ل��دى و�شوله ق�شر   ���� �ل��ب��الد  وج���رت ل�شيف 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شطحب  حيث   .. ر�شمية  ��شتقبال 
�آل نهيان �ل�شيف �إىل من�شة �ل�شرف وعزف �ل�شالم جلمهورية غانا .. فيما 

�أطلقت �ملدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة فخامة رئي�س غانا.
و �شافح فخامة نانا �أكوفو �أدو .. كبار م�شتقبليه من �شمو �ل�شيوخ و�لوزر�ء 
و�مل�شوؤولني �لذين رحبو� بزيارته للدولة فيما �شافح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للرئي�س  �ملر�فقني  �مل�شوؤولني  وك��ب��ار  �ل���وزر�ء   .. نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 

�ل�شيف.
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق   .. �ل�شتقبال  ك��ان يف  و 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد 
ثاين  بن  نا�شر  �أبوظبي ومعايل  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  نهيان ع�شو  �آل 
�لنيادي  �لب�شرية و�لتوطني ومعايل علي �شعيد مطر  �ملو�رد  �لهاملي وزير 
رئي�س �لهيئة �لحتادية للجمارك ومعايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز 
عهد  ويل  دي��و�ن  وكيل  �ملزروعي  مبارك  حممد  و�شعادة  �لتنفيذية  �ل�شوؤون 
�أبوظبي و �شعادة خليفة يو�شف حممد �لزعابي �شفري �لدولة لدى جمهورية 
غانا و�شعادة �لفريق �لركن مهند�س عي�شى �شيف بن عبالن �ملزروعي نائب 

رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة .
فيما ي�شم �لوفد �ملر�فق ل�شيف �لبالد.. معايل �شرييل بوت�شوي / م . ب/ 
وزيرة �ل�شوؤون �خلارجية و �لتكامل �لإقليمي و نانا بيدياتو �أ�شانتي �شكرتري 
�لرئي�س و �شعادة �حلاجي �أحمد رم�شان �شفري جمهورية غانا لدى �لدولة 
�ل�شفري  �شعادة  و  �لأرك��ان  رئي�س  نائب  بو�كي   �� �أ�شين�شو  فر�ن�شي�س  �شعادة  و 
�أحمد ح�شن مدير بروتوكول �لدولة و�لعميد �للو�ء ب�شمارك �أونونا �مل�شاعد 
�لإقليمي  �لتكامل  رئا�شة  مدير  �أت��ا   �� �أوف���وري  ومايكل  للرئي�س  �ل�شخ�شي 

وعدد� من �مل�شوؤولني.

حممد بن را�سد ي�ستقبل 
رئي�س ليبرييا

•• دبي -وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل يف مدينة جمري� قبل  �لدولة رئي�س جمل�س 
ظهر �م�س فخامة جورج ويا رئي�س جمهورية ليبرييا �مل�شارك يف �ملنتدى 

�لعاملي �لأفريقي لالأعمال.
وجتاذب �شموه و�لرئي�س �ل�شيف �أطر�ف �حلديث حول �شبل تعزيز عالقات 
�ل�شد�قة و�لتعاون بني دولة �لإمار�ت وليبرييا و�لبحث عن و�شائل جديدة 
��شتثمارية  �شر�كات  وبناء  �جلانبني  بني  للتو��شل  ج�شور  بناء  �أج��ل  من 

و�قت�شادية مبا يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة للبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. 
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اأخبـار الإمـارات
منافذ الدولة الربية حتتفل بالي�م ال�طني العماين 

•• اأبوظبي- وام:

��شتقبال  عرب  �ليوم  ي�شادف  �لذي  �ل�شقيقة  عمان  ل�شلطنة   49 �ل�  �لوطني  باليوم  �لربية  �لدولة  منافذ  حتتفل 
�لأخوة  مل�شاعر  جت�شيد�ً  ب��ال��ورود،  �ل�شلطنة  مع  تربطنا  �لتي  كافة  �حل��دودي��ة  �ملنافذ  عرب  و�مل�شافرين  �لعابرين 

�ل�شادقة و�لوفاء، و تر�شيخاً للعالقات �لطيبة �لعميقة بني �لبلدين .
�ل�شقيق بالتهاين..كما ز�ر وفد م�شرتك  �لعماين  �ل�شعب  �لعابرين من  و��شتقبل منفذ �مل�شيف يف منطقة �لعني 
من موظفي جميع �جلهات �لعاملة مبنفذ �مل�شيف منفذ حما�شة �ملقابل لتقدمي �لتهنئة للعاملني به وم�شاركتهم 

م�شاعر �لفرح و�لعتز�ز باليوم �لوطني �لعماين متمنني لهم دو�م �لتقدم و�لنماء و�لرفعة.
كما ز�ر وفد من منفذ مزيد منفذ حفيت �لعماين �ملقابل لتقدمي �لتهاين جلميع �لعاملني به.. و قام وفد من منفذ 
�لهيلي بزيارة منفذ �شعر�ء �لعماين ، هذ� عد� عن منفذ خطم �ل�شكلة، ��شافة �إىل منفذ ر��س �لد�رة �لذي قدم 

�لتهاين ملنفذ �لد�ره �لعماين ، كما ز�ر وفد م�شرتك من منفذ خطم �ملالحة منفذ خطم مالحة �لعماين .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئ�ن ملك املغرب بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ململكة  �ل�شاد�س ملك  �مللك حممد  �إىل �شاحب �جلاللة  �هلل برقية تهنئة 

�ملغربية �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س.

رئي�س الدولة و نائبه و حممد بن زايد 
يهنئ�ن رئي�س لتفيا بالي�م ال�طني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل فخامة 
�لوطني لبالده. كما بعث  �ليوم  ليفيت�س رئي�س جمهورية لتفيا وذلك مبنا�شبة  �يجيل�س  �لرئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �يجيل�س ليفيت�س. و بعث �شاحب �ل�شمو 
�آل نهيان برقيتي تهنئة  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �آل مكتوم و �شاحب �ل�شمو  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

مماثلتني �إىل معايل �أرتور�س كري�شجاني�س كارين�س رئي�س وزر�ء جمهورية لتفيا.

حممد بن را�سد يتفقد املعر�س امل�ساحب للمنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال

حممد بن زايد ورئي�س غانا ي�سهدان تبادل عدد من التفاقيات واملذكرات بني البلدين

•• دبي-وام: 

تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل �ملعر�س �مل�شاحب للمنتدى �لعاملي 

�لأفريقي لالأعمال يف مدينة جمري� ظهر �م�س.
و�طلع �شموه خالل جتوله يف �أروقة �ملعر�س �لتي ر�فقه خاللها �شمو �ل�شيخ 
�لتي  �لتمثيلية  �ملكاتب  دور  على  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور 
�فتتحتها غرفة جتارة و�شناعة دبي يف عدد من �لعو��شم و�ملدن �لأفريقية 
�لإم����ار�ت عموما  ل��دول��ة  �ل��رتوي��ج  �لالتينية ودوره���ا يف  و�أم��ري��ك��ا  و�ل�شني 

و�ملوقع  �للوج�شتية  و�لت�شهيالت  بالإمكانات  تزخر  كمدينة  خا�شة  دب��ي  و 
�ملتميز و�لبيئة �حلا�شنة لالأعمال �لتجارية و�ملالية و�ل�شتثمار�ت �ملجدية 
�إثيوبيا  و  كينيا  دب��ي منت�شرة يف  لغرفة  �أح��د ع�شر مكتبا  وذل��ك من خ��الل 
�أربعة مكاتب  �إىل  �إ�شافة  وبنما  و�لرب�زيل  �لأرجنتني  و  غانا  و  و موزمبيق 
مدينتي  يف  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  يف  مكتبني  و  و�لهند  �أذرب��ي��ج��ان  يف 

�شنغهاي و�شينزن.
زيارته  خ��الل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وت��ع��رف 
ب��ني دولة  �مل�����ش��رتك  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج  �أه����د�ف و�أج��ن��دة  للمعر�س على 
�لإمار�ت وبع�س �لدول �لأفريقية لتدريب �ل�شباب خا�شة �ملبدعني منهم و 

يحملون �أفكار� و�بتكار�ت بناءة يف جمال ريادة �لأعمال.
بالفر�س  �لتعريف  �إىل  �لنا�شئة  بال�شركات  �خلا�س  �لربنامج  ه��ذ�  يهدف 
�ل�شمر�ء  �ل��ق��ارة  يف  �ل�شتثماري  �لتو�شع  و�آف���اق  دب��ي  يف  �ل��و�ع��دة  �لتجارية 

�أي�شا.
وقد �أ�شاد �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
بجهود غرفة جتارة و�شناعة دبي وفرق �لعمل �لتابعة لها يف تر�شيخ مكانة 
دولة �لإم��ار�ت على خارطة �لقت�شاد �لعاملي و�لرتويج ملدينة دبي كملتقى 
�ملال و�لأعمال و�لفنانني و�ملثقفني و�لباحثني عن �ل�شتقر�ر  رحب لرجال 

و�لعمل و�ملحبة و�لتاآلف بني �لب�شر.

وقال �شموه : " نحن نزرع �لورد يف حد�ئق بالدنا ون�شجع على ن�شر وتر�شيخ 
ثقافة �لفن و �جلمال وحب �خلري و�لت�شامح يف جمتمعنا كي تظل دولتنا 
ب��ورك��ت جهود   .. و�ل��ث��ق��اف��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�حل�����ش��ارة  لل�شالم  رم���ز�  �حلبيبة 

و�شو�عد و�أفكار كل �ملبدعني و�ملهتمني بكل هذه �لقيم �لنبيلة".
كما ر�فق �شموه يف �جلولة .. �شعادة ماجد �شيف �لغرير رئي�س جمل�س �إد�رة 
موؤ�ش�شة  رئي�س  �شليم  بن  �أحمد  �شلطان  و�شعادة  دبي  و�شناعة  غرفة جتارة 
د�ئرة  عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  دبي  يف  و�جلمارك  �ملو�نىء 
�لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي و�شعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة 

و�شناعة دبي.

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
رئي�س  �أدو  �أك��وف��و  ن��ان��ا  فخامة  و  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
دولة  بني  �لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  �لتفاقيات  من  ع��دد  تبادل  غانا  جمهورية 
�لإم��ار�ت وجمهورية غانا تهدف �إىل تعزيز �لتعاون و�لعمل �مل�شرتك بني 

�لبلدين وتو�شيع جمالته.
�شملت �لت��ف��اق��ي��ات و�مل���ذك���ر�ت �ل��ت��ي وق��ع��ه��ا �جل��ان��ب��ان .. �ت��ف��اق��ي��ة جتنب 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  حكومتي  ب��ني  �ل��دخ��ل  على  �ل�شريبي  �لإزدو�ج 
وحكومة جمهورية غانا و�لتي تبادلها.. معايل �أحمد بن علي �ل�شايغ وزير 

دولة ومعايل �شرييل �أيوركور بوت�شوي وزيرة �ل�شوؤون �خلارجية و�لتكامل 
�لإقليمي يف غانا.. و�تفاقية �لتعاون و�مل�شاعدة �لإد�رية �ملتبادلة يف �مل�شائل 
�جلمركية بني حكومتي دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و جمهورية غانا.. 
�لحتادية  �لهيئة  رئي�س  �لنيادي  مطر  �شعيد  ب��ن  علي  معايل  تبادلها  و 
غانا  يف  �لإقليمي  و�لتكامل  �خلارجية  �ل�شوؤون  وزي��رة  ومعايل  للجمارك 
�ملتحدة وجمهورية  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  تفاهم بني حكومتي  ومذكرة 
بن  �أحمد  معايل  تبادلها  و  �لتاأ�شري�ت..  من  �ملتبادل  �لإع��ف��اء  ب�شاأن  غانا 
جانب  �إىل  بوت�شوي  �أي���ورك���ور  ���ش��رييل  وم��ع��ايل  دول���ة  وزي���ر  �ل�شايغ  علي 
مذكرة تفاهم يف جمال �لقوى �لعاملة بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وزير  �لهاملي  ث��اين  بن  نا�شر  معايل  تبادلها  غ��ان��ا..  جمهورية  وحكومة 

و�لتكامل  �خلارجية  �ل�شوؤون  وزي��رة  معايل  و  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد 
�لإقليمي يف غانا.

�لفريق  �ل��دول��ة  م��ن جانب  �ل��وط��ن  ج��رت يف ق�شر  �لتي   - �ملر��شم  ح�شر 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان ع�شو 
وزير  �لهاملي  ثاين  بن  نا�شر  ومعايل  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني ومعايل علي �شعيد مطر �لنيادي رئي�س �لهيئة 
�ل�شوؤون  جهاز  رئي�س  �ملبارك  خليفة  خلدون  ومعايل  للجمارك  �لحتادية 
�لتنفيذية و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و 

�شعادة خليفة يو�شف حممد �لزعابي �شفري �لدولة لدى جمهورية غانا و 
�شعادة �لفريق �لركن مهند�س عي�شى �شيف بن عبالن �ملزروعي نائب رئي�س 

�أركان �لقو�ت �مل�شلحة.
معايل  �شم  و  �لبالد  ل�شيف  �مل��ر�ف��ق  �لوفد  �لغاين  �جلانب  من  ح�شر  و 
�لتكامل �لإقليمي  �ل�شوؤون �خلارجية و  �شرييل بوت�شوي / م . ب/ وزي��رة 
رم�شان  �أحمد  �حلاجي  �شعادة  و  �لرئي�س  �شكرتري  �أ�شانتي  بيدياتو  نانا  و 
بو�كي   �� �أ�شين�شو  فر�ن�شي�س  �شعادة  و  �ل��دول��ة  ل��دى  غانا  جمهورية  �شفري 
نائب رئي�س �لأركان و �شعادة �ل�شفري �أحمد ح�شن مدير بروتوكول �لدولة 
و�لعميد �للو�ء ب�شمارك �أونونا �مل�شاعد �ل�شخ�شي للرئي�س ومايكل �أوفوري 

�� �أتا مدير رئا�شة �لتكامل �لإقليمي وعدد� من �مل�شوؤولني.

رئي�س غانا يزور واحة الكرامة
•• اأبوظبي -وام :

�م�س  غانا  جمهورية  رئي�س  �أدو  �أكوفو  نانا  فخامة  ز�ر 
�ل�شيخ  ��شتقباله  يف  وك���ان  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ك��ر�م��ة  و�ح���ة 
�آل نهيان مدير تنفيذي  خليفة بن طحنون بن حممد 
مكتب �شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

خليفة  �ل�شيخ  مع  �أدو  �أك��وف��و  نانا  �لرئي�س  و��شتعر�س 
و�شع  ثم  �ل�شرف  حر�س  مر��شم  نهيان  �آل  طحنون  بن 
�إكليال من �لزهور �أمام ن�شب �ل�شهيد �لذي يتكون من 
للوحدة  كرمز  �لآخر  على  منها  كل  ي�شتند  لوحا   31
و�لتكاتف و�لت�شامن بني قيادة دولة �لإمار�ت و�شعبها 
يف  �لغاين  �لرئي�س  فخامة  وجت��ول  �لأبطال.  وجنودها 
خليفة  �ل�شيخ  ب�شحبة  و�أروقتها  �لكر�مة  و�حة  مر�فق 
عن  مف�شال  �شرحا  ق��دم  �ل���ذي  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن 

هذه �ملر�فق �لتي تزخر ببطولت وت�شحيات �أبناء دولة 
�لكثري  عن  وتعرب  �لبو��شل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

من �لقيم و�لدللت �لوطنية �جلليلة.
كما ر�فق فخامته خالل �لزيارة معايل نا�شر بن ثاين 
�لهاملي وزير �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني و�شعادة خليفة 
جمهورية  ل��دى  �لدولة  �شفري  �لزعابي  حممد  يو�شف 

غانا و وفد من كبار �مل�شوؤولني.
ويف ختام �جلولة توجه �لرئي�س �لغاين �إىل �شجل �لزو�ر 
حيث قام بت�شجيل كلمة عرب فيها عن تقديره �لعميق 
�لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  �شهد�ء  وب��ط��ولت  لت�شحيات 
�ملتحدة. جتدر �لإ�شارة �إىل �أن و�حة �لكر�مة تعد معلما 
وطنيا وح�شاريا يف �لعا�شمة �أبوظبي مت ت�شييده تخليد� 
لبطولت �شهد�ء �لإمار�ت وت�شحياتهم يف �شبيل �لدفاع 

عن �لوطن وحماية مكت�شباته ومنجز�ته.

رئي�سة وزراء ني�زيلندا ال�سابقة: التزام حممد بن زايد جتاه ال�سحة العاملية م�سدر اإلهام لالآخرين
•• اأبوظبي-وام: 

رئي�شة  ك�����الرك،  ه��ي��ل��ني  �أ�����ش����ادت 
�ملديرة  �ل�شابقة  نيوزيلند�  وزر�ء 
�ملتحدة  �لأمم  لربنامج  �ل�شابقة 
�ل�شمو  �شاحب  ب��روؤي��ة  �لإمن��ائ��ي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
�لأع����ل����ى ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ب���اأن 
�ل�شحي  �مل���ج���ال  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
�لعاملية  للتنمية  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  �أم�����ر�ً 
وو�شفت �لتز�م �شموه جتاه �شحة 
و�ل�شعيفة  �ل��ف��ق��رية  �ملجتمعات 
يف �ل����ع����امل ب����اأن����ه م�������ش���در �إل���ه���ام 

لالآخرين.
وثمنت يف مقابلة مع وكالة �أنباء 
يف  م�شاركتها  قبيل  و�م  �لإم���ار�ت 
�لذي  �لأخ���ري  �مليل  بلوغ  منتدى 
ملناق�شة  �أبوظبي  يف  �ليوم  ينطلق 
�لأمر��س  ع��ل��ى  �ل��ق�����ش��اء  �آل���ي���ات 
�لوبائية �ملعدية .. رعاية �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�يد 
ي�شلط  �ل���ذي  ل��ل��ح��دث  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ملعدية يف  �لأمر��س  �ل�شوء على 
�لعامل.. م�شيفة: د�ئماً ما تكون 
�ملر�حل �لأخرية من �لق�شاء على 
�مل��ع��دي��ة ه��ي �لأ�شعب  �لأم���ر�����س 
و�أعربت  �أه��م��ي��ة.  �لأك���رث  ولكنها 

موؤكدة  �لأمر��س..  على  �لق�شاء 
�أه��م��ي��ة �ل��ك�����ش��ف و�ل��ق�����ش��اء على 
و�لحتفاء  �مل���ع���دي���ة  �لأم�����ر�������س 
يقومون  �ل��ذي  �لعاملني  ب��ه��وؤلء 
�لنظري  م��ن��ق��ط��ع  ب��ط��ويل  ب��ع��م��ل 

للق�شاء على هذه �لأمر��س.
�حلمالت  بع�س  �أن  م��ن  وح���ذرت 
حول  مزيفة  �أخ��ب��اًر�  تن�شر  �ل��ت��ي 
ق�����ش��اي��ا �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة مب���ا يف 
�مل�����ش��ادة للقاحات  �ل��دع��اي��ة  ذل��ك 
�لعاملية  للجهود  ت��ه��دي��ًد�  ت�شكل 
�ملعدية..  �لأمر��س  على  للق�شاء 
�شبكة  ب���اإم���ك���ان  �أن�����ه  �إىل  لف���ت���ة 
�لتو��شل  وم��ن�����ش��ات  �لإن����رتن����ت 
�أدو�ت قوية  �أن ت�شكل  �لجتماعي 
وتثقيف  ت��وع��ي��ة  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة 

كالرك عن �أملها بتاأمني �لتمويل 
�لكايف ون�شر �لوعي على م�شتوى 
جديدة  ع��الق��ات  وتاأ�شي�س  و����ش��ع 
يف �ملجتمع �ل�شحي �لعاملي �لأمر 
�لذي �شي�شرع من وترية �لق�شاء 
لفتة  �ملختلفة..  �لأم��ر����س  على 
�ملجال  يف  �ل�شتثمار  �أه��م��ي��ة  �إىل 
حتقيق  يف  للم�شاهمة  �ل�����ش��ح��ي 

�لتنمية �لعاملية.
و�أ�شافت: �أفخر بكوين جزء�ً من 
ه���ذ� �مل��ن��ت��دى وب��ك��وين ج����زء�ً من 
بن  ج��و�ئ��ز حممد  ط��اق��م حتكيم 
�لتي  �لعاملية ريت�س  ز�يد لل�شحة 
ت��ق��دم ك��ل ع��ام��ني خ��الل �ملنتدى 
، و�ل���ت���ي حت��ت��ف��ي ب��ال��ع��ام��ل��ني يف 
جمال  يف  �لأم���ام���ي���ة  �خل���ط���وط 

�ملجتمعات.. م�شرية �إىل م�شاوىء 
ه���ذه �مل��ن�����ش��ات �ل��ت��ي ق��د تت�شمن 
عن  مزيفة  �أخبار�ً  تن�شر  حمالت 
�لدعاية  م��ث��ل  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة 
�مل�شادة للقاحات يف �لدول �لغنية 

و�لفقرية على �ل�شو�ء.
تقدم  �لتكنولوجيا  �أن  و�أو�شحت 
- على  ج����دي����دة  ���ا  ف���ر����شً ���ا  �أي�������شً
�لذكاء  خ��الل  من   - �ملثال  �شبيل 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي و�ل��ت�����ش��خ��ي�����س عن 
تبني  يف  �ل�شتمر�ر  وعلينا   ، ُبعد 
�ل�شحة  لتح�شني  مبتكرة  و�شائل 

�لعامة.
وجتمع �لفعالية - �لتي تعقد كل 
�لعاملية  �ل�����ش��ح��ة  ق����ادة   - ع��ام��ني 
�لبارزين، لتبادل �لأفكار يف �أف�شل 

�ل�شبل، لر�شم خريطة لالأمر��س 
عليها يف جميع  و�لق�شاء  �ملعدية 
�أنحاء �لعامل ويعقد �ملنتدى حتت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  رع���اي���ة 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
مع  وبال�شر�كة  �مل�شلحة  للقو�ت 

موؤ�ش�شة بيل وميليند� غيت�س.
كالرك  هيلني  �أن  بالذكر  جدير 
وزر�ء  رئ���ي�������س  م��ن�����ش��ب  ���ش��غ��ل��ت 
�ل���ف���رتة م���ن عام  ن��ي��وزي��ل��ن��د� يف 
 ،  2008 ع������ام  �إىل   1999
�ملتحدة  �لأمم  لربنامج  وم��دي��رة 
�لإمنائي ورئي�شة جمموعة �لأمم 
من  �لفرتة  يف  �لإمنائية  �ملتحدة 

.2017 �إىل   2009

حممد   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�شعود يار �ف�شل ، باك�شتان 
رقم �شفره  ج��و�ز   �جلن�شية 

 )5974241GM (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0545764686

فقدان ج�از �سفر
فقد �ملدعو / باكول علي ليت 
بنغالدي�س   ، علي  ك��ورب��ان 
رقم �شفره  ج��و�ز   �جلن�شية 

 )0 6 4 8 0 7 3 B L (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0509090550

فقدان ج�از �سفر
فقد �ملدعو / حممد �شعيب 
باك�شتان    ، ����ش��الم  حم��م��د 
�لهند   �جلن�شية جو�ز �شفره 
 )hy5191881( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

 0502646470

فقدان ج�از �سفر
ف��ق��د �مل���دع���و/ �ل��ف��ري��د �شاث 
�لفلبني   ، تابالد�  ��شون�شيون 
رقم  ���ش��ف��ره  ج����و�ز  �جلن�شية 
يرجى   )EC8331651(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان ج�از �سفر
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اأخبـار الإمـارات

مبادرات اإماراتية ناجحة متهد لعامل خال من الأمرا�س ال�سارية
•• اأبوظبي-وام:

ت��و����ش��ل دول���ة �لإم����ار�ت �لعربية �مل��ت��ح��دة ج��ه��وده��ا وم��ب��ادر�ت��ه��ا متعددة 
�لأطر�ف للو�شول �إىل عامل خال من �لأمر��س �ل�شارية.

ويف هذ� �ل�شاأن ت�شت�شيف �لإم��ار�ت �ليوم �لثالثاء فعاليات منتدى بلوغ 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت  يقام  �ل��ذي  �لأخ���ري  �مليل 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 

وبال�شر�كة مع موؤ�ش�شة بيل وميليند� غيت�س.
�ل�شارية على  �لأمر��س  �لإم��ار�ت ملكافحة  وتعك�س جهود ومبادر�ت دولة 
�مل�شتوى �لعاملي مدى �لتز�مها بالنهج و�ملبادئ �لإن�شانية مل�شاعدة �ل�شعوب 
�ملحتاجة و تطوير بر�مج �لتنمية �لب�شرية، و�لهتمام ب�شالمة و �شحة 

�لوقائية يف  �لرعاية �ل�شحية  �إىل  �لذين بحاجة  �لإن�شان وفئة �لأطفال 
�أك��رث من  �ل��ذي يح�شره  �ملنتدى  �نعقاد  �لعامل. ومبنا�شبة  دول  خمتلف 
�أنباء  وكالة  ت�شلط  �لعاملية،  �ل�شحة  جم��ال  يف  قيادية  �شخ�شية   250
�لإمار�ت "و�م" يف �لتقرير �لتايل �ل�شوء على �لدور �لفاعل �لذي لعبته 
�ل��ر�م��ي��ة ملكافحة �لأمر��س  �ل��دول��ي��ة  �إجن���اح �جل��ه��ود  دول���ة �لإم����ار�ت يف 
جهود  وت��ع��ود  عليها.  و�لق�شاء  ��شتئ�شالها  �أج��ل  م��ن  �لفتاكة  �لوبائية 
�لإمار�ت يف مو�جهة �لأمر��س �لوبائية �ملعدية، �إىل عهد �لقائد �ملوؤ�ش�س 
�ملغفور له، �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - طيب �هلل ثر�ه – �لذي بد�أ 
م�شرية عطاء �لإم��ار�ت يف هذ� �ملجال منذ نحو 29 عاما حينما تعهدت 
�إبر�م  بعدما مت  �لأمر��س  على  للق�شاء  �لعاملية  بدعم �جلهود  �لإم��ار�ت 
�شر�كة مع مركز كارتر ل�شتئ�شال مر�س دودة غينيا. و منذ ذلك �لتاريخ 

تعترب دولة �لإمار�ت �أحد �أبرز �لد�عمني للجهود �لدولية �لر�مية ملكافحة 
�لعديد من �لأمر��س �لوبائية و�حلد من �نت�شارها مثل دودة غينيا و�شلل 
�لأط��ف��ال و�مل��الري��ا وغ��ريه��ا م��ن �لأم��ر����س �ل��ت��ي ب��ات �ل��ع��امل قريبا من 
�لق�شاء عليها بعدما كانت �شببا رئي�شيا يف موت مئات �لآلف من �لب�شر 
دودة  ملكافحة  �لدولية  دع��م �جلهود  �إط��ار  �لأط��ف��ال منهم. ففي  �شيما  ل 
غينيا قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة، 
حفظه �هلل، يف يناير 2012 مبلغ 10 ماليني دولر لدعم مركز كارتر 
يف حملته ل�شتئ�شال ما تبقى من حالت مر�س دودة غينيا بحلول عام 
2015، وذلك �شري� على نهج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
طيب �هلل ثر�ه، �لذي كان من �أو�ئل �مل�شاهمني يف برنامج ��شتئ�شال هذ� 

.1990 عام  دولر  مليون  �ملر�س عرب منحة مببلغ 5.77 

ويف يوليو 2016، �أعلن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة عن منحة بقيمة 
خم�شة ماليني دولر ملركز كارتر لدعم جهود �لق�شاء على مر�س دودة 

غينيا.
�ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  متثل  �لأطفال"..  "�شلل  مر�س  �إىل  وبالنتقال 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد 
منوذجا  �ل��ع��امل،  يف  �لأط��ف��ال  �شلل  م��ر���س  ل�شتئ�شال  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�إن�شانيا حلماية �لأطفال من هذ� �ملر�س و�شكلت م�شاهمات �شموه �ملالية 
درهم منذ  617.168 مليون  دولر  167.8 مليون  نحو  بلغت  و�لتي 
عام 2011 �لعامل �لأبرز يف جناح ودعم �لن�شاطات �لهادفة ل�شتئ�شال 

هذ� �ملر�س ومكافحته على �مل�شتوى �لعاملي.

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س غ�اتيمال العالقات الثنائية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية حممد بن زايد يبحث مع رئي�س ليبرييا عالقات ال�سداقة والتط�رات الإقليمية والدولية 
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�مل�����ش��ل��ح��ة �م�����س يف ق�شر  ل��ل��ق��و�ت 
�ل��ب��ح��ر ف��خ��ام��ة ج���ورج وي���ا رئي�س 
جمهورية ليبرييا �ل�شديقة �لذي 
يقوم بزيارة للدولة حاليا حل�شور 
�لأفريقي  �لعاملي  �لأعمال  منتدى 

لعام 2019 �لذي يعقد يف دبي.
بزيارة  �للقاء  خالل  �شموه  ورحب 
�لرئي�س �لليبريي و �لوفد �ملر�فق 
م��ع��ه عالقات  وب��ح��ث  �ل��دول��ة  �إىل 
فر�س  و  �إم���ك���ان���ات  و  �ل�������ش���د�ق���ة 
�ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لتعاون 
جممل  �����ش���ت���ع���ر�����س  ج���ان���ب  �إىل 
و�لدولية  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ت��ط��ور�ت 
�مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  و�لق�شايا 

وتبادل وجهات �لنظر ب�شاأنها.
ح�شر جمل�س ق�شر �لبحر .. �شمو 
نهيان  �آل  حممد  بن  �شيف  �ل�شيخ 

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ل��ت��ق��ى 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
جيمي  فخامة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
جمهورية  رئ���ي�������س  م���ور�ل���ي�������س 

غو�تيمال.
ورح������������ب ������ش�����م�����وه ب����ال����رئ����ي���������س 
دول�����ة  يف  �ل��غ��������������و�ت��ي�����������������م�����������ايل 
و�ق����ع  وب���ح���ث���ا  �لإم�����������������������������ار�ت 
و�شب����ل  �ل�����ثنائية  �ل�����عالقات 
دع����مها وتطويرها على �مل�شتويات 
�ملختلفة وت����طرقا �إىل م�شتجد�ت 
�ل�شاح���تني  ع��������������ل��ى  �لأح���������د�ث 

�لإق���ليمية و�ل����دولية .
و�مللفات  �لق�شايا  �إىل  �إ���ش��اف��ة   .
وتبادل  �مل�شرتك  �لهتمام  حمل 

وجهات �لنظر حولها.
ح�����ش��ر جم��ل�����س ق�����ش��ر �ل��ب��ح��ر .. 
�آل  حممد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 
بن  ���ش��رور  �ل�شيخ  �شمو  و  نهيان 

و�ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ����ش���رور ب���ن حممد 
�ل�شيخ نهيان بن  �آل نهيان و �شمو 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
و�لإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 

�ل��ه��م��م و �شمو  �ل��ع��ل��ي��ا لأ���ش��ح��اب 
ز�يد  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ 
�لتنفيذي  �ملجل�س  نهيان ع�شو  �آل 
رئ��ي�����س مكتب  �أب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة 

�أبوظبي �لتنفيذي.

�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ  �شمو 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�شمو  �ل�����وزر�ء وزي����ر 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خالد  �ل�شيخ 
رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد 

�ل�شيخ  �شمو  و  نهيان  �آل  حممد 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  نهيان 
جم��ل�����س �أم����ن����اء م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د 
لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
و�لفريق  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل��ريي��ة 

�شمو  و  �ل��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب  �لعليا 
ز�يد  بن  �ل�شيخ خالد بن حممد 
�آل نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي 
�أب���وظ���ب���ي رئ��ي�����س مكتب  لإم������ارة 

�أبوظبي �لتنفيذي.

حممد بن زايد والبابا فرن�سي�س ي�ؤكدان �سعيهما لتعزيز 
التعاون ملكافحة الأمرا�س ح�ل العامل

•• اأبوظبي-وام:

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أكد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
فرن�شي�س  �لبابا  وقد��شة  �مل�شلحة 
�شعيهما  �لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا 
مكافحة  يف  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �إىل 

�لأمر��س على م�شتوى �لعامل.
ج������اء ذل������ك مب���ن���ا����ش���ب���ة �لإع�������الن 
�لعاملية  �ل�شحة  ب�����ش��اأن  �مل�����ش��رتك 
�لبحر  ق�شر  يف  �أم�س  وقعه  �ل��ذي 
حممد  �شعادة   .. �شموه  عن  نيابة 

دي��و�ن ويل  مبارك �ملزروعي وكيل 
�لبابا  قد��شة  وع��ن  �أبوظبي  عهد 
�لأ�شاقفة  رئ���ي�������س  ف��رن�����ش��ي�����س.. 
باديال،  مونتي�شيلو  فر�ن�شي�شكو 
دول�����ة  �إىل  �ل�����ر������ش�����ويل  �ل����ن����ائ����ب 
�ملبعوث  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�لعالن  وين�س  للبابا.  �ل�شخ�شي 
�لطرفني  ت���ع���اون  ع��ل��ى  �مل�����ش��رتك 
من �أجل حت�شني �شحة �ملجتمعات 
�لدولية  �مل��ب��ادر�ت  ودع��م  �ملحتاجة 
و�مل�����ش��رتك��ة ب��ه��دف �إط���الق بر�مج 
�شحية مل�شاعدة �ل�شكان يف خمتلف 
�ملنا�شبة  بهذه  �شموه  �لدول. وقال 

تهدد  حيث  �خل�شو�س  وج��ه  على 
ه����ذه �لأم����ر������س �أك�����رث م���ن 1.5 
مليار ن�شمة يف جميع �أنحاء �لعامل 
ثانوية  باأولوية  �شوى  ل حتظى  و 
على �لأجندة �لعاملية رغم �لرب�مج 
وزيادة  �إطالقها  مت  �لتي  �لدولية 

فر�س �حل�شول على �لعالج .
وت�����ش��ل��ط �ل��وث��ي��ق��ة �ل�������ش���وء على 
�لذي  �لأخ���ري  �مل��ي��ل  ب��ل��وغ  �شندوق 
�أن�شاأه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
 2017 �آل نهيان يف عام  بن ز�ي��د 
مل��ك��اف��ح��ة �ث���ن���ني م����ن �لأم����ر������س 
�ل��ع��م��ى �لنهري  �مل��ه��م��ل��ة،  �مل���د�ري���ة 

�أكرب  �إح����د  ت�����ش��ك��ل  �لأم����ر������س  �إن 
دون تطور  �ل��ت��ي حت���ول  �ل��ع��و�ئ��ق 
ويعد  و�زده�������اره�������ا،  �مل���ج���ت���م���ع���ات 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  �إىل  �ل��و���ش��ول 
وعالجها  �لأمر��س  من  و�لوقاية 
�شبياًل لنت�شال �ل�شعوب من �لفقر 
�لعاملية  �لتنمية  �أه���د�ف  وحتقيق 
تعزيز  �إىل  تطلعه  ع��ن  م��ع��رب��ا   ..
�لتعاون مع قد��شة �لبابا فرن�شي�س 
ملد يد �لعون للمجتمعات �لفقرية 

لتنعم بحياة �شحية وكرمية.
وي��ن�����س �لإع������الن �مل�����ش��رتك على 
مكافحة �لأمر��س �ملد�رية �ملهملة 

و�لفيالريات �للمفاوي.
وينا�شد �لإعالن �مل�شرتك �ملجتمع 
�لدويل �لتعاون من �أجل مو�جهة 
�لأم������ر��������س �ل����ت����ي مي���ك���ن �ل���ي���وم 
و�لق�شاء  منها  و�لوقاية  ر�شدها 
�أكرث  �إىل  �ل��و���ش��ول  ب��ه��دف  عليها 

�لفئات �ل�شكانية �شعفاً وتهمي�شاً.
ي����اأت����ي ه�����ذ� �لإع��������الن يف �أع���ق���اب 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة �ل���ت���ي قام  �ل�����زي�����ارة 
�إىل  فرن�شي�س  �ل��ب��اب��ا  ق��د����ش��ة  ب��ه��ا 
�أب���وظ���ب���ي ف���رب�ي���ر �مل���ا����ش���ي، وهي 
�لكني�شة  ل��ب��اب��ا  �لأوىل  �ل����زي����ارة 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �إىل  �لكاثوليكية 

�لعربية �ملتحدة.
ويركز �لتعاون طويل �لأمد .. على 
و�لتعاون  �لدولية  �جلهود  تعزيز 
�لعابر للحدود يف �شبيل ��شتئ�شال 
�لأم�����ر�������س �مل���ع���دي���ة. ك���ان���ت قمة 
�لأدي��ان قد عقدت خالل �ل�شبوع 
رعاية  حت��ت  �لفاتيكان  يف  �ملا�شي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
قد��شة  وبح�شور  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�لكني�شة  ب���اب���ا  ف��رن�����ش��ي�����س  �ل��ب��اب��ا 
�ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  �لكاثوليكية 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية.

•• اأبوظبي-وام: 

ز�ر �شمو �ل�شيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي 
�شعيد عبد �جلليل  �ل�شيد  �لتنفيذي  �أبوظبي  �أبوظبي رئي�س مكتب  لإمارة 
�لفهيم يف منزل �لعائلة باأبوظبي. ورحب �شعيد �لفهيم بح�شور �شمو �ل�شيخ 
�أ�شرته لزيارة  و�أف��ر�د  خالد بن حممد بن ز�يد معربا عن �شكره وتقديره 
دولة  قيادة  بني  تربط  �لتي  �لوثيقة  �لعالقة  تعك�س  �لتي  �لكرمية  �شموه 
�ملجتمع  �أف��ر�د  بني  �مل�شتمر  �لتو��شل  نهج  على  �لقائمة  و�شعبها  �لإم���ار�ت 
�لإمار�تي. مت خالل �للقاء تبادل �لأحاديث �لودية بني �شموه و �شعيد �لفهيم 
و �أفر�د �أ�شرته ل �شيما �لتطور�ت �لتي ترتبط بالوطن و �أبنائه و�لإجناز�ت 
م�شتويات  تعزيز  �ملا�شية يف  �لقيادة  يتم حتقيقها وترتجم طموحات  �لتي 

�لنمو �لقت�شادي و�لجتماعي وت�شعى لتحقيق �شعادة �ملو�طنني.

خالد بن حممد بن زايد يزور �سعيد عبد 
اجلليل الفهيم مبنزل العائلة يف اأب�ظبي

حممد بن زايد ي�ستقبل امل�ساركني يف اأعمال القمة الأفريقية لال�ستثمار التي ي�ست�سيفها جهاز اأب�ظبي لال�ستثمار
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أع��م��ال �لقمة  �مل�����ش��ارك��ني يف  ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة �م�����س  �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى  ن��ائ��ب 
�لأفريقية لال�شتثمار �لتي ي�شت�شيفها جهاز �أبوظبي لال�شتثمار يف �لعا�شمة 

�أبوظبي على مدى يومني .. ير�فقهم �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان 
�لع�شو �ملنتدب جلهاز �أبوظبي لال�شتثمار.

�� ب�شيوف  �لبحر  �للقاء �لذي جرى يف جمل�س ق�شر  �� خالل  ورحب �شموه 
�لدولة �مل�شاركني يف �لقمة .. متمنيا لهم �لتوفيق يف �جتماعاتهم و�خلروج 
بنتائج و�شر�كات تخدم �لقطاعات �ل�شرت�تيجية للدول وجمتمعاتها وت�شهم 

يف بنائها وتنميتها وتقدمها.
وقال: �إن ��شت�شافة مثل هذه �لجتماعات ت�شهم يف دعم �لبيئة �ل�شتثمارية 
مف�شلة  وجهة  بو�شفها  �لعاملية  �ل�شاحة  على  مكانتها  وتعزيز  �ل��دول��ة  يف 
يتوىل  لال�شتثمار  �أبوظبي  جهاز  �أن  يذكر  ك��اف��ة.  �مل��ج��الت  يف  لال�شتثمار 
موؤ�ش�س  وع�شو  �ل�شيادية  �ل���رثوة  ل�شناديق  �لعاملي  �ملنتدى  رئا�شة  حاليا 

�لو�حد  �لكوكب  �ل�شيادية  �ل���رثوة  ل�شناديق  �لدولية  �لعمل  جمموعة  يف 
180 ممثال عن جهات عدة من بينها  �أك��رث من  .. فيما ي�شارك يف �لقمة 
�لأ�شول  �لعاملية ومالكو  �ل�شتثمارية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شيادية  �لرثوة  �شناديق 
و�لبنوك و�ل�شركات و�لهيئات متعددة �جلن�شيات �ملهتمة بال�شتثمار يف �لقارة 

�لأفريقية .. وميثلون حو�يل 22 دولة منها �شبعة بلد�ن �أفريقية.



الثالثاء    19   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12786  
Tuesday   19   November   2019  -  Issue No   12786

05

اأخبـار الإمـارات

احلكام ينع�ن ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان

�لذى �نتقل �ىل جو�ر ربه �م�س.
وت���ق���دم ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و ح��اك��م �أم 
�ل��ت��ع��ازى و�شادق  ب��اح��ر  �ل��ق��ي��وي��ن 
�ل�شمو  �شاحب  �أخ��ي��ه  �إىل  �مل��و����ش��اه 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
و�إىل  �هلل(  )حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
وعموم �آل نهيان �لكر�م �شائال �لعلى 

•• االإمارات-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  دي���و�ن  نعى 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل�����دك�����ت�����ور 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة �مل��غ��ف��ور ل���ه �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 

�لذي و�فته �ملنية �م�س.
وفيما يلي ن�س �لبيان:

�ل��رح��ي��م )يا  �ل��رح��م��ن  ب�����ش��م �هلل   
�إىل  �رجعي  �ملطمئنة  �لنف�س  �أيتها 
ف��ادخ��ل��ي يف  ر����ش��ي��ة مر�شية  رب���ك 
�هلل  و�دخ��ل��ي جنتي( �شدق  ع��ب��ادي 

�لعظيم.
وقدره  �هلل  بق�شاء  موؤمنة  بقلوب 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  دي���������و�ن  ي���ن���ع���ى 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
باإذن �هلل  حاكم �ل�شارقة �ملغفور له 
تعاىل �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل 
رئ��ي�����س �ل��دول��ة �ل���ذي و�ف��ت��ه �ملنية 

�م�س.
ويتقدم ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم 

�ملوؤ�ش�شني رحمهم �هلل جميعا.
�أخي  �إىل  ع��ز�ئ��ي  ب��خ��ال�����س  �أت���ق���دم 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�شاحب  �أخ���ي  و�إىل  �هلل(  )ح��ف��ظ��ه 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إىل 
�آل نهيان �لكر�م يف م�شابهم �جللل 
و�إىل �شعب �لإمار�ت �لكرمي و�إنا هلل 

و�إنا �إليه ر�جعون.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  دي�����و�ن  ن��ع��ى  ك��م��ا 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  له  �ملغفور 
ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو 
رئ��ي�����س �ل��دول��ة �ل���ذي و�ف��ت��ه �ملنية 

�م�س.
�هلل  ب�شم  �لبيان:  ن�س  يلي  ما  ويف 
�لرحمن �لرحيم.. )يا �أيتها �لنف�س 
ر��شية  رب��ك  �إىل  �رج��ع��ي  �ملطمئنة 
مر�شية فادخلي يف عبادي و�دخلي 

جنتي(.. �شدق �هلل �لعظيم.
�ملغفور  عجمان  حاكم  دي��و�ن  ينعي 
له �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل 

�شاحب  ممثل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�نتقل  �لذي  �لدولة،  رئي�س  �ل�شمو 

�إىل جو�ر ربه �م�س.
و�أ���ش��در دي��و�ن حاكم ر�أ���س �خليمة 
�لرحمن  ب�شم �هلل  �ل��ت��ايل:   �لبيان 
�لنف�س  �أي���ت���ه���ا  )ي�����ا   .. �ل���رح���ي���م 
ر��شية  رب��ك  �إىل  �رج��ع��ي  �ملطمئنة 
مر�شية فادخلي يف عبادي و�دخلي 

جنتي( �شدق �هلل �لعظيم ..
بقلوب موؤمنة بق�شاء �هلل وقدره .. 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ينعي 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن 
�ملغفور  ر�أ���س �خليمة  �لأعلى حاكم 
له �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل 
نهيان، ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س 

�لدولة، �لذي و�فته �ملنية �م�س.
ر�أ�س  �ل�شمو حاكم  ويتقدم �شاحب 
�ل���ع���ز�ء و�شادق  ب��خ��ال�����س  �خل��ي��م��ة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  �ملو��شاة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�آل  �ل���دول���ة )ح��ف��ظ��ه �هلل( وع��م��وم 
ن��ه��ي��ان �ل����ك����ر�م و���ش��ع��ب �لإم�������ار�ت 
وتعاىل  ت��ب��ارك  �مل���وىل  �إىل  مبتهال 
رحمته  ب��و����ش��ع  �لفقيد  يتغمد  �أن 
ور�شو�نه وي�شكنه ف�شيح جناته و�أن 

رئي�س  �ل�شمو  نهيان ممثل �شاحب 
�ل��دول��ة �ل��ذي �نتقل �إىل ج��و�ر ربه 

�م�س.
�لر�شمي  �ل���دي���و�ن �حل����د�د  و�أع��ل��ن 
وتنكي�س �لأعالم ملدة 3 �أيام �عتبار� 

من �م�س.
رحمته  ب��و����ش��ع  �لفقيد  �هلل  تغمد 
عموم  و�ألهم  جناته  ف�شيح  و�أ�شكنه 
�ل�شرب  ج��م��ي��ل  �ل���ك���ر�م  ن��ه��ي��ان  �آل 
�إليه  و�إن�������ا  هلل  �إن������ا   .. و�ل�������ش���ل���و�ن 

ر�جعون .
وتقدم �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
ب�شادق �لعز�ء و�ملو��شاة �إىل �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل(  )حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�آل نهيان �لكر�م �شائاًل �هلل  وعموم 
�لفقيد  يتغمد  �أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي 
بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته 
رئي�س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ل��ه��م  و�أن 
�لكر�م  نهيان  و�آل  و�خو�نه  �لدولة 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن.
�ل�����ش��م��و �ل�شيخ  ن��ع��ى ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
���ش��ع��ود ب��ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
�ل�����ش��ي��خ �شلطان  ���ش��م��و  ل���ه  �مل��غ��ف��ور 

و�ملو��شاة  �ل��ع��ز�ء  ب�شادق  �ل�شارقة 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لفقيد  �أه���ل  و�إىل  �هلل”  “حفظه 
�لكر�م،  ن��ه��ي��ان  �آل  وع��م��وم  وذوي����ه، 
�شائاًل �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد 
وي�شكنه  رح��م��ت��ه  ب��و����ش��ع  �ل��ف��ق��ي��د 
�أهله وذويه  ف�شيح جناته و�أن يلهم 
�ل�شرب و�ل�شلو�ن.. و�إنا هلل و�إنا �إليه 

ر�جعون.
كما نعى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد 
�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن 
�لأعلى حاكم �لفجرية �شمو �ل�شيخ 
ممثل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �لذي 

و�فته �ملنية �م�س.
وقال �شموه: برحيل فقيدنا �لكبري 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
رجالتها  �أح�����د  �لم�������ار�ت  ف���ق���دت 
�لأوفياء و�أحد �لذين ر�فقو� �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
تاأ�شي�س  ب��د�ي��ات  ث��ر�ه يف  طيب �هلل 
نودعه  ون���ح���ن  و�ل���ي���وم  �لحت�������اد.. 
و�لطريق  �ل��ب��ن��اء  رح��ل��ة  ن�����ش��ت��ذك��ر 
�ل��ط��وي��ل��ة �ل���ت���ي ر�ف�����ق ف��ي��ه��ا جيل 

ي��ن��زل��ه م��ن��زل م��ب��ارك��ا م��ع �لنبيني 
و�ل�شديقني و�ل�شهد�ء .

�ل�شمو حاكم  و�أعلن ديو�ن �شاحب 
�لر�شمي  �حل������د�د  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س 
وت��ن��ك��ي�����س �لأع�����الم مل���دة 3 �أي����ام يف 

�لإمارة �عتبار� من �م�س.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  دي�����و�ن  ن��ع��ى  ك��م��ا 
�ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو 
�لقيوين  �أم  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  له  �ملغفور 
ز�يد �ل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو 
رئ��ي�����س �ل��دول��ة �ل���ذى و�ف��ت��ه �ملنية 

�م�س.
�ل�شادر  �ل��ب��ي��ان  ن�����س  ي��ل��ى  وف��ي��م��ا 
�ل��دي��و�ن :  ب�شم �هلل �لرحمن  م��ن 
�لنف�س �ملطمئنة  �أيتها  �لرحني )يا 
ر����ش��ي��ة مر�شية  رب���ك  �رج��ع��ى �ىل 
فاأدخلى فى عبادى و�دخلي جنتي( 
�شدق �هلل �لعظيم .. بقلوب موؤمنة 
ب��ق�����ش��اء �هلل وق�����درة ي��ن��ع��ى دي����و�ن 
بن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�لعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد 
�شمو  له  �ملغفور  �لقيوين  �م  حاكم 
نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 

بو��شع  �لفقيد  يتغمد  �أن  �ل��ق��دي��ر 
و�أن  جناته  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته 
يلهم �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 

و�خو�نه �لكر�م �ل�شرب و�ل�شلون.
�عالن  تقرر  �جللل  �مل�شاب  وب��ه��ذ� 
�لعالم  وتنكي�س  �لر�شمى  �حل��د�د 
�أيام  ثالثة  ملدة  �لقيوين  �م  بامارة 
�ع���ت���ب���ار� م���ن �م�������س �لث���ن���ني 18 
و�نا  هلل  )�ن����ا   ...2019 ن��وف��م��رب 

�ليه ر�جعون(..

ا�ستقبل اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد

�سلطان القا�سمي: جامعة ال�سارقة ت�يل اهتماما كبريا بالعملية التعليمية وتط�يرها

�سلطان القا�سمي ي�سع حجر الأ�سا�س ل�احة ال�سارقة للتكن�ل�جيا والبتكار هيئة منطقة حرة
•• ال�صارقة -وام: 

بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�شع 
حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى حاكم 
�ل�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة �م�����س حجر 
و�لبتكار  للتكنولوجيا  �ل�شارقة  لو�حة  �لأ�شا�س 

للتكنولوجيا  �ل�����ش��ارق��ة  و�ح���ة  وت��ه��دف  �إن�����ش��ائ��ه��ا. 
�لتطبيقية  �لعلمية  �لبحوث  �إجر�ء  �إىل  و�لبتكار 
لإنتاج تقنيات و�بتكار�ت جديدة من خالل توفري 
�مل�شاريع  بيئة مالئمة لالإبد�ع و�لبتكار، وتنمية 
�إقامة �شر�كات  �لقت�شادية �ملعرفية و�لعمل على 
م���ع �جل���ام���ع���ات و�مل���وؤ����ش�������ش���ات و�ل���ق���ط���اع���ات ذ�ت 

و�لب����د�ع  �لب��ت��ك��ار  منظومة  وت��ط��وي��ر  وت�شجيع 
عاملية  كوجهة  و�لإم����ارة  �جلامعة  مكانة  لتعزيز 
�ل�شيخ  �لأ���ش��ا���س  حجر  و�شع  ح�شر  جم���الت.  يف 
حممد بن حميد �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لإح�شاء 
و�لتنمية �ملجتمعية، و�شعادة حممد عبيد �لزعابي 
�ل��ت�����ش��ري��ف��ات و�ل�����ش��ي��اف��ة، و�شعادة  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 

هيئة منطقة حرة وذلك يف منطقة منازل مبدينة 
�ل�شارقة و�لو�قعة على طريق خورفكان مب�شاحة 
تقدر بقر�بة 963 �ألف مرت مربع. وتعترب و�حة 
�ل�شارقة للتكنولوجيا و�لبتكار هيئة منطقة حرة 
مملوكة بالكامل جلامعة �ل�شارقة وكان قد �شدر 
ب�شاأن   2019 ل�شنة  بها �ملر�شوم �لأمريي رقم 5 

�ل�شلة، و�قرت�ح �لرب�مج �لتعليمية بالتن�شيق مع 
�لقطاعات ذ�ت �ل�شلة وبر�مج �لتدريب �لالزمة، 
�لعلمي  �لبحث  على  و�لباحثني  �لطلبة  وت�شجيع 
�ل�شركات  وت�شجيع  �لعلمية،  ق��در�ت��ه��م  وتنمية 
د�خل  �ل�شتثمار  على  �لعاملية  و�مل��ر�ك��ز  و�لهيئات 
هيئة و�حة �ل�شارقة للتكنولوجيا و�لبتكار، ودعم 

هيئة  رئي�س  �لها�شمي  يحيى  حمدثة  �ل��دك��ت��ورة 
�ل�شارقة للتعليم �خلا�س، و�شعادة �ملهند�س �شالح 
�لتخطيط  د�ئ���رة  يف  �مل�شت�شار  �مل��ه��ريي  بطي  ب��ن 
و�مل�شاحة، و�لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير 
�أمناء  جمل�س  �أع�شاء  من  وعدد  �ل�شارقة  جامعة 

جامعة �ل�شارقة ونو�ب مدير �جلامعة.

�سلطان القا�سمي ي�سهد ت�قيع مذكرة تفاهم بني جامعة ال�سارقة وهيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س
•• ال�صارقة-وام: 

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة حر�س 
�ملنظومة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارق��ة 
مبا  �مل��ع��ل��م��ني  وت��اأه��ي��ل  �لتعليمية 
يعود بالفائدة من خالل خمرجات 
ي�شتفيد  �جل����ودة  ع��ال��ي��ة  تعليمية 

منها �لطلبة.
ج����اء ذل����ك خ����الل ح�����ش��ور �شموه 
تفاهم  مذكرة  توقيع  �م�س  �شباح 
وهيئة  �ل�������ش���ارق���ة  ج���ام���ع���ة  ب����ني 
للعليم �خلا�س يف مكتب  �ل�شارقة 

�شموه بجامعة �ل�شارقة.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن مذكرة �لتفاهم 
�لتعاون  ����ش��ت��م��ر�ر  على  �شت�شاعد 
�ل�����ذي ك����ان ق���د ب�����د�أ ب��ال��ف��ع��ل بني 
�ل�شارقة  وهيئة  �ل�شارقة  جامعة 

�لتدري�شية وتطويرها.
وتتعلق مذكرة �لتفاهم �لتي وقعها 
مديرها  �ل�������ش���ارق���ة  ج���ام���ع���ة  ع����ن 
�لنعيمي  جم���ول  حميد  �ل��دك��ت��ور 
للتعليم  �ل�������ش���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  وع�����ن 
�لدكتورة  �شعادة  رئي�شتها  �خلا�س 
بالتعاون  �لها�شمي  يحيى  حمدثة 
�مل�شرتك وتبادل �ملعرفة و�خلرب�ت 
حتقيق  يف  ت�شهم  �شر�كة  وتاأ�شي�س 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
وتهدف �ملذكرة �إىل تعزيز �لتعاون 
�ل�شارقة  ج��ام��ع��ة  ب���ني  �مل�������ش���رتك 
�خلا�س  للتعليم  �ل�شارقة  وهيئة 
يف عدد من �ملجالت منها: تاأهيل 
جامعة �ل�شارقة ملن يتم �ختيارهم 
للتعليم  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  ق��ب��ل  م��ن 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  �خل��ا���س 
بر�مج  وتنفيذ  تقدمي  خ��الل  م��ن 
مهنية  ودب�����ل�����وم�����ات  �أك�����ادمي�����ي�����ة 
�لعاملني  ت��دري��ب  و  متخ�ش�شة، 

�ل��ع��رب��ي��ة. ول��ف��ت �شاحب  و�ل��ل��غ��ة 
�ل�شمو رئي�س جامعة �ل�شارقة �إىل 
�أنه �شيتم تاأهيل �ملعلمني من خالل 

للتعليم �خلا�س يف تاأهيل �ملعلمني 
�ملو�طنني و�ملو�طنات من خريجي 
�ل�شالمية  �لدر��شات  تخ�ش�شات 

و�إعطاء  �لتدري�س  يف  مهني  دبلوم 
للتدريب  ل��ل��م��ع��ل��م��ني  �ل���ف���ر����ش���ة 
مهار�تهم  ل�����ش��ق��ل  �مل�����د�ر������س  يف 

�إعد�د �لبحوث  جامعة �ل�شارقة، و 
و�لدر��شات  و�لرتبوية  �لتعليمية 
و�ل�شت�شار�ت �لتي تهدف للنهو�س 
نظيم  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،و  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
�لعلمية يف  و�مل��ن��ت��دي��ات  �مل��وؤمت��ر�ت 
جمالت جودة �لتعليم وخمرجاته 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  تطبيق  ب��ه��دف 

و�لتعليمي  �ل���رتب���وي  �مل���ج���ال  يف 
وم���وؤ����ش�������ش���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م �خل���ا����س 
�لتوجيه  �ل���������ش����ارق����ة،  �إم���������ارة  يف 
يت�شمن  و�ل����������ذي  �لأك��������ادمي��������ي 
و�ملعلمني  �مل��د�ر���س  �إد�ر�ت  تعريف 
�ملتوفرة  بالتخ�ش�شات  و�لطلبة 
لدى  �ملتوفرة  �لطالبية  وباحلياة 

�لعاملية بهذ� �ل�شاأن.
بني  �لتعاون  �آل��ي��ة  �مل��ذك��رة  وتنظم 
بالفائدة  ي���ع���ود  مب����ا  �ل���ط���رف���ني 
و�لتطوير �مل�شتمر لهما يف جمالت 
�لبحث �لعلمي و�لدر��شات و�عد�د 
�ل��������ك��������و�در وحت����ق����ي����ق خم����رج����ات 

�ملذكرة.

حماكم و حك�مة راأ�س اخليمة الإلكرتونية تف�زان بجائزة الأفكار الربيطانية
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

ف������ازت حم���اك���م ر�أ��������س �خل���ي���م���ة و 
ه���ي���ئ���ة �حل���ك���وم���ة �لإل���ك���رتون���ي���ة 
�ملنظمة  ج��ائ��زة  يف  �لثالث  باملركز 
 2019 �لربيطانية لالأفكار لعام 
عن فكرة م�شروع �مل��اأذون �لرقمي، 
بهذه  �جل���ه���ت���ان  ����ش���ارك���ت  ح���ي���ث 
�لفكرة �ملبتكرة ، وتناف�شت مع 69 
 ، �لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  من  فكرة 
و�لتي متت ت�شفيتها �إىل نحو 26 
ف��ك��رة ف��ق��ط حت��ت ع���دد 9 ف��ئ��ات ، 
�مل��اأذون �لرقمي  حيث تاأهلت فكرة 
حتت  عامليا  �أفكار   3 �أف�شل  �شمن 
فئة �لرتكيز على �ملتعاملني ، و مت 
�لعالن عن فكرة �لعام و�أف�شل 3 

�حلكومية  �خلدمات  عدد  �إجمايل 
، ف�����ش��ال عن  ل��ل��ت��ح��ول  �ل���ق���اب���ل���ة 
��شتخد�م  على  �لطلب  ن�شبة  زيادة 
�خل����دم����ات �ل��رق��م��ي��ة خ����الل عام 
 689 ن��ح��و  �إىل  ل��ت�����ش��ل   2019
�ألف معاملة رقمية خالل �لت�شعة 

�أ�شهر �لأوىل من هذ� �لعام.
��شتطالع  يف  �أنه  �ل�شياح  .و�أ�شاف 
�ملعنيني  جمتمع  م��ن  عينة  ل���ر�أي 
ب���خ���دم���ة �مل���������اأذون �ل���رق���م���ي مثل 
ط��ال��ب��ي خ��دم��ة ت��وث��ي��ق ع��ق��د زو�ج 
و�مل����اأذون����ني و�ل��ق�����ش��اة وغ��ريه��م ؛ 
بلغت  �مل�شتطلعني  �أن  لوحظ  فقد 
�ل��ع��ام��ة بخدمة  ���ش��ع��ادت��ه��م  درج����ة 
�مل��اأذون �لرقمي ن�شبة  94.6% ، 
و�أن �جلهاز �لرقمي يعمل ب�شهولة 

ودون  م��ك��ان  �أي  م���ن  ����ش��ت��خ��د�م��ه 
�حلاجة �إىل توفر �شبكة �لنرتنت 
ر�أ�س  �إم����ارة  م�شاحة  �م��ت��د�د  على 
حل�شور  �حل���اج���ة  ودون  �خل��ي��م��ة 
�لزوج �أو �أقاربه ملقر د�ئرة �ملحاكم.

وي�����رى �مل�����ش��ت�����ش��ار �خل����اط����ري �أن 
�ملبتكر  �ل��رق��م��ي  �مل������اأذون  ت��ط��ب��ي��ق 
�شمن  ي��ك��ون  �ن  ب��ج��د�رة  ��شتحق 
؛ نظر� لأنه  �أفكار عامليا   3 �أف�شل 
�لأ�شري  �لتما�شك  دع��م  يف  ي�شهم 
و�ملوؤ�شر�ت �لجتماعية يف �لأجندة 
 2021 �لإم��ار�ت  لروؤية  �لوطنية 
�لقانون  �شحيح  تطبيق  و�شمان 
عملية  ي�����ش��اح��ب  �أن  ي��ج��ب  �ل����ذي 
ت��وث��ي��ق ع��ق��د �ل����زو�ج ، ح��ي��ث مينع 
عقد  توثيق  �لرقمي  �مل���اأذون  نظام 

�أف��ك��ار حت��ت ك��ل ف��ئ��ة يف يف مدينة 
 14 ي��وم  �مل��ت��ح��دة  باململكة  �دن���ربة 

نوفمرب �ملا�شي.
�خلاطري  �أحمد  �مل�شت�شار  و�شرح 
رئي�س د�ئ��رة حماكم ر�أ���س �خليمة 
باأن خدمة �ملاأذون �لرقمي �ملتفردة 
نتجت  ع���امل���ي���ا  �مل�������ش���ب���وق���ة  وغ������ري 
ع��ن ت��ط��وي��ر خ��دم��ة ت��وث��ي��ق عقود 
�إىل  �لتقليدي  �ل�شكل  م��ن  �ل���زو�ج 
�مل��اأذون جلهاز رقمي ذي  ��شتخد�م 
ي�شتطيع  وب��ح��ي��ث  مبتكر  تطبيق 
ويرفق  �ل��������زو�ج  ع���ق���د  ي���وث���ق  �أن 
يف  مب��ا  �ملطلوبة  �مل�شتند�ت  جميع 
للويل  �لإل��ك��رتوين  �لتوقيع  ذل��ك 
و�ل�������ش���ه���ود و�أخ�������ذ �ل��ب�����ش��م��ة من 
�ل���ذي ميكن  �لتطبيق  ه��ذ�  خ��الل 

خمالفة  وج�������ود  ح����ال����ة  يف  زو�ج 
قانونية متنع �إبر�م �لعقد. 

وق����ال �مل��ه��ن��د���س �أح��م��د ب��ن �شعيد 
�ل�شياح مدير عام هيئة �حلكومة 
�لإل��ك��رتون��ي��ة :" م�����ش��روع �مل����اأذون 
مبتكر�  ت��ط��ب��ي��ق��ا  ي���ع���د  �ل���رق���م���ي 
بقو�عد  م��رت��ب��ط  ذك���ي���ا  ون���ظ���ام���ا 
بيانات هيئة �لهوية و�أنظمة د�ئرة 
توجه  �شمن  ياأتي  و�ل��ذي  �ملحاكم 
للتحول  �ل�شرت�تيجي  �حلكومة 
ياأتي  ح��ي��ث  ل��ل��ح��ك��وم��ة  �ل���رق���م���ي 
ه����ذه �مل�������ش���روع ���ش��م��ن ع����دد كبري 
�ل��ت��ح��ول �لرقمي  م��ن م�����ش��روع��ات 
مبختلف �جلهات �ملحلية بحكومة 
ر�أ�س �خليمة و�لتي نتج عنها ن�شبة 
من   73.8% بلغت  رقمي  حتول 

بن�شبة %88  لكل من �ملتعاملني 
و�ملاأذونني و�ملحاكم وخف�س تكلفة 
بن�شبة  �ملحاكم  د�ئرة  على  �ملعاملة 
�لتقليدي  بامل�شار  مقارنة   29%

�خلدمة  ،و�أن  �أع��ط��ال  وب��ال  وي�شر 
�ملرتددين  قللت عدد  قد  �جلديدة 
ع��ل��ى م��ق��ر د�ئ�����رة �مل��ح��اك��م ب�شكل 
�لوقت  ، حيث مت خف�س  ملحوظ 

�أهمية  ي��وؤ���ش��ر ع��ل��ى  �ل����ذي  �لم����ر 
�لتقنيات �حلديثة يف توفري �لوقت 
للمتعاملني  و�ل��ت��ك��ل��ف��ة  و�جل���ه���د 

و�ل�شركاء و�لدو�ئر �حلكومية.

طالبات جامعة عجمان يح�سدن املركز الأول يف م�سابقة ت�س�ير عاملية
•• عجمان ـ الفجر 

بكلية  �لطبية  �مل��ع��د�ت  هند�شة  ق�شم  م��ن  طالبات  ف��ري��ق  ح�شد 
�لأول  �ملركز  عجمان  جامعة  يف  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لهند�شة 
�ملهند�شني  معهد  ينظمها  �ل��ت��ي  �لعاملية  �لت�شوير  م�شابقة  يف 
�لق�شايا  ف��ئ��ة  ع���ن   ،IEEE و�لإل���ك���رتون���ي���ني  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ني 
من  �ل�شتفادة  �شعار  حت��ت  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �أقيمت  و�ل��ت��ي  �لإن�شانية، 
�ل�  ليوم  �لعا�شرة  ب��ال��ذك��رى  �حتفال  �أف�����ش��ل،  لغٍد  �لتكنولوجيا 
)IEEE (. حيث قامت �لطالبات لينا نعيم، و�شهد عر�قي، ويار� 

بدر، وكاثرينا باجويو، ومرمي ر�شا، وحبيبة ثروت، و�إجني حازم، 
وباإ�شر�ف �ملهند�س حممد عجم، بالتقاط �شورة د�عمة للم�شابات 
ب�شرطان �لثدي، كون �مل�شابقة �أقيمت يف �أكتوبر وهو �شهر �لتوعية 
ب�شرطان �لثدي، و�شعت �لطالبات من خالل �ل�شورة �إىل توجيه 
ر�شالة  �أحالمكم" وهي  عن  تتخلو�  ل  بعنو�ن  للم�شابات  ر�شالة 
لهن مفادها مهما و�جهنت من ظروف �شعبة، �تبعو� �أحالمكن 
�لدكتور فهر حياتي،  ق��ال  �ل��ف��وز،  �لأم���ل. وع��ن ه��ذ�  ول تفقدو� 
فخورون  نحن   ": �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لهند�شة  كلية  عميد 
بطالباتنا �ملبدعات يف �لكلية، وهذه لي�شت �ملرة �لأوىل �لتي حتقق 

فيها �لطالبات هذ� �لإجناز، ولي�س غريبا عليهم، فطلبة �لكلية 
و�شعو� ب�شمتهم و�نتزعو� �ملر�كز �لأوىل يف �لعديد من �مل�شابقات 
ودعم  �ملتميزة  �إمكانياتهم  بف�شل  و�لدولية  و�لإقليمية  �ملحلية 
تعد  �مل�شابقة  هذه  �أن  �إىل  �لإ�شارة  وجتدر  �أ�شاتذتهم".  وت�شجيع 
معهد  ينظمها  و�لتي  �لعامل،  م�شتوى  على  �مل�شابقات  �أك��رب  �أح��د 
معايري  �شمن   IEEE و�لإلكرتونيني  �لكهربائيني  �ملهند�شني 
خمتلف  من  بامل�شاركة  �لأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  تقوم  حيث  معينة، 
دول �لعامل بتنظيم فعالية تعرب عن �شعار معني لالحتفال بيوم 

.) IEEE( �ل�

•• ال�صارقة-وام: 

�لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك���د 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س جامعة �ل�شارقة �أن تطور 
�لتعليم �لأكادميي يتطلب توفري �حلرية و�لعناية �لكاملتني بالعلم 
بعيد� عن تاأثري �لتيار�ت �لفكرية و�لأهو�ء مع �شيانته وعدم تقييده 

مبادة �أو حماباة �أو �ش���فاعة ..
�أمناء و�أع�شاء �لهيئتني �لإد�ري��ة و�لتدري�شية   ووجه �شموه جمل�س 

�إىل  بالإ�شافة  �مل�شتويات،  �أعلى  �إىل  بها  �لو�شول  و  وتطور �جلامعة 
�هتمامها باملنهج �لأكادميي وفق �ملعايري �لعاملية.

للتطور  �ل���دوؤوب  �شعيها  خ��الل  وم��ن  �أن �جلامعة  �إىل  �شموه  لفت  و 
تبادل  يف  ي�شهم  ومب��ا  و�لبحثية  �لأك��ادمي��ي��ة  ب��رب�جم��ه��ا  و�لرت���ق���اء 
من  ع��دد�  وقعت  و�أ�شاتذتها  لطلبتها  و�ملعرفية  �لعلمية  �خل���رب�ت 

�لتفاقيات مع �أعرق �جلامعات و�ملعاهد �لعاملية ..
جامعة  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر  �للقاء  وعقب   
�لتدري�س  هيئة  باأع�شاء  �حتفاء  �أقيمت  �لتي  �لغد�ء  ماأدبة  �ل�شارقة 

باجلامعة بتوفري مناخ من �حلرية لأع�شاء �لهيئة �لتدري�شية للقيام 
باأدو�رهم �ملنوطة بهم.

�لتدري�س  هيئة  �أع�شاء  �م�س  ظهر  ��شتقباله  خ��الل  �شموه  ورح��ب 
�أد�ء  يف  �لتوفيق  لهم  متمنيا  بهم  باملحتفى  �ل�شارقة  بجامعة  �جلدد 

مهامهم �لتدري�شية.
�أن جامعة �ل�شارقة تويل �هتماما كبري� بالعملية  �إىل  �أ�شار �شموه  و 
�لكفاء�ت  �أف�����ش��ل  ����ش��ت��ق��ط��اب  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت��ط��وي��ره��ا م���ن خ����الل 
�ملهم يف تقدم  �لعلمية، لدورهم  �لتدري�شية يف خمتلف �لتخ�ش�شات 

�جلدد باجلامعة.
ح�شر �للقاء �ل�شيخ حممد بن حميد �لقا�شمي رئي�س د�ئرة �لإح�شاء 
و�لتنمية �ملجتمعية يف �ل�شارقة، و�شعادة حممد عبيد �لزعابي رئي�س 
د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة، و�شعادة �ملهند�س �شالح بن بطي �ملهريي 
م�شت�شار د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة، و�شعادة �لدكتورة حمدثة يحيى 
حميد  و�لدكتور  �خل��ا���س،  للتعليم  �ل�شارقة  هيئة  رئي�س  �لها�شمي 
�أمناء  جمل�س  و�أع�����ش��اء  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  �لنعيمي  جم���ول 

�جلامعة وعدد من نو�ب �ملدير وعمد�ء �لكليات.
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•• راأ�س اخليمة – الفجر 

تفقد �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ����س 
�خليمة رئي�س فريق �إد�رة �لطو�رئ 
و�لأزم���ات و�ل��ك��و�رث �ملحلي برفقة 
عام  مدير  �لزعابي  �شكر  بن  منذر 
و�ملهند�س   ، �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ب��ل��دي��ة 
�أح��م��د �حل��م��ادي م��دي��ر ع���ام د�ئرة 
�خل���دم���ات �ل��ع��ام��ة و����ش���ع���ادة فالح 
�حل���ر����س م���دي���ر م���رك���ز �ل���ط���و�رئ 
بر�أ�س �خليمة  و�لكو�رث  و�لأزم��ات 
و�دي نقب ومدينة �لرم�س للوقوف 
�لقائمة  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  ���ش��ري  ع��ل��ى 
ملو�جهة مو�شم �لأمطار، و�لطالع 
�لطو�رئ  ع��م��ل  ف���رق  ع��ل��ى خ��ط��ط 
و�لأزمات �ملحلي على �ر�س �مليد�ن.

تنفيذ  �أن  �لنعيمي  �ل��ل��و�ء  و�أو���ش��ح 
بناء  ي��اأت��ي  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  ه��ذه 

�لثالث  �لج��ت��م��اع  ت��و���ش��ي��ات  ع��ل��ى 
و�لأزم����ات  �ل���ط���و�رئ  �إد�رة  ل��ف��ري��ق 
و�لكو�رث �ملت�شمنة �لنزول �مليد�ين 
�لأع���م���ال �جلارية  ع��ل��ى  ل���الإط���الع 
ت�شاقط  م��ن  �ملت�شررة  �لأم��اك��ن  يف 
�ملا�شي وعلى  �لعام  �لأمطار خالل 
و�خلطط  و�لآل����ي����ات  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 

�ملو�شوعة ملو�جهة �لأمطار �ملتوقع 
و�لأ�شهر  �لأ�شابيع  خالل  هطولها 

�ملقبلة .
جهوزية  م�����ش��ت��وى  ب���رف���ع  ووج������ه 
�ملخت�شة  �جلهات  جميع  و��شتعد�د 
ي�شمن  مب�����ا  �خل���ي���م���ة  ر�أ����������س  يف 
و�شالمة  �أم�������ن  ع���ل���ى  �مل���ح���اف���ظ���ة 

وحماية  و�مل���ق���ي���م���ني  �مل����و�ط����ن����ني 
�لأمطار   مو�شم  خ��الل  ممتلكاتهم 
�ملتوقع  �جل����وي����ة  و�مل���ن���خ���ف�������ش���ات 
مع  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��الل  حدوثها 
مو�طن  ع���ل���ى  �ل����وق����وف  �����ش����رورة 
تقويتها  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل  �ل�����ش��ع��ف 
�شبيل  يف  �ملبذولة  �جلهود  وتعزيز 

حتقيق �لأهد�ف �ملن�شودة .
و�أكد قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة 
�ل����ط����و�رئ  �إد�رة  ف����ري����ق  رئ���ي�������س 
و�لأزم������ات و�ل���ك���و�رث �مل��ح��ل��ي على 
و�ملحافظة  �جل��م��ه��ور  ���ش��الم��ة  �أن 
ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات��ه��م ت��ق��ع ع��ل��ى ر�أ�����س 
�لقيادة  و�أول��وي��ات  �هتمامات  �شلم 
�ل��ر���ش��ي��دة و�أع�����ش��اء �ل��ف��ري��ق �لذي 
�لب�شرية  خ���رب�ت���ه  ك���اف���ة  ي�����ش��خ��ر 
�لعمل  لتح�شني  �ملادية  و�إمكانياته 
ت�شاقط  م��و���ش��م  خ����الل  وج����ودت����ه 
�شرورة  ع��ل��ى  م����وؤك����د�ً   ، �لأم����ط����ار 
ت���ع���اون �أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع م���ع هذه 
�جل���ه���ود م���ن خ����الل �لب���ت���ع���اد عن 
�ملياه  �لأودي��ة خالل جريان  �أماكن 
�أو  بتجاوزها  �ملجازفة  وع��دم  فيها 
مل��ا ي�شكله  �إل��ي��ه��ا  حم��اول��ة �ل���ول���وج 
ت��ه��دي��د و����ش��ح ومبا�شر  ذل���ك م��ن 

على �أرو�حهم و�شالمة �أ�شرهم .

•• عجمان-وام:

ه��ن��اأ ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حميد 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و �ملجل�س  ب���ن ر�����ش���د 
�ل�شيخ  و�شمو  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 
عجمان  �شرطة  عام  قائد   .. عجمان 
�ل�����ش��ب��اط و�لأف������ر�د لفوزهم  وك��ب��ار 
باملركز �لأول يف جائزة رعاية �شحايا 
�ملوؤثر  “�لقائد  وج���ائ���زة  �جل���ر�ئ���م 
�جلمعية  م��ن  �لأربعني”  �شن  حت��ت 
 IACP ل��دول��ي��ة ل��ق��ادة �ل�����ش��رط��ة�
وذل����ك خ���الل ح��ف��ل �إع����الن وتكرمي 
�ل���ف���ائ���زي���ن ب���ج���و�ئ���ز �جل���م���ع���ي���ة يف 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة على 

م�شتوى �لعامل موؤخر� .
جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه وويل 
عهده بديو�ن �حلاكم .. �شعادة �للو�ء 
�لنعيمي  عبد�هلل  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
و�ل�شباط  عجمان  �شرطة  عام  قائد 

و�لأفر�د �لفائزين باجلو�ئز .
�إىل �شرح  ���ش��وه و�حل�����ش��ور  و����ش��ت��م��ع 

و�ف من قائد عام �ل�شرطة و�ل�شباط 
يف  �لهام  للدور  �ل�شرطة  ومنت�شبات 
�لجتماعية  �لق�شايا  على  �لط��الع 
لها  �إىل حلول  و�لو�شول  و�لإن�شانية 
�أفر�د �ملجتمع  بني �لأطر�ف وتوعية 
ون�شر  �لإل��ك��رتوين  �لب��ت��ز�ز  بق�شايا 
�ملد�ر�س  طالب  بني  �لأمنية  �لثقافة 

وغريها .
عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أ�شاد 
بهذ� �لإجن���از و�ل���ذي ي��دل على بذل 
�جلهود �لكبرية من قبل كل منت�شبي 
�أثبتو�  و�ل����ذي����ن  ع���ج���م���ان  ����ش���رط���ة 
مناف�شة  �ل���دخ���ول يف  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م 
�جلو�ئز  ه��ذه  �إىل  للو�شول  �شريفة 
�ل�شرطة  �أف��ر�د  �لتي يت�شرف بها كل 

يف �لإمار�ت عامة وعجمان خا�شة.
عاملية  بجو�ئز  �لفوز  �إن  �شموه  وق��ال 
�ل�شتمر�ر يف  خ��الل  �إل من  ياأتي  ل 
ب���الأد�ء ومزيد من �جلهود  �لرت��ق��اء 
وم��و����ش��ل��ة �ل��ت��دري��ب و�ل��ت��اأه��ي��ل لكل 
�شباطا  ك��ان��و�  ���ش��و�ء  �ل�شرطة  �أف���ر�د 
�أو �أفر�د� .. د�عيا �لعاملني يف �ل�شلك 

�ل�����ش��رط��ي ك��اف��ة �إىل �ل���ش��ت��ف��ادة من 
�ملزيد منها  هذه �لإجن��از�ت لتحقيق 
ت��ك��ات��ف �جلميع  وذل�����ك م���ن خ����الل 
لتبادل  ب��ي��ن��ه��م  ف���ي���م���ا  و�ل���ت���ن�������ش���ي���ق 
�ملبادر�ت و�خلرب�ت و�إجناز �ملهام بكل 

دقة و�أمانة.
عمار  �ل�شيخ  �شمو  ب���ارك  جهته  م��ن 
�شرطة  ل��ق��ي��ادة  �لنعيمي  حميد  ب��ن 

عجمان تلك �لإجناز�ت على �مل�شتوى 
باأنه  �ل���ف���وز  .. و����ش��ف��ا ه���ذ�  �ل��ع��امل��ي 
ثمرة لالهتمام و�لدعم �لذي تتلقاه 
�لعليا  قيادتنا  من  �لأمنية  �أجهزتنا 
ونتيجة طبيعة للتوجيهات و�جلهود 
بقيادة  �لد�خلية  وز�رة  تبذلها  �لتي 
ز�يد  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة �ل���ذي ج��ع��ل �لتميز 
ياأتي  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ا  ه��دف��ا  �لأد�ء  يف 
�ل��ع��م��ل �لأمني  �أول���وي���ات  يف م��ق��دم��ة 

و�ل�شرطي.
�مل�����ش��ت��ح��ق يعد  �ل��ف��وز  �أن ه���ذ�  و�أك����د 
م�شدر فخر و�عتز�ز جلميع منت�شبي 
ملو��شلة  ود�ف����ع����ا  ع���ج���م���ان  ����ش���رط���ة 
لتطوير  و�ل���ع���ط���اء  �ل��ع��م��ل  م�����ش��رية 

�أجهزة  ي�����ش��ع  ك��م��ا  �ل�����ش��رط��ي  �لأد�ء 
جديدة  ��شتحقاقات  �أم���ام  �ل�شرطة 
�جلهود  م����ن  م����زي����د  �إىل  ت���دف���ع���ه���ا 
و�ل�شتقر�ر  �لأم�����ن  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ل��ه��ذ� �ل��وط��ن يف ظ��ل ق��ائ��د م�شريته 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه 
�هلل” و�إخو�نه �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء 

حكام  ل����الحت����اد  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س 
�لإمار�ت .

م���ن ج��ان��ب��ه �أه������دى ����ش���ع���ادة �ل���ل���و�ء 
�لنعيمي  عبد�هلل  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �لإجن���از  ه��ذ� 
م��ع��رب��ا عن   .. ع��ه��ده  ع��ج��م��ان وويل 
�شعادته ل�شتقبال �شموهما للفائزين 
لتقدمي  ح����اف����ز�  ����ش���ي���ك���ون  و�ل��������ذي 
�أن  م��وؤك��د�   .. �مل�شتقبل  يف  �لأف�����ش��ل 
�ل��ف��وز بتلك �جل��وئ��ز مل ي��اأت �إل من 
وم�شاندة  ودع�����م  ت��وج��ي��ه��ات  خ����الل 
وت�شجيع �شموه ومبتابعة حثيثة من 
�لذي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو 
ي�شعى مع كبار �لقادة للح�شول على 
�أكرب عدد من �جلو�ئز �لتي ترفع من 
�أن هذ�  و�أك��د   . �لإم���ارة  �شمعة و�شاأن 
�لإجناز وفوز �شرطة عجمان بجو�ئز 
ل���ه���ذ� �لدعم  ن��ت��ي��ج��ة  ي���اأت���ي  ع��امل��ي��ة 
على  و�ل��رتك��ي��ز  �ملوؤ�ش�شي  و�لتنظيم 
�جلودة يف تقدمي �خلدمات و�لتعامل 
�إن دعمهما لنا  مع �لآخرين .. وقال 
ي�شكل  �ل�����ش��رط��ة  �أع��م��ال��ن��ا يف  ك���ل  يف 

من  م��زي��د  ل��ب��ذل  للمنت�شبني  د�ف��ع��ا 
ومتيزهم  مهامهم  ملو��شلة  �جلهود 

يف �أد�ء و�جباتهم �لأمنية.
���ش��رط��ة عجمان  ع����ام  ق���ائ���د  وج�����دد 
�لعهد ل�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
�ل��ع��م��ل بجد  وويل ع��ه��ده مب��و����ش��ل��ة 
و�إخ����ال�����س وت���ف���ان ل��ت��ح��ق��ي��ق �أرق����ى 
�لأم��ن و�ل�شتقر�ر يف  و�أعلى درج��ات 

�لإمارة .
ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء .. �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
حميد �لنعيمي ممثل �شاحب �ل�شمو 
ح���اك���م ع��ج��م��ان ل��ل�����ش��وؤون �لإد�ري�������ة 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  وم���ع���ايل  و�مل���ال���ي���ة 
�ل��ن��ع��ي��م��ي رئي�س  ���ش��ع��ي��د  ب���ن  م���اج���د 
دي����و�ن �حل��اك��م و���ش��ع��ادة ح��م��د ر��شد 
و�شعادة  �ل����دي����و�ن  م���دي���ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�مل�شت�شار  �ل�����ش��رف��اء  �أم����ني  ع���ب���د�هلل 
�إبر�هيم  و�أح���م���د  �حل���اك���م  ب���دي���و�ن 
ويل  �شمو  مكتب  رئي�س  �لغمال�شي 
�لعهد ويو�شف حممد �لنعيمي مدير 
عام �لت�شريفات و�ل�شيافة وعدد من 

كبار �مل�شوؤولني.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

�شاركت د�ئرة �لآثار و�ملتاحف بر�أ�س �خليمة يف 
معر�س لونغ ت�شيو�ن حول �لعامل �لذي نظمه 
�لإم����رب�ط����وري يف مقاطعة  �ل��ق�����ش��ر  م��ت��ح��ف 
لونغ   وي��دور حول قطع  �ل�شينية  ت�شنجيانغ  
ت�شيو�ن وهو نوع من �أنو�ع �ل�شيالدون �مل�شنوع 
من �ل�شري�ميك، �لذي مت  �شنعه و�إنتاجه يف 

مقاطعة ت�شنجيانغ يف �ل�شني ومت ت�شديره و 
و�ل�شاد�س  ع�شر  �لثاين  �لقرنني  بني  توزيعة 
حيث   ، �ل��ع��امل  �أن���ح���اء  ل�شتى  �مل���ي���الدي  ع�شر 
كان  لل�شرق �لأو�شط ن�شيب من هذه �لقطع 
�لتي كان ن�شيب �ملعر�س منها )413( قطعة 

جاءت من خمتلف �أنحاء �لعامل . 
و�شاركت �ثار ر�أ�س �خليمة يف �ملعر�س بحو�يل 
عليها  �لعثور  مت  ت�شيو�ن  لونغ  قطعة   )14(

ت�شعينيات  يف  �لتنقيب  ع��م��ل��ي��ات  خ���الل  م��ن 
�أث��ري��ة خمتلفة من  �ملا�شي يف م��و�ق��ع  �ل��ق��رن 

�لإمارة.
و����ش���رح �أح���م���د ع��ب��ي��د �ل��ط��ن��ي��ج��ي م��دي��ر عام 
عدد  �شمن  ج��اءت  �مل�شاركة  ه��ذه  �إن  �ل��د�ئ��رة 
�لإتفاقية  �إطار  �مل�شاركات �خلارجية  ويف  من 
�ل��ت��ي مت ت��وق��ي��ع��ا �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي م���ع متحف 
�ل�شينية  �لعا�شمة  يف  �لإم��رب�ط��وري  �لق�شر 

ب��ك��ني  و�ل��ت��ي ت��خ��دم ج��ان��ب �إق���ام���ة  �ملعار�س 
�لتخ�ش�شية وعر�س نتاج �لبحوث و�لدر��شات 
و�لباحثني  للجمهور  �جلهتني  بني  �مل�شرتكة 

و�ملهتمني.
�مل�شاركة  ه���ي  ه����ذه  �إن  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  و�أ�����ش����اف 
�ل��ث��ال��ث��ة ل��ل��د�ئ��رة يف م��ث��ل ه���ذه �مل��ع��ار���س يف 
�ل�شني حيث �شاركت �لد�ئرة خالل هذ� �لعام 
�أق��ي��م يف متحف  �ل���ذي  �ل�����ش��ي��الدون  مبعر�س 

معر�س   �ىل  بال�شافة  �لإمرب�طوري  �لق�شر 
�حل�شار�ت �لآ�شيوية.

و�أو�شحت �أمل �بر�هيم �لنعيمي مدير مكتب 
على  تعمل  �ل��د�ئ��رة  ب���اأن  �ملوؤ�ش�شي  �لإت�����ش��ال 
تو�شيع نطاق �ل�شر�كات و�لعالقات �خلارجية 
م����ع ق���رن���ائ���ه���ا م����ن �مل���وؤ����ش�������ش���ات و �جل���ه���ات 
�ملتخ�ش�شة يف قطاع �لآثار و�ملتاحف مما يعزز 

من تبادل �خلرب�ت و�لثقافات بني �جلهات.

•• عجمان-وام: 

حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�ملجل�س �لتنفيذي - يف مكتبه بديو�ن 
�حل���اك���م - وف����د� رو���ش��ي��ا م���ن مدينة 
غالغولف  �شرجي  برئا�شة  بيلغورود 
ب��ي��ل��غ��ورود �حلكومية  رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة 
للمدينة  �مل���ح���ل���ي  �ل����ربمل����ان  رئ���ي�������س 
�لبالد  يزور  �لذي  له  �ملر�فق  و�لوفد 
حاليا. ورحب �شموه يف م�شتهل �للقاء 
له  �ملر�فق  و�لوفد  �لرو�شي  بامل�شوؤول 
.. معربا عن �أمله يف توطيد �لعالقات 
�لثنائية بني �جلانبني و�ل�شتفادة من 

�لتعليم  جمال  يف  �لرو�شية  �خل��رب�ت 
و�ل�شتثمار  و�ل����ت����ج����ارة  و�ل�������ش���ح���ة 

و�ل�شناعة و�ل�شياحة.
وب��ح��ث �ل��ل��ق��اء ���ش��ب��ل ت��ع��زي��ز عالقات 
�ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي ب���ني �جل��ان��ب��ني يف 
و�ل�شناعية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل����ج����الت 
وتطويرها  و�ل�شتثمارية  و�ل�شياحة 
�ل��ع��دي��د من  �إىل  �ل��ت��ط��رق  ح��ي��ث مت 
�لأف������ك������ار و�مل����ق����رتح����ات و�مل�������ش���اري���ع 
م�شاريع  �إق��ام��ة  ودر�����ش���ة  �مل�شتقبلية 
م���������ش����رتك����ة ب������ني رج���������ال �لأع������م������ال 
�لإم���ار�ت���ي���ني وم��دي��ن��ة ب��ي��ل��غ��ورود يف 
ع��ج��م��ان وم��ن��ه��ا �ن�����ش��اء ف���رع جلامعة 
�ل�شتثماري  �مل��ن��اخ  ظ��ل  يف  بيلغورود 

�ملتميز �لذي توفره �لإمارة �شو�ء من 
و�لت�شهيالت يف  بنية حتتية متكاملة 

�خلدمات لقيام مثل هذه �مل�شاريع.
�أن  �ل��ل��ق��اء -  ���ش��م��وه - خ����الل  و�أك�����د 
دولة �لإم��ار�ت عامة وعجمان خا�شة 
��شتطاعت تفعيل عملية �ل�شتثمار يف 
�آفاق  وفتح  كافة  و�مليادين  �لقطاعات 
�أو�شع للم�شتثمرين مبا يخدم �لنظرة 
�مل�شتقبلية لتطوير �لتعليم و�ل�شناعة 
بكل  ورف��ده��ا  و�ل�شياحة  و�لق��ت�����ش��اد 
و�لت�شهيالت  و�حل����و�ف����ز  �مل���ق���وم���ات 
�مل�شتثمرين  ل�شتقطاب  تهدف  �لتي 
و�زدهار وتطوير تلك �مل�شاريع وذلك 
تتبناها  �لتي  �لنفتاح  �شيا�شة  بف�شل 

�لإمكانيات  جميع  وت�شخر  �ل��دول��ة 
لتعزيز م�شرية �لقطاع �خلا�س.

وح���ث ���ش��م��وه �ل��وف��د ع��ل��ى م��زي��د من 
�ملجالت  ب��ني �جل��ان��ب��ني يف  �ل��ت��ع��اون 
كافة خا�شة تقنية �ملعلومات و�لطاقة 
و�ل�شياحة  و�ل�������ش���ن���اع���ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لت�شهيالت  من  �ل�شتفادة  و���ش��رورة 
و�حل����و�ف����ز �ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا �ل���دو�ئ���ر 
�حلكومية  و�ل���ه���ي���ئ���ات  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 

و�خلا�شة.
من جهته قدم �شرجي غالغولف نبذة 
عن مدينة بيلغورود و�أهد�ف �لزيارة 
�لفر�س  ����ش��ت��ك�����ش��اف  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل 
�لإم���ار�ت عامة  �ل�شتثمارية يف دول��ة 

متعددة  جم��الت  يف  خا�شة  وعجمان 
و��شتعر�س  و�ل�شياحة  �لتعليم  منها 
�أه�������م م�����ا ت�����ش��ت��ه��ر ب�����ه �مل����دي����ن����ة من 
�جلامعات ومو�قع ح�شارية وم�شانع 

وغريها .
و�أ�����ش����اد �ل�����ش��ي��ف مب���ا ت�����ش��ه��ده دول���ة 
من  خا�شة  وعجمان  عامة  �لإم���ار�ت 
 .. كافة  �مليادين  يف  ح�شارية  نه�شة 
بيلغورود  مدينة  لزيارة  �شموه  د�عيا 
�ل�شاملة  �ل��ن��ه�����ش��ة  ع��ل��ى  و�لط������الع 
�لأن�شطة  بع�س  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  ه��ن��اك 

�لتعليمية و�ل�شياحية وغريها .
ح�شر �للقاء �شعادة عبد�هلل �ملويجعي 
جتارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان و���ش��ع��ادة عبد�هلل 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لنعيمي  �شعيد 
�لغمال�شي  �إب��ر�ه��ي��م  و�أح��م��د  �لغرفة 
رئي�س مكتب �شمو ويل �لعهد ويو�شف 

حممد �لنعيمي مدير عام �لت�شريفات 
و�ل�����ش��ي��اف��ة ون��ا���ش��ر �ل��ظ��ف��ري �ملدير 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع �لت�������ش���ال ودعم 
م�شت�شار  �ل��ل��ح��ام  وي��ا���ش��ر  �لأع�������ش���اء 

لل�شوؤون  �حلكومية  بيلغورود  جامعة 
�خلارجية و�لدكتور علي حبيب رئي�س 
�لتكنولوجية  بيلغورود  جامعة  ف��رع 
�حلكومية وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

حميد النعيمي يهنئ �سرطة عجمان بف�زها بجائزتني من اجلمعية الدولية لقادة ال�سرطة

م�ساركة راأ�س اخليمة   اأثرية  قطعة   14

اآثار ومتاحف راأ�س اخليمة ت�سارك مبعر�س ل�نغ ت�سي�ان يف ال�سني

ويل عهد عجمان ي�ستقبل وفدا رو�سيا من مدينة بيلغ�رود

•• ال�صارقة-وام: 

�عتمدت جلنة معاجلة ديون مو�طني �إمارة �ل�شارقة مبلغ 
�ألف دره��م، ل�شد�د مديونية عدد من  مليونا و280   72
�حلالت �ملعرو�شة عليها وذلك تنفيذ� لتوجيهات �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، �لر�مية �إىل توفري �حلياة 
�شعادة  و�أك��د  �ملو�طنني.  لأبنائه  �لكرمي  و�لعي�س  �مل�شتقرة 
�ل��دي��و�ن �لأم���ريي، رئي�س  ب��ن �ل�شيخ رئي�س  �أح��م��د  ر����ش��د 

�للجنة  �أن  �ل�شارقة،  �إم���ارة  مو�طني  دي��ون  معاجلة  جلنة 
و280  مليونا   72 مبلغ   19 �ل�  �لدفعة  �شمن  �عتمدت 
�أل���ف دره���م، ل�����ش��د�د مديونية ع��دد م��ن �حل���الت م��ن فئة 
مالية،  بق�شايا  عليهم  �ملحكوم  وفئة  قانونيا،  �ملطلوبني 
رئي�س  و�أو�شح  �ملتوفني.  وفئة  و�ملع�شرين  �لغارمني  وفئة 
�إجمايل  �أن  �ل�شارقة،  �إم��ارة  دي��ون مو�طني  جلنة معاجلة 
�ملبالغ �لتي متت معاجلتها منذ �لدفعة �لأوىل حتى �لدفعة 
�ل� 19، بلغ 734 مليونا و879 �ألفا و153 درهما، وبلغ 

جمموع �مل�شتفيدين 1477 م�شتفيد�.

•• دبي-وام:

وقعت كليات �لتقنية �لعليا ووز�رة تطوير �لبنية �لتحتية 
�تفاقية تعاون بهدف بناء عالقات �شر�كة تدعم �ل�شتد�مة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ملباين  �ل��ب��ي��ئ��ة  و�جل�������ودة يف 

و�لن�شاء�ت.
�لقائمة  �مل��ب��اين  �شيانة  جم���ال  يف  �ل��ط��رف��ان  و���ش��ي��ت��ع��اون 
�لتنفيذ  ح�شن  �شمان  بهدف  �جل��دي��دة  �مل��ب��اين  وم�شاريع 
و����ش���رع���ة �لجن���������از، وك����ذل����ك ت���ط���وي���ر �لأع�����م�����ال �شمن 
على  م��ع��اً  �ل��ع��م��ل  �ىل  �ل��ط��رف��ني،ب��الإ���ش��اف��ة  �خت�شا�شات 
�لتطوير  وبحوث  �لعلمية  و�ل��در����ش��ات  �لأب��ح��اث  م�شتوى 
و�لبتكار� و��شر�ك �لطلبة يف هذه �لبحوث وكذلك �تاحة 

�لفر�شة لهم للتدريب �لعملي و�كت�شاب خرب�ت و�قعية.
�ل�شام�شي  عبد�للطيف  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  �لت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 
مدير جممع كليات �لتقنية �لعليا و �شعادة �ملهند�س ح�شن 
�لتحتية،  �لبنية  تطوير  وز�رة  وك��ي��ل  �مل��ن�����ش��وري  حممد 
�ل��ت��وق��ي��ع على  بح�شور م�����ش��وؤول��ني م��ن �جل��ان��ب��ني، وج���اء 
هام�س فعاليات معر�س دبي للطري�ن �شمن جناح كليات 

�لتقنية �لعليا �مل�شارك يف �ملعر�س.
وقال �لدكتور عبد�للطيف �ل�شام�شي �ن �لتعاون مع وز�رة 
تطوير �لبنية �لتحتية للعمل معاً يدعم توفري بيئة تعليم 
�لهند�شية  و�ملقايي�س  �ملعايري  وفق  للطلبة  وحديثة  �آمنة 
كذلك  �لتعاون  �أن  �ىل  م�شري�ً  و�لعاملية،  �ملحلية  و�لبيئية 
�شي�شمل �لعمل على م�شتوى �لأبحاث �لتطبيقية و�ملبتكرة 
بني  �ملتبادلة  �ل���ش��ت��ف��ادة  وحتقيق  فيها  �لطلبة  و����ش��ر�ك 
و�لبحثية  �لتطبيقية  و�لأفكار  �مل�شاريع  لتنفيذ  �جلانبني 
فيما  �لكليات  يف  �ملتوفرة  �لإم��ك��ان��ات  ��شتثمار  خ��الل  م��ن 
يتعلق باملناطق �حلرة �لد�عمة لالبتكار و��شتثمار �خلرب�ت 
�لبنية �لتحتية، مبا يعود بالنفع  �لتي لدى وز�رة تطوير 

على �لطلبة.

م���ن ج��اب��ن��ه �أك����د ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س ح�����ش��ن حم��م��د جمعة 
�ملن�شوري، وكيل وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية �أن �لتفاقية 
ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع ت��وج��ه دول����ة �لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة، 
�لدولة  م�شالح  خدمة  هدفه  و�ح��د  فريق  �شمن  للعمل 
و�لتقدم  �لنمو  دفع عجلة  وبهدف  �مل�شتقبلية،  وتوجهاتها 
ن��ح��و �لأف�����ش��ل ودع���م���اً مل�����ش��رية �لإجن������از�ت �ل��ت��ي حققتها 
�إىل  �لر�شيدة،  �لقيادة  تطلعات  لتحقيق  و�شول  �ل��دول��ة، 
جانب حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة �ملتو�زنة وتوفري �ل�شعادة 
�تفاقية  �أن  �ىل  لف��ت��اً  �لإم������ار�ت،  ملجتمع  �حل��ي��اة  وج����ودة 
�لتحتية  �لبنية  وز�رة تطوير  �شعي  �إط��ار  تاأتي يف  �لتعاون 
�لأكادميية و�جلامعية يف جمال  لال�شتفادة من �خلرب�ت 
�ل�شتد�مة و�لبتكار و�لبنية �لتحتية �ملدعومة مبنظومة 
لدولة  �مل�شتقبلية  �لتوجهات  تخدم  متطورة  تكنولوجية 
�لتعاون  على  تركز  �لتفاقية  بنود  �أن  م��وؤك��د�ً  �لإم����ار�ت، 
�مل�شرتك يف �مل�شروعات و�ملبادر�ت �ملتعلقة بالبنية �لتحتية، 
وتبادل �ملعلومات و�خلرب�ت بني �جلانبني �لتي تدعم هذه 
ذ�ت  �ملجالت  كل  يف  �مل�شرتكة  �جلهود  وتن�شيق  �ملنظومة، 

�ل�شلة بهذه �لتفاقية.
نائب مدير  �مل��ه��ريي  ع��ب��د�هلل  �ملهند�س  �أو���ش��ح  م��ن جانبه 
كليات �لتقنية �لعليا لل�شوؤون �لإد�رية �ن �لكليات حر�شت 
�لتحتية  �لبنى  تطوير  وز�رة  مع  �لتعاون  ه��ذ�  �ب��ر�م  على 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خ��رب�ت��ه��م مب��ا ي��دع��م �جل����ودة و�لكفاءة 
�لتقنيات  �أح��دث  ��شتخد�م  �لنفقات يف ظل  تقليل  وكذلك 
م�شتوى  ع��ل��ى  و�لن�����ش��اء�ت  �ل��ب��ن��اء  بعمليات  يخ�س  فيما 
�ىل  بالإ�شافة  و�ل�شيانة،  و�لجن��از  و�لت�شميم  �لتخطيط 
لل�شيانة  متكامل  برنامج  �إن�شاء  �شيدعم  �لتعاون  هذ�  �أن 
بتعلق  معتمد  م��رج��ع  ب��ن��اء  ع��رب  و�لت�شحيحية  �لوقائية 
باأعمال �شيانة �ملباين مبا يدعم تطبيق �أف�شل �ملمار�شات 
�لبيئة  يدعم  ذل��ك  كل  �أن  �ىل  منوهاً  �ل�شتد�مة،  وتعزيز 

�لتعليمية �لطالبية.

•• اأبوظبي-وام:

18 نوفمرب من كل عام وذلك مبطار  يو�فق  �لذي  �لعماين  �لوطني  باليوم  �أبوظبي  �حتفت مطار�ت 
�أبوظبي �لدويل عرب تقدمي جمموعة من �لهد�يا �لتذكارية و�لرمزية �مل�شتوحاة من �لرت�ث �لعماين 
�لأ�شيل، للم�شافرين على منت �خلطوط �جلوية �مل�شغلة بني مدينتي �أبوظبي وم�شقط. و يف �إطار �لتز�م 
للم�شافرين  �أبوظبي  مطار�ت  موظفو  قدم  للم�شافرين،  ممتعة  �شفر  جتربة  بتوفري  �لد�ئم  �ل�شركة 
�لقادمني و�ملغادرين على منت “�لحتاد للطري�ن” و”�لطري�ن �لعماين” و”طري�ن �ل�شالم”، �لقهوة 
�أبوظبي.  بها  تتميز  �لتي  �لأ�شيلة  �لعربية  �ل�شيافة  يعك�س  ما  �لتقليدية  �لعمانية  و�حللوى  �لعربية 
�لإمار�ت  دول��ة  “جتمع  �أبوظبي:  ملطار�ت  �لتنفيذي  �لرئي�س  تومب�شون،  بر�يان  ق��ال  �ملنا�شبة،  وبهذه 
�لعربية �ملتحدة و�شلطنة عمان عالقات �أخوة متينة، ومبنا�شبة �ليوم �لوطني �لعماين نتقدم بالتهاين 

�إىل �أ�شقائنا �لعمانيني ونحتفي معهم من خالل �شيافتنا �لعربية �ملتميزة«.

جلنة معاجلة دي�ن م�اطني ال�سارقة تعتمد نح� مطارات اأب�ظبي حتتفي بالي�م ال�طني العماين
املدي�نيات من  عدد  ل�سداد  درهم  ملي�ن   72

زار الرم�س ووادي النقب 

رئي�س فريق الط�اريء والك�ارث براأ�س 
اخليمة يطمئن على ا�ستعدادات الأمطار 

كليات التقنية تعزز اجل�دة وال�ستدامة يف مبانيها التعليمية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�آل م��ك��ت��وم لالأعمال  ب��ن ر����ش��د  ق��دم��ت م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
ملوؤ�ش�شة  دره��م  مليون  بقيمة  تربعاً  و�لإن�شانية  �خلريية 
ر وهي �جلهة �مل�شرفة على م�شاعدة  �لأوقاف و�شوؤون �لق�شّ

�لأيتام.
بوملحة  �إبر�هيم  �مل�شت�شار  �شعادة  برئا�شة  �ملوؤ�ش�شة  وكانت 
ز�هر  �ملوؤ�ش�شة وبح�شور �شالح  �أمناء  نائب رئي�س جمل�س 
من  وف���د�ً  ب��دب��ي  مقرها  يف  ��شتقبلت  ق��د  �ملوؤ�ش�شة  م��دي��ر 
علي  ���ش��ع��ادة  برئا�شة  �لق�شر  و���ش��وؤون  �لأوق����اف  موؤ�ش�شة 
مدير  ح�شن،  �حمد  و�شم  للموؤ�ش�شة  �لعام  �لأم��ني  �ملطوع 
بني  �للقاء  خالل  �لتباحث  مت  حيث  �لق�شر،  �شوؤون  �إد�رة 

�جلهتني يف �شبل �لتعاون �مل�شتقبلي يف خدمة �ملحتاجني.
تقدمي  على  د�أب���ت  �ملوؤ�ش�شة  �ن  بوملحه  �إب��ر�ه��ي��م  ق��ال  و 

�ملبذولة  للجهود  دعماً  �لجتماعية  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  مثل 
يف �لدولة للتفريج عن �ملحتاجني وتوفري �لبيئة �ملنا�شبة 
لأ�شرهم لكي ينعمو� بالإ�شتقر�ر �لأ�شري �ملنا�شب وتوفري 
�لأجو�ء �ملنا�شبة. من جانبه ثّمن �شعادة علي �ملطوع �لدعم 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  موؤ�ش�شة حممد  قّدمته  �لذي  �لكرمي 
جهود  ت�شافر  �أن  م��وؤك��د�ً  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  لالأعمال 
�ملوؤ�ش�شات �ملعنية بالعمل �خلريي و�لإن�شاين و�لجتماعي 
وفق  ومتالحم  متما�شك  جمتمع  دعائم  �إر���ش��اء  يف  ي�شب 
�أولويات �لأجندة �لوطنية لروؤية �لإمار�ت2021 ويحقق 
�شاحب  �أعلنها  �ل��ت��ي  �خلم�شني  وثيقة  يف  �لتا�شع  �لبند 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، لتحقيق 
يو�كب معدلت  و�لإن�شاين  �لعمل �خل��ريي  �شنوي يف  منو 

�لنمو �لقت�شادي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر :

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ  حممد بن �شعود �لقا�شمي ويل عهد 
 56 ر�أ�س �خليمة - رئي�س جمل�س �لق�شاء �لقر�ر رقم 
�ل�شغرى  �ملطالبات  �إن�شاء حماكم  ب�شاأن   2019 ل�شنة 
ون�س  �ل��ق��ادم  دي�شمرب  �شهر  م��ن  ب����دء�ً  �أع��م��ال��ه��ا  ت��ب��د�أ 
�ملحاكم يف حمكمة  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  �ن�شاء  على  �ل��ق��ر�ر 
ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية وتخت�س بنظر �لدعاوى �ملدنية 
و�لتجارية �لتي ل تزيد قيمة �ملطالبات فيها عن خم�شة 
�لنفاذ فور  نهائية وو�جبة  �أحكامها  �آلف درهم وتكون 

�شدورها .

من جانبه �أكد �مل�شت�شار �أحمد حممد �خلاطري رئي�س 
د�ئ����رة �مل��ح��اك��م يف ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ب���اأن �ل���د�ئ���رة جاهزة 
يف  �ل���دع���اوى  م��ن  �ل��ن��وع  ه���ذ�  يف  �ملتقا�شني  ل�شتقبال 
م�شتهل �ل�شهر �لقادم وهو م�شار جديد ��شتحدثه �لقر�ر 
باإجر�ء�ت  �ل�شغرى  �ملطالبات  يف  للمتقا�شني  �ل�شامي 
�لتقنية  �لو�شائل  �أح��دث  م�شتخدمة  مي�شرة  ��شتثنائية 
م�شتهدفة فئة مهمة من �ملتقا�شني لتنظر مطالباتهم 
ثالثني  خالل  ق�شياهم  يف  تف�شل  بحيث  يومي  ب�شكل 
يوما بحد �أق�شى بحكم نهائي و�جب �لنفاذ �لأمر �لذي 
يف  �لتقا�شي  ملنظومة  م�شبوق  غ��ري  نوعيا  ت��ط��ور�  يعد 

�لإمارة.

اأحكامها فورية وواجبة النفاد
ويل عهد راأ�س اخليمة ي�سدر قرارا 

باإن�ساء حماكم املطالبات ال�سغرى

حممد بن را�سد اخلريية تدعم م�ؤ�س�سة الأوقاف و�س�ؤون الق�سر

•• ابوظبي-الفجر:

باإثر�ء  �ل��وط��ن��ي  �لأر���ش��ي��ف  ي�����ش��ارك 
�حل���ق���ي���ب���ة �ل����ت����دري����ب����ي����ة �خل���ا����ش���ة 
�لتاريخية  و�لوثائق  باملو�د  باملعلمني 
بالهوية  �لتعريف  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي 
�ل���وط���ن���ي���ة وب������ال������رت�ث �لإم������ار�ت������ي 
�لجتماعي،  بال�شلوك  وعالقتهما 
�ملفاهيم  ه����ذه  ن��ق��ل  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا 
�لأر�شيف  ويوؤدي  لالأجيال،  و�ملعارف 
م��ن دوره يف  �ن��ط��الق��اً  �لوطني ذل��ك 
ومن  ل��الأج��ي��ال،  �ل��وط��ن��ي��ة  �لتن�شئة 
���ش��ر�ك��ت��ه �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ع وز�رة 
لر�شالة  وحتقيقاً  و�لتعليم،  �لرتبية 
�ل��وط��ن��ي وروؤي���ت���ه وقيمه  �لأر���ش��ي��ف 
يف ت��ع��زي��ز �لن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن و�ل���ولء 
�لهوية  وت��ر���ش��ي��خ  �حلكيمة  ل��ل��ق��ي��ادة 

�لوطنية.
�ل���وط���ن���ي على  وي���ع���م���ل �لأر�����ش����ي����ف 
�لتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف 
للمعلمني،  �لتدريبية  �حلقيبة  �إثر�ء 
�لن�شر�ت  م����ن  ب���ع���دد  وب���ت���زوي���ده���ا 
�ملتنوعة،  و�ل���ت���وع���وي���ة  �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
وياأتي يف مقدمتها �لتعريف مب�شروع 
�لعربي    للخليج  �ل��رق��م��ي  �لأر���ش��ي��ف 
م�شدر�ً  ي���ع���ّد  )AGDA(�لذي 
للدر��شات و�لبحوث �لتاريخية، وهو 
و�ل�شور  �لوثائق  �آلف  يحفل مبئات 
ذ�ت  �مل��ت��ع��ددة  و�لو�شائط  �لتاريخية 
�لقيمة �لتاريخية و�لثقافية �ملتعلقة 

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  ب���دول���ة 
�خلليجي.   �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  ودول 
�حلقيبة  �إث����������ر�ء  �أه����م����ي����ة  وت�����اأت�����ي 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب��امل��ع��ل��م��ني به 
�نطالقاً من كونه م�شدر�ً معلوماتياً 
باملجان،  م��ت��اح��اً  رق��م��ي��اً  وت��اري��خ��ي��اً 
�إليه  ي�شتندو�  �أن  �ملعلمون  وي�شتطيع 
يف ��شتكمال مناهج �لتاريخ و�لرتبية 
تاريخية  وثائق  من  فيه  ملا  �لوطنية 
�خلليج،  وم��ن��ط��ق��ة  �ل���دول���ة  ت��خ�����س 
عليه  يعتمدو�  �أن  �لطلبة  وي�شتطيع 
دولة  بتاريخ  �ل�شلة  ذ�ت  �لبحوث  يف 
�لإمار�ت، وي�شاعد هذ� �ملوقع �لطلبة 

�لعتماد  ط���ر�ئ���ق  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  يف 
�لبحث  يف  �لتاريخية  �لوثيقة  على 
�ملوقع  وه������ذ�  �ل���ت���اري���خ���ي،  �ل��ع��ل��م��ي 
�لإلكرتوين متاح جلميع �ملت�شفحني 
https://www. �لر�بط:  عرب 
agda.ae وهو موقع متطور مزود 
�مل��ح��ت��وي��ات، ومبا  للبحث يف  ب����اأدو�ت 
ن�شخ  على  �حل�شول  �إمكانية  ي�شهل 

من حمتوياته.
�لأر�شيف  ي�����ش��ل  �أخ������رى  ج��ه��ة  م���ن 
بو��شطة  �مل���ع���ل���م���ني  �إىل  �ل���وط���ن���ي 
تزويد �حلقيبة �لتعليمية مبجموعة 
باملعلومات  �حل��اف��ل��ة  �إ���ش��د�ر�ت��ه  م��ن 

تقدم  �ل���ت���ي  �مل����وث����ق����ة،  �ل���ت���اري���خ���ي���ة 
�لإمار�ت  تاريخ  من  مهمة  �شفحات 
م����دع����م����ة ب����ال���������ش����ور و�خل������ر�ئ������ط، 
وبالوثائق و�لإح�شائيات �لتي حتكي 
م�������ش���رية وط�����ن و����ش���ري ق������ادة عظام 
��شتطاعو� �أن يرتقو� بالإن�شان و�ملكان 
�لعامل تطور�ً  دول  �أكرث  �إىل م�شاّف 
�لوطني  �لأر����ش���ي���ف  وي�����زود  وُرق����ي����اً. 
�حلقيبة �لتعليمية بعدد من �لأفالم 
�لوثائقية �لوطنية �لق�شرية �لهادفة 
حول  موثقة  مبعلومات  حتفل  �لتي 
ت��اري��خ ق��ي��ام دول���ة �لإم����ار�ت �لعربية 
�مل��ت��ح��دة وت��ر�ث��ه��ا �ل��ع��ري��ق، و�ل����دور 

بناء  �مل��وؤ���ش�����ش��ني يف  ل���الآب���اء  �ل��ك��ب��ري 
مقدمتهم  ويف  ون��ه�����ش��ت��ه��ا،  �ل���دول���ة 
�ل���ق���ائ���د �مل���وؤ����ش�������س �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د بن 

�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه. 
�لأر�شيف  ي��دع��م  �آخ���ر  �شعيد  وع��ل��ى 
�لوطني �حلقيبة �لتدريبية للمعلمني 
برب�مج م�شروعه �حل�شاري �لتعليمي 
تر�شيخ  �إىل  �ل��ه��ادف  و�ع���د(  )جل��ي��ل 
بتاريخ  و�لتعريف  �لوطنية،  �لهوية 
دول���ة �لإم�����ار�ت وح�����ش��ارت��ه��ا، و�إب���ر�ز 
وجتدر  ل��الأج��ي��ال،  �ملثالية  �ل��ق��دو�ت 
�لإ�شارة �إىل �أن م�شروع )جليل و�عد( 
�ملو�شم  �ل��ت��ال��ي��ة:  �ل���رب�م���ج  يت�شمن 
�لطالبي،  �مل���وؤرخ���ني  ن���ادي  �ل��ث��ق��ايف، 
�لتعليمية،  �لأل����ع����اب  ي����ق����ر�أ،  وط����ن 
�حلقيبة �لتعليمية )وطني �لإمار�ت، 
لعبة �مل�شرية، لعبة �لبحث عن �لكنز، 
دعم  �لفنية،  �لور�س  كيدز�نيا،  عامل 
�مل��ن��اه��ج �ل���وط���ن���ي���ة.    وي���اأت���ي تعاون 
�حلقيبة  �إث��ر�ء  يف  �لوطني  �لأر�شيف 
�لتدريبية للمعلمني يف �إطار حر�شه 
مبو�د  وتزويدهم  �ملعلمني  دعم  على 
�مليد�ن  �حتياجات  وتلبية  م�شاندة، 
�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي وت����وق����ع����ات����ه ل���الرت���ق���اء 
ر�شا  يحقق  مب��ا  �ملقدمة  باخلدمات 
جمهور �مل�شتفيدين، ويف ذلك جت�شيد 
مل�شوؤولية �لأر�شيف �لوطني �ملجتمعية 
�إطار  �أبناء �ملجتمع، ول��دوره يف  جتاه 
و�شوًل  لالأجيال  �لوطنية  �لتن�شئة 
�إىل �لت�شجيع على �لإبد�ع و�لبتكار. 

الأر�سيف ال�طني يرثي احلقيبة التعليمية للمعلمني 
مبا يعزز ال�لء والنتماء وير�سخ اله�ية ال�طنية

الإمارات ت�سري قافلة م�ساعدات غذائية لأهايل مديرية بروم ميفع يف ح�سرم�ت
•• ح�رضموت-وام: 

�شريت دولة �لإمار�ت قافلة م�شاعد�ت غذ�ئية جديدة �إىل �أهايل مديرية بروم ميفع مبحافظة ح�شرموت �ليمنية 
�ملعاناة  �لر�مية لرفع  �إطار جهودها  4500 فرد من ذوي �لدخل �ملحدود و�لأ�شر �ملحتاجة وذلك يف  ��شتفاد منها 
�أو�شاعا �شعبة ب�شبب �لظروف �لقت�شادية �لتي مير بها �ليمن �ل�شقيق. وقامت  وتطبيع حياة �لأ�شر �لتي تعاين 
هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي بتوزيع 900 �شلة غذ�ئية تزن "72 طنا و720 كيلوجر�ما على مناطق ح�شاح�شة، 
و�نتي�شة، و�مل�شيني، وحرو، وظلومة باملديرية �شمن �شل�شلة من �حلمالت نفذتها يف عموم مناطق ح�شرموت وو�شلت 
�إىل عدة مناطق نائية. و�أعرب �مل�شتفيدون عقب ت�شلمهم �ملو�د �لإغاثية، عن �شكرهم وتقديرهم لدولة �لإمار�ت قيادة 
وحكومة و�شعبا على وقفتها �لأخوية يف حمنتهم وجهود �لإغاثة �ملتو��شلة لأبناء حمافظة ح�شرموت. يذكر �أن عدد 
طنا  �ل�شالل �لغذ�ئية، �لتي مت توزيعها منذ بد�ية عام �لت�شامح، بلغت 33 �ألفا و 644 �شلة غذ�ئية مبعدل2718 

و 435.2 كيلوجر�م ��شتهدفت 168 �ألفا و220 فرد� من �لأ�شر �ملحتاجة يف حمافظة ح�شرموت.

بت�جيهات حممد بن زايد .. الهالل الأحمر ي�ا�سل مبادراته التنم�ية يف جزر القمر

بتح�شني  ت��ت��ع��ل��ق  �ل���ت���ي  وخ���ا����ش���ة 
�ملحتاجة.  و�ل�شر�ئح  �لفئات  حياة 
�ل�����ش��ح��ي��ة من  �مل�����ش��اري��ع  �إن  وق����ال 
�لطبية  �خل��دم��ات  حت�شني  �شاأنها 
و�لعالجية لل�شكان �ملحليني هناك، 
�أي�شا  �ل��ه��ي��ئ��ة  " �أول�����ت  و�أ�����ش����اف: 
�لتعليم  لق�شايا  خ��ا���ش��ا  �ه��ت��م��ام��ا 
على �ل�شاحة �لقمرية، لذلك جاءت 
وتاأهيل  و�إن�����ش��اء  �لتعليم  م�شاريع 
يف  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  �مل��د�ر���س 

مقدمة �لأولويات".
وت��اب��ع �ل��ف��الح��ي: " �إن��ه م��ن ح�شن 

�إن�شاء  �إىل  �إ���ش��اف��ة  دره���م،  م��الي��ني 
خز�ن مياه ب�شعة 500 مرت مكعب 
�ملياه  م�شادر  لتوفري  �لعا�شمة  يف 
مليون  بقيمة  ل��الأه��ايل  �ل�شاحلة 
�لكلى  درهم، وجتهيز مركز غ�شيل 
�أجهزة  ب�شبعة  ودع��م��ه  م���وروين  يف 
بقيمة  �ل�����دم�����وي،  ل��ال���ش��ت�����ش��ف��اء 
معر�س  ريع  من  درهم  �ألف   500
عطايا �خلريي يف دورته �ل�شاد�شة، 
و�لتي مت تخ�شي�شها لدعم مر�شى 
�لدول  من  ع��دد  يف  �لكلوي  �لف�شل 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ة. و�أك����د �ل��دك��ت��ور حممد 

و�لتنموية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ب��ر�جم��ن��ا 
متكاملة  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  ����ش���م���ن 
�لتي  �مل�����ش��اري��ع  ت��ب��ن��ي  �إىل  ت���ه���دف 
�لعطاء  يف  �ل�����ش����ت����د�م����ة  حت���ق���ق 
�لب�شرية  �لتنمية  ب��اأغ��ر����س  وتفي 
و�لج���ت���م���اع���ي���ة م����ن خ������الل دع���م 
�لقطاعات �حليوية خا�شة �ل�شحة 
و�إ�شحاح  �ملياه  وخ��دم��ات  و�لتعليم 
�ل���ب���ي���ئ���ة وغ����ريه����ا م����ن �جل����و�ن����ب 
�ل�شكان يف  �لتي يحتاجها  �لأخ��رى 
�لدول  يف  �حتياجا  �لأك��رث  �ملناطق 
�إن  وق���ال  و�ل�شديقة".  �ل�شقيقة 

�مل��ت��ح��دة بتفقد  �ل��ق��م��ر  ج��م��ه��وري��ة 
�مل�شاريع  �ل��ع��م��ل يف ع���دد م��ن  ���ش��ري 

�جلاري تنفيذها.
تنفيذها  �ملزمع  �مل�شاريع  وتت�شمن 
و�لطفولة  لالأمومة  مركز  �إن�شاء 
تبلغ  بتكلفة  م��وه��ي��ل��ي  ج���زي���رة  يف 
دره����م،  �أل����ف  و500  م��الي��ني   5
جزيرة  يف  م�����د�ر������س   3 و�إن���������ش����اء 
�إىل  �جن��و�ن بقيمة مليوين دره��م، 
�أخ�����رى جاري  م���د�ر����س   9 ج���ان���ب 
و�شيانتها  ت��اأه��ي��ل��ه��ا  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل 
يف �ل��ع��ا���ش��م��ة م������وروين ب��ق��ي��م��ة 6 

�ف��ت��ت��اح هذه  ي��ت��ز�م��ن  �أن  �ل��ط��ال��ع 
�مل�شاريع �حليوية مع عام �لت�شامح 
�لتي  �لر�شالة  عاملية  يج�شد  �ل��ذي 
�إ�شعاد  �شبيل  يف  �لإم����ار�ت  تتبناها 
�ملعاناة  وط����اأة  وتخفيف  �لب�شرية 
�لقيادة  توجهات  ويوؤكد  �لإن�شانية، 
�ل��ر���ش��ي��دة ب���اأن يعم خ��ري �لإم����ار�ت 
�جل��م��ي��ع م���ن غ���ري ����ش��ت��ث��ن��اء ودون 
غري  �أخ���رى  �ع��ت��ب��ار�ت  لأي  �لنظر 
�لعام  �لأم���ني  و�أ���ش��اف  �إن�شانية". 
خالل  "عملنا  �لأح���م���ر:  ل��ل��ه��الل 
تكثيف  ع���ل���ى  �مل���ا����ش���ي���ة  �ل�����ف�����رتة 

عتيق �لفالحي �لأمني �لعام لهيئة 
جزر  م�شاريع  �أن  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل 
بتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ي��ت��م  �ل��ق��م��ر 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�شمو  ومتابعة  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�لر�شيدة  �لدولة  قيادة  �إىل  م�شري� 
مل�شاريع  خ���ا����ش���ا  �ه���ت���م���ام���ا  ت�����ويل 
�خلدمات  بتوفري  �خلا�شة  �لهيئة 
�ل�شرورية لالأ�شقاء يف جزر �لقمر، 
على  �ل���ق���ي���ادة  ح���ر����س  �إىل  لف���ت���ا 
و�لإعمار  �لتنمية  م�����ش��اري��ع  تبني 

•• موروين-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�شمو  وم��ت��اب��ع��ة   ، �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
�لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
، رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
�لهيئة  و������ش����ل����ت  �لإم���������ار�ت���������ي.. 
و�لإن�شانية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  م��ب��ادر�ت��ه��ا 
عقود  ووق����ع����ت  �ل���ق���م���ر،  ج�����زر  يف 
�ل�شحية  �مل�شاريع  من  ع��دد  �إن�شاء 
�لعا�شمة  يف  �جل��دي��دة  و�لتعليمية 
درهم،  مليون   15 بقيمة  م��وروين 
جمالت  يف  جهودها  �شمن  وذل���ك 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  و�لإع����م����ار  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل��ق��م��ري��ة، وت��ع��زي��ز� جل��ه��ود دولة 
�لتحتية  �لبنى  لتاأهيل  �لإم�����ار�ت 
�ل�شرورية  �خل�����دم�����ات  وت����وف����ري 

لالأ�شقاء يف جزر �لقمر.
وق���ع ع��ق��ود �لإن�����ش��اء م��ع �ل�شركات 
�ملنفذة للم�شاريع من جانب �لهالل 
�لبلو�شي  رح��م��ت  عبيد   .. �لأح��م��ر 
جزر  ز�ر  �ل��ذي  �لهيئة  وف��د  رئي�س 
من  �لعديد  لتنفيذ  موؤخر�  �لقمر 
�لوفد  ق��ام  �لإن�����ش��اين، حيث  �مل��ه��ام 
�شعيد  �شعيد حممد  �شعادة  ير�فقه 
مر�شد �ملقبايل �شفري �لدولة لدى 

�لتنموية  �لأحمر  �لهالل  م�شاريع 
يف  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  جت�شد 
�لإم��ار�ت على تعزيز جهود �لدولة 
�لعامل،  حول  و�لتنموية  �لإن�شانية 
�لت�شامح يعترب  �أن عام  �إىل  م�شري� 
حم��ط��ة م��ه��م��ة يف م�����ش��رية �خلري 
�لتي مت�شي قدما نحو  �لإمار�تية 
�حللول  و�ب��ت��ك��ار  و�ل��ع��ط��اء  �لتميز 
�لإن�شانية  �ل��ق�����ش��اي��ا  م���ن  ل��ل��ك��ث��ري 
�لتي توؤرق �ملجتمعات �لب�شرية من 
�لإم����ار�ت  تنظر  و�أ�شاف"  ح��ول��ن��ا، 
للمجتمعات �لب�شرية �لأقل حظا يف 
�لنمو كاجل�شد �لو�حد، لذلك جاءت 
ب��ر�جم��ه��ا وم��ب��ادر�ت��ه��ا جت���اه تلك 
جمالت  جلميع  �شاملة  �ملجتمعات 

�لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة".
م�����ن ج���ان���ب���ه���م �أع����������رب ع�������دد من 
�مل�شوؤولني و�لأه��ايل يف جزر �لقمر 
لدولة  وت��ق��دي��ره��م  ���ش��ك��ره��م  ع���ن 
على  �لر�شيدة  وقيادتها  �لإم����ار�ت 
�أو�شاعهم  م����ع  �ل����د�ئ����م  وق���وف���ه���ا 
لق�شاياهم  �مل�������ش���ت���م���ر  ودع����م����ه����ا 
�أهمية  �لإن�����ش��ان��ي��ة، م��وؤك��دي��ن ع��ل��ى 
�لهالل  هيئة  تبذلها  �لتي  �جلهود 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأح��م��ر 
�ل�شكان  معاناة  لتخفيف  �لقمرية 
�ملحليني وحت�شني ظروفهم وتعزيز 
�لتحديات  مو�جهة  على  قدر�تهم 

�لإن�شانية يف خمتلف �ملجالت.

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

�فتتحت بلدية منطقة �لظفرة غرفة 
�حلديقة  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل��ر���ش��اع��ة 
�ل��ع��ام��ة مب��دي��ن��ة ز�ي����د وذل����ك �شمن 
�لتابعة  �ل��ظ��ف��رة  م�شت�شفيات  خ��ط��ة 
�ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  ل�شركة 
ز�يد  م��دي��ن��ة  لع��ت��م��اد   “ ���ش��ح��ة   “
متهيد�ً  ل��ل��ط��ف��ل  ���ش��دي��ق��ة  ك��م��دي��ن��ة 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �لع���ت���م���اد �ل����دويل 
و�لعاملي ليكون بذلك ثاين م�شت�شفى 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل ي��ح�����ش��ل على 
ذل��ك �لع��ت��م��اد، وف��ق ب��رن��ام��ج  دويل 
و  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�شحة  منظمة  �أط��ل��ق��ت��ه 
�إىل  �مل��ب��ادرة  وت��ه��دف  »�ليوني�شيف«  

عمليات  تدعم  وبر�مج  خطط  و�شع 
�ل��ر���ش��اع��ة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��ه��ي��ئ��ة بيئة 
ل��الأم��ه��ات للبدء  د�ع���م���ة وم�����ش��ان��دة 
�خلال�شة  ب��ال��ر���ش��اع��ة  و�ل���ش��ت��م��ر�ر 
لل�شتة �أ�شهر �لأوىل من عمر �لطفل، 
و�ل�شتمر�ر يف �لر�شاعة ملدة �شنتني، 
�ملعدة  �لتكميلية  �لتغذية  �إدخ��ال  مع 

منزلياً.
���ش��ه��د ح��ف��ل �لف���ت���ت���اح ح��م��د ذيبان 
لإد�رة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري 
عي�شى   وخمي�س  �لظفرة  م�شت�شفيات 
لإد�رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  �خل��ي��ل��ي 
مدينة  يف  و�شو�حيها  �مل��دن  خ��دم��ات 
�شقر  �ل��ظ��ف��رة   منطقة  بلدية  ز�ي���د 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �مل��ن�����ش��وري  ���ش��ي��ف 

�ل�شرت�يجي  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ل���ق���ط���اع 
بلدية منطقة �لظفرة و�شعيد حممد 
م��دي��ر م�شت�شفى  �مل���زروع���ي  ث���ان  ب��ن 
مدينة ز�يد وعدد كبري من م�شوؤويل 
�لظفرة  وم�شت�شفيات  �لظفرة  بلدية 

و�أهايل مدينة ز�يد .
بجو�ر  �مل���ق���ام���ة  �ل���غ���رف���ة  وت�����ش��ت��م��ل 
ن��اف��ورة �حل��دي��ق��ة �ل��ع��ام��ة ع��ل��ى عدد 
توفري  ت�شمن  �لتي  �لتجهيز�ت  من 
�لم  ل��ق��ي��ام  وم��الئ��م��ة  منا�شبة  بيئة 
ب�شهولة  �لطبيعية  �لر�شاعة  بعملية 

و�شال�شة تنا�شب �لأم و�لطفل .
وت���اأت���ي م���ب���ادرة م��دي��ن��ة ز�ي���د مدينة 
�شديقة للطفل، حتقيقاً لروؤية �شمو 
رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 

�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�لرئي�س  �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
»�أم  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
�لإم������ار�ت«، يف ج��ع��ل دول���ة �لإم����ار�ت 
�شديقة  دول������ة  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ملبادرة  �إن تعميم هذه  للطفل، حيث 
�لهدية  ي���ع���د  �ل���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�ملثالية للطفل و�لأم و�ملجتمع ب�شكل 
عام، وي�شاهم يف متكني �ملر�أة �لعاملة 
�آمن وجمهز  من خالل توفري مكان 
ل��ل��ع��ن��اي��ة ب��ط��ف��ل��ه��ا، و�ل��ت�����ش��ج��ي��ع على 

�لر�شاعة �لطبيعية.
�ملن�شوري  ذي����ب����ان  ح���م���د  و�أو������ش�����ح 
م�شت�شفيات  لإد�رة  �لتنفيذي  �ملدير 
م�شت�شفيات  �أن  ب���الإن���اب���ة  �ل��ظ��ف��رة 

متكاملة  خ���ط���ة  و����ش���ع���ت  �ل���ظ���ف���رة 
�لآثار  حتقيق  بهدف  �ملبادرة  لتنفيذ 
�لإيجابية لها من خالل توفري بيئة 
بالأم  �لهتمام  على  وم�شجعة  جاذبة 
�مل�شاعدة  �لأج����و�ء  وت��وف��ري  و�ل��ط��ف��ل 
قامت  �مل�شروع  ه��ذ�  ولتحقيق  لذلك 
بت�شكيل  �ل��ظ��ف��رة  م�شت�شفيات  �إد�رة 
فريق عمل متكامل للبد�أ بهذه �ملهمة 
وح��ر���س �ل��ف��ري��ق ع��ل��ى زي����ارة �غلب 
و�شرح  للتوعية  و�ل��دو�ئ��ر  �ملوؤ�ش�شات 
�ملجتمع وعلى  تاأثريه �ليجابي على 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات ذ�ت��ه��ا وق��د لق��ت �ملبادرة 
جت����اوب ك��ب��ري م���ن خم��ت��ل��ف �جلهات 

�لعاملة يف �لظفرة .
�ملدير  حطب،  �إبر�هيم  �لدكتور  قال 

مب�شت�شفيات  للتمري�س  �لتنفيذي 
�ل��ظ��ف��رة رئ��ي�����س م�����ش��روع �مل���ب���ادرة �ن 
وموؤ�ش�شة  جهة   18 من  �ك��رث  هناك 
�ملبادرة  يف  �شاركت  وخا�شة  حكومية 

حتى �لآن و�ن هناك خطة ل�شتهد�ف 
م���ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف   80%
مدينة ز�يد، و�لبالغ عددها �كرث من 
�ل�شرط  وهو  ود�ئ��رة   موؤ�ش�شة   54

�لرئي�س �ملطلوب لعتماد مدينة ز�يد 
منظمة  يف  للطفل  �شديقة  م��دي��ن��ة 
و»�ليوني�شيف«،  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة 

ولتحقيق هذ� �مل�شروع، 

�سمن خطة م�ست�سفيات الظفرة لالعتماد الدويل 

بلدية الظفرة تفتتح غرفة للر�ساعة الطبيعية يف حديقة مدينة زايد
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- د. حممود علياء 

وق��ع ن��ادي �لإم���ار�ت �لعلمي يف ندوة 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  و�ل��ع��ل��وم  �لثقافة 
مركز �إر�دة للعالج و�لتاأهيل  لتفعيل 
مبادرة  ب�شاأن  بينهما  فيما  �ل��ت��ع��اون 
�لإدم����ان  �آف����ة  مل��ك��اف��ح��ة  “م�شموح” 
وذلك بتاأهيل �أ�شحاب �لإر�دة  لإعادة 

دجمهم يف �ملجتمع �لإمار�تي.
�لعاملية  جاء ذلك على هام�س �لقمة 
يف  �أعمالها  �نطلقت  و�لتي  للت�شامح 
ينظمها  �لتي  �جل��اري  نوفمرب   13
�لتابع  للت�شامح”  �ل���دويل  “�ملعهد 
ر��شد  بن  حممد  “مبادر�ت  ملوؤ�ش�شة 
�شعار  حت����ت  �لعاملية”  م���ك���ت���وم  �آل 
�ملتعددة  �لثقافات  ظل  يف  “�لت�شامح 
�شعادة  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  وق����ع   ،“
رئي�س  �ل��ب�����ش��ت��ك��ي  ع��ي�����ش��ى  �ل���دك���ت���ور 
�لعلمي  �لإم��ار�ت  نادي  �إد�رة  جمل�س 
�لأن�شاري  حممد  عبد�هلل  و�لأ�شتاذ 
�ملجتمعية  �لأب����ح����اث  �إد�رة  م���دي���ر 
و�لتوعية و�لعالقات �لعامة يف مركز 

»�إر�دة« للعالج و�لتاأهيل يف دبي.
من  �نطالقا  �لتفاهم  م��ذك��رة  ت��اأت��ي 
رغ���ب���ة �ل��ط��رف��ني يف ت��ع��زي��ز رو�ب����ط 
�ملهني   �ل��ت��ع��اون  �مل��ج��ال  �ل��ت��ع��اون يف 

تاأ�شي�س  ع��ل��ى  وت��رك��ي��زه��م��ا  ب��ي��ن��ه��م��ا 
مثمرة  وت����ع����اون  ����ش���د�ق���ة  ع���الق���ات 
�مل�شرتكة،   م�����ش��احل��ه��م��ا  ي��خ��دم  مب���ا 
وتطوير  تعزيز  �إىل  �مل��ذك��رة  وتهدف 
�ل��ث��ن��ائ��ي يف جم���ال تدريب  �ل��ت��ع��اون 
�لعلمية  �ملجالت  يف  �لإر�دة  �أ�شحاب 
و�لتكنولوجية وذلك لإعادة دجمهم 
يف �مل��ج��ت��م��ع �لإم����ار�ت����ي وذل����ك وفق 
�لأن��ظ��م��ة و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات �مل��ع��م��ول به 

لدى �لطرفني.
وتاأهيل  بعالج  �إر�دة  مركز  ويخت�س 
�لوعي  تعزيز  �إىل  وي�شعى  �ملدمنني 
يف  و�مل�شاهمة  �لإدم���ان  مر�س  ب�شاأن 
�مل��ت��ع��ل��ق مبجالته  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 

كما يهتم �ملركز باإن�شاء و�إع��د�د جيل 
و�ع �جتماعياً و�شحيا وثقافياً ميكن 
�ملجالت  ك���اف���ة  يف  ع��ل��ي��ه  �لع���ت���م���اد 

�ملختلفة لبناء م�شتقبل و�عد.
�لإم����ار�ت  ن���ادي  �أن  �لب�شتكي  و�أك����د   
�لعلمي له دور كبري جد� يف جمالت 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة منها  �ل��ع��ل��م��ي  �ل���ت���دري���ب 
و�لروبوت  و�لإلكرتونيات  �لكهرباء 
و�لنجارة  �لأب��ع��اد  ثالثية  و�لطباعة 
تطوير  على  حري�س  �لنادي  �أن  كما 
ب�شفة  ل��ل�����ش��ب��اب  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل����ه����ار�ت 
يكونو�  لكي   �ملتعافني  و�أي�شا  عامة 
جزء� مهما ومنتجا يف �ملجتمع حيث 
تدريب  �إىل  �لتفاهم  م��ذك��رة  تهدف 

�لنادي  مقر  يف  �إر�دة  مركز  منت�شبي 
ت�شاعد  م�����ش��ت��د�م��ة  م����ه����ار�ت  ع���ل���ى 
و�أن  �ملجتمع  يف  دجم��ه��م  �إع����ادة  على 
خمترب  ت��اأ���ش��ي�����س  يف  �ل��ن��ادي  ي�شاهم 
يوفر  ك��م��ا  �إر�دة   م���رك���ز  يف  ع��ل��م��ي 
للمدربني  �لعلمي  �لتدريب  �ل��ن��ادي 
�لدولة  �أن  باملركز،  حيث  و�ملتدربني 
�ملجال  يف  ر�ئ������دة   ت���ك���ون  �أن  ت�����ش��ع��ى 
�ل��ع��ل��م��ي، ك��م��ا ي��ح��ر���س �ل���ن���ادي على 
للمتعافني  �ل��ف��ر�غ  �أوق���ات  ��شتغالل 
�ملجتمع،  وتفيد  تفيدهم  �أن�شطة  يف 
و�أ�شار �لب�شتكي �إىل دور �ملوؤ�ش�شات يف 
ي�شهم  و�ل��ذي  �ملتعافني  ورعاية  دعم 

بدوره يف تنمية �ملجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتكنولوجيا،  �لإم��ار�ت  كلية  �أعلنت 
�لتعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  �أق������دم  �إح������دى 
يف  عر�قة  و�أك��رثه��ا  �ملعتمدة  �لعايل 
�مل��ن��ط��ق��ة، م���وؤخ���ر�ً ع��ن ط���رح باقتها 
�لهند�شية  �ل��رب�م��ج  م��ن  �جل��دي��دة 
�حلا�شلة على �عتماد وز�رة �لرتبية 
�لعربية  �لإم��ار�ت  و�لتعليم يف دولة 
�لدر��شي  �ل��ف�����ش��ل  خ���الل  �مل��ت��ح��دة 
-2019 �لأك���ادمي���ي  ل��ل��ع��ام  �لأول 

.2020
وثابرت كلية �لإمار�ت للتكنولوجيا 

و�لتمّيز  ب��ال��ت��ط��ور  �ل��ت��ز�م��ه��ا  ع��ل��ى 
�لتعليم  جم�����الت  يف  �مل�����ش��ت��م��ري��ن 
�ل��ه��ن��د���ش��ي، ف�����ش��اًل ع���ن �لرت���ق���اء 
جلميع  �لأك������ادمي������ي������ة  ب�������اجل�������ودة 
ق��ائ��م��ة �لرب�مج  ب��ر�جم��ه��ا. وت�����ش��م 
�ملعتمدة كاّلً من بكالوريو�س �لعلوم 
وبكالوريو�س  �مل��دن��ي��ة،  �لهند�شة  يف 
�ل�شناعية،  �ل��ه��ن��د���ش��ة  يف  �ل���ع���ل���وم 
�لهند�شة  يف  �ل��ع��ل��وم  وب��ك��ال��وري��و���س 

�مليكانيكية.
ويخت�س برنامج �لهند�شة �ملدنية يف 
�لأ�شا�شات  و�إر���ش��اء  �لإن�شاء  عمليات 
مم �لربنامج بحيث  يف �مل�شاريع. و�شُ

ُي�����زود �ل���ط���الب ب��ر���ش��ي��د و�ف����ر من 
و�ملنهجيات  �ملفاهيم  ح��ول  �مل��ع��ارف 
ُت���رّك���ز ع��ل��ى تطوير  �ل��ع��ل��م��ي��ة �ل��ت��ي 
و�ملن�شاآت  �لتحتية  �لبنى  و�شيانة 
�لع�شرية،  �حلياة  عليها  تقوم  �لتي 
�لطرق  ب��ت�����ش��م��ي��م  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  ك��ت��ل��ك 
�ملطار�ت،  م���د�رج  وب��ن��اء  و�شيانتها، 
وت�شميم �لطرق �ل�شريعة و�جل�شور 
من  �ل��ط��الب  و�شيتمّكن  وغ���ريه���ا. 
ف�شاًل  �مل��ع��م��اري��ة،  �ملخططات  ر���ش��م 
����ش��ت��ع��ر����س وحت��ل��ي��ل ومعاجلة  ع��ن 
�مل�شاريع  ت��ت��خ��ل��ل  �ل���ت���ي  �مل�����ش��ك��الت 
وظائف  على  و�لإ�شر�ف  �لهند�شية، 

�ملن�شاآت يف �لبلديات �ملحلية، و�تخاذ 
�لبيئات  �شمن  �مل��ب��ت��ك��رة  �ل���ق���ر�ر�ت 

�ملوؤ�ش�شية.
بكالوريو�س  ب��رن��ام��ج  ُي��رك��ز  بينما 
على  �ل�شناعية  �لهند�شة  يف  �لعلوم 
و�إج��ر�ء�ت �شناعية  تطوير عمليات 
توظيف  ج��ان��ب  �إىل  ك���ف���اءة،  �أك����رث 
و�مل�����و�د  و�لآلت  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل������و�رد 
بفعالية.  و�خل����دم����ات  و�ل��ع��م��ل��ي��ات 
�ل����ط����الب م����ن خالل  و���ش��ي��ح�����ش��ل 
�ل��ربن��ام��ج ع��ل��ى �أف�����ش��ل �مل���ه���ار�ت يف 
و�لقت�شاد  �لإح���������ش����اء،  جم������الت 
و�لتطوير،  و�ل���ب���ح���ث  �ل��ه��ن��د���ش��ي، 

وت�������ش���م���ي���م �لأن����ظ����م����ة و�مل�����ع�����د�ت، 
و�لعمليات  و�ل�شيانة،  و�ل�����ش��الم��ة، 
�لإنتاج  تكاليف  م��ن  �حل��د  ل�شمان 
و�كت�شاب �لقدرة على تطبيق تقنيات 

�شمان �جلودة يف �مل�شاريع.
�لدكتور  ق�����ال  �ل�������ش���دد،  ه�����ذ�  ويف 
كلية  رئي�س  �شابوين،  عبد�لرحيم 
“لطاملا  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا:  �لإم�������ار�ت 
للتكنولوجيا  �لإم����ار�ت  كلية  �شعت 
�لتعليمية.  �ملعايري  باأرقى  لاللتز�م 
للطالب  �ل�شكر  جزيل  ع��ن  وُن��ع��رب 
وه��ي��ئ��ة �ل��ت��دري�����س و�مل��وظ��ف��ني لقاء 
هذه  �لع��ت��م��اد  عملية  يف  �إ�شهامهم 

جديد  �إجن���از  حتقيق  م��ن  ومتكيننا 
للغاية  نعتز  كما  �لكلية.  ت��اري��خ  يف 
وز�رة  �إياها  �أولتنا  �لتي  �لثقة  بهذه 
قدماً  ونتطلع  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رتب��ي��ة 

لالرتقاء بهذه �جلهود م�شتقباًل«. 
وت��ت��م��ح��ور ج���ه���ود ك��ل��ي��ة �لإم�������ار�ت 
و�لتو�شع  �لنمو  ح��ول  للتكنولوجيا 
وخدماتها  كلياتها  لكافة  �مل�شتقبلي 
ل�����ت�����ط�����ال �ل��������ط��������الب �حل�����ال�����ي�����ني 
و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ني ع���ل���ى ح����د �����ش����و�ء. 
بكالوريو�س  ُيعترب برنامج  وب��دوره، 
�مليكانيكية  �ل��ه��ن��د���ش��ة  يف  �ل���ع���ل���وم 
و�ح���������د�ً م����ن ب���ر�جم���ه���ا �جل���دي���دة 

�ملعتمدة، حيث يتيح للطالب فر�شة 
�مليكانيك  ع���ل���وم  �أ����ش���ا����ش���ي���ات  ف��ه��م 
و�لتطبيقات �حلا�شوبية و�لكهربائية 
و�ل����ت���������ش����م����ي����م����ي����ة و�ل����ري����ا�����ش����ي����ة 
�لقدرة  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ف��ي��زي��ائ��ي��ة، 
�مليكانيكية  �ل���وح���د�ت  �شيانة  ع��ل��ى 

وحمركات �ملركبات و�لطائر�ت.
�لطالب  �أّن  �إىل  �لإ�����ش����ارة  وجت����در 
�لإم������������ار�ت  ك���ل���ي���ة  �مل�������ش���ج���ل���ني يف 
قادرين  ���ش��ي��ك��ون��ون  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لرب�مج  ه����ذه  يف  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ع��ل��ى 
من  �لثاين  �لدر��شي  �لف�شل  خالل 
 .2019-2020 �لأكادميي  �لعام 

تعزيز  م�شتقباًل  �لكلية  تعتزم  كما 
�ملزيد  باإ�شافة  �لدر��شية  مناهجها 
�لتطور�ت  مل���و�ك���ب���ة  �ل����رب�م����ج  م���ن 
تلبية  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 

ملتطلبات �شوق �لعمل.

•• دبي-الفجر:

مذكرة   ،)MBRSC( للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن  حممد  مركز  وق��ع 
�ل��ف�����ش��اء �خلارجي  ل�����ش��وؤون  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  م��ع مكتب  ت��ف��اه��م، 
��شتك�شاف  مب��ج��الت  �مل�شرتك  �لتعاون  لتعزيز  )OOSA(؛ 

�لف�شاء �خلارجي، و��شتخد�ماته يف �لأغر��س �ل�شلمية.
جاء ذلك على هام�س معر�س دبي للطري�ن 2019، �أحد �أكرب 
لإبر�م  �لأب���رز  �لرئي�شية  و�لوجهة  بالعامل،  �ل��ط��ري�ن  معار�س 
ك��ربي��ات �ل�����ش��ف��ق��ات يف ق��ط��اع �ل���ط���ري�ن �ل�����دويل؛ ح��ي��ث يجمع 
�أقطاب �شناعتي �لف�شاء و�لدفاع �جلوي �إقليميا وعامليا، خالل 
�لفرتة من 17 �إىل 21 نوفمرب �جلاري. ووّقع مذكرة �لتفاهم، 

���ش��ع��ادة ي��و���ش��ف ح��م��د �ل�����ش��ي��ب��اين، م��دي��ر ع���ام م��رك��ز حم��م��د بن 
ر��شد للف�شاء، و�شيمونيتا دي بيبو، مدير مكتب �لأمم �ملتحدة 
�أهدى  �ملذكرة،  على  �لتوقيع  وعقب  �خلارجي.  �لف�شاء  ل�شوؤون 
�شعادة »�ل�شيباين«، مديرة مكتب �لأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لف�شاء 
�ملركز،  و�شعار  ز�ي��د«،  »طموح  و�شعار  �لإم���ار�ت،  علم  �خل��ارج��ي، 
و�شعار �لأمم �ملتحدة، و�لتي حملها �أول ر�ئد ف�شاء �إمار�تي معه 
�إىل حمطة �لف�شاء �لدولية. وتهدف �ملذكرة، �إىل تعزيز ��شتد�مة 
�أن�شطة �لف�شاء، و�لتعاون يف تنفيذ �أهدف برنامج �لأمم �ملتحدة 
�لتو�شع  �إىل  �إ�شافة  للف�شاء �خلارجي،  �ل�شلمية  لال�شتخد�مات 
بالتعاون �لدويل يف قطاع �لف�شاء، و��شتخد�م علوم وتكنولوجيا 
ومن  �ل�شلمية.  و�لأغر��س  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �لف�شاء 

جانبه، قال �شعادة يو�شف �ل�شيباين، �ملدير �لعام ملركز حممد بن 
ر��شد للف�شاء، »�إن توقيع مذكرة �لتفاهم ياأتي يف �إطار حر�س 
قطاع  يف  و�لتكنولوجية  �لتقنية  �لتطور�ت  مو�كبة  على  �ملركز 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  لتحقيق  �ل�شلمية؛  و��شتخد�ماتها  �لف�شاء، 
»�لتعاون  �أن  »�ل�شيباين«،  و�أك��د  �لأر����س«.  على  �حلياة  وحت�شني 
)�أونو�شا(،   �خلارجي  �لف�شاء  ل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  مع 
وعلوم  و����ش��ت��ك�����ش��اف��ه،  للف�شاء  �ل�شلمي  �ل���ش��ت��خ��د�م  جم���ال  يف 
تكنولوجيا  دف��ع  يف  كبري  ب�شكل  ي�شهم  �ل��ف�����ش��اء،  وتكنولوجيا 
�لف�شاء بالإمار�ت نحو مكانة �أكرث تطور�ً«، م�شيفا »�أن �ملذكرة 
و�لعلمية  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  للتنمية  م�شاحة  مت��ث��ل 

�مل�شتد�مة يف هذ� �لقطاع �حليوي«.

•• دبي – الفجر 

�مل�شت�شفى  يف  ط����ب����ي  ف����ري����ق  جن�����ح 
ت�شكيل  يف  دب����ي  �لمل������اين  �ل�����ش��ع��ودي 
�فريقي  ملري�س  كاملة  جديدة  معدة 
�جلن�شية ، و�ل�شتغناء عن معدته �لتي 
��شابها ومتكن منها مر�س �ل�شرطان 
، حيث قام �لفريق �لطبي  باإ�شتئ�شال 
 ، بال�شرطان  �مل�شابة  �مل��ري�����س  م��ع��دة 
و�لتي  �جلديدة  �ملعدة  عنها  و��شتبدل 
تعمل حالياً بطريقة جزئية ، متهيد� 
لعودة عملها لطبيعتها بكامل طاقتها 
�لعالج  ����ش��ت��ك��م��ال  ب���ع���د  ووظ���ائ���ف���ه���ا 

�لكيماوي .
�مل�شت�شفى  ��شبح  �ن  وبعد  وتف�شيال  
�ل���������ش����ع����ودي �لمل����������اين دب�������ي م����رك����ز� 
�ملعقدة،   �حل����الت  ل��ع��الج  تخ�ش�شيا 
فقد مت موؤخر�ً �إ�شتقبال حالة ملري�س 
�لعمر  م��ن  ويبلغ  �جلن�شية  نيجريي 

حالته  ت�شخي�س  مت   ،  ) ع��ام��ا   66(
 ( �مل��ع��دة  ب�شرطان  م�شابة  �ن��ه��ا  على 
�ملرحلة 3( ��شافة �ىل  ��شابة �لأوعية 
 ،  ) �ل�شريانية  �ل���دم  )�أم  ب��  �ل��دم��وي��ة 

وبناء على هذ� �لت�شخي�س مت حتويل 
�لقلب و�لرئة  �أمر��س  �ملري�س لق�شم 
ملر�قبة وظيفة �لقلب و�لرئة و�شمان 

��شتقر�ر �لأع�شاء �حليوية .

بد�أها  ط��ب��ي  ف���ري���ق  �حل���ال���ة  وب���ا����ش���ر 
بو�شع  عقيلة  ر�أف���ت  حممد  �ل��دك��ت��ور 
بتثبيت  ق�����ام  ح���ي���ث  ع���الج���ي���ة  خ���ط���ة 
دع�����ام�����ات ���ش��ب��ك��ي��ة د�خ�������ل �لأوع�����ي�����ة 

حتى   ، �ل�شريانية  �ل��دم  �أم  م�شتهدفاً 
�ثناء  مب�شاعفات  �ملري�س  ي�شاب  ل 
جر�حة �ملعدة ، وبعد مرور 24 �شاعة 
�لعمليات  غرفة  �إىل  �ملري�س  نقل  مت 
برئا�شة  �جلر�حي  �لفريق  متكن  �إذ   ،
وم�شاركة   ، �شايف  فاروق  �لربوفي�شور 
خالد  �ل����دك����ت����ور  �ل���ت���خ���دي���ر  �����ش���ت���اذ 
�مل�شابة  �ملعدة  ��شتئ�شال  من  �شليمان 
ب��ال�����ش��رط��ان ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل م���ع �إع����ادة 
�لأمعاء  م���ن  ج���دي���دة  م��ع��دة  ت�����ش��ك��ي��ل 

�لدقيقة.
 وبعد �نتهاء �جلر�حة  �لتي ��شتغرقت 
�حلالة  عر�س  مت  تقريبا،  �شاعات    6
مرة �أخرى يف جلنة �لأور�م بامل�شت�شفى 
�لكيماوي  بالعالج  �للجنة  فاأو�شت   ،
�ملكمل ، وذلك بعد ت�شنيفها ل�شرطان 
�مل��ع��دة ع��ل��ى �أ���ش��ا���س �ن���ه م��ن �لدرجة 
�إىل ق�شم  �مل��ري�����س  و�ح��ي��ل   ، �ل��ث��ال��ث��ة 
�لأور�م يف �مل�شت�شفى �ل�شعودي �لملاين 

دبي ملتابعة �لعالج .
ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا ع���ل���ى ه�����ذ� �لجن�������از ، 
�لرئي�س  �لدكتورة رمي عثمان  �أعربت 
�ل�شعودي  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�شعادتها  ع��ن   ، �لإم������ار�ت  يف  �لمل����اين 
، مهنئة   �ملعقدة  بنجاح هذه �جلر�حة 
�لفريق �لطبي �لذي قام بها ، موؤكدة 
�لعاملني  ج��م��ي��ع  يف  �ل��ك��ب��رية  ث��ق��ت��ه��ا 
وممر�شني  �ط���ب���اء  م���ن  ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
و�د�ري��ني، وقالت �ن �مل�شت�شفى ��شتعد 
ملثل هذه �حلالت بتاأ�شي�س عدة مر�كز 
متخ�ش�شة ذ�ت م�شتوى عاملي كمركز 
لت�شخي�س  �له�شمي  �جلهاز  �أمر��س 
�حلالة ، �أمر��س �لقلب و�لرئة لتقييم 
ما قبل �جلر�حة ، �لتخدير، �جلر�حة 
�لدقيقة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  م��ع 
 ، �لدموية  و�لأوع��ي��ة  �لبطن  جلر�حة 
وحدة �لعناية �ملركزة ملتابعة مثل هذه 
�لأور�م  ومعاجلة  �ملعقدة  �جل��ر�ح��ات 

ب��ع��د �جل���ر�ح���ة لف���ت���ة �ىل �ل���ق���در�ت 
و�خل�������رب�ت �ل���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا فريق 

ق�شم  وجاهزية  و�مل�شعفني  �لتمري�س 
�لطو�رئ بامل�شت�شفى.

مركز حممد بن را�سد للف�ساء ي�قع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم املتحدة ل�س�ؤون الف�ساء اخلارجي

ا�ستئ�سال معدة م�سابة ب�سرطان املرحلة الـ 3

فريق ال�سع�دي الملاين دبي ينجح يف ت�سكيل معدة كاملة بديلة ملري�س اأفريقي 

•• دبي- وام: 

��شتقبل �شعادة �للو�ء �لركن �شالح حممد �شالح جمرن �لعامري قائد �لقو�ت 
�آر  �ل��دويل للطري�ن - كال على حده - �شعادة  �لربية يف مكتبه مبعر�س دبي 
كالرك كوبر وزير م�شاعد لل�شووؤن �ل�شيا�شية �لع�شكرية �لأمريكي و غريغوري 
كو�شرن نائب مدير وكالة �لتعاون �لأمني �لدفاعي �لأمريكي و �شعادة �لدكتور 
�لتكنولوجي  �لم���د�د   - لال�شتحو�ذ  �جلي�س  وزي��ر  م�شاعد  جيت  دي  ب��رو���س 
�لأمريكي. مت خالل �للقاء�ت �لتي ح�شرها عدد من كبار �ل�شباط ��شتعر��س 
بتطويرها،  �لكفيلة  و�ل�شبل  �ل�شديقة،  �ل���دول  ب��ني  �مل�شرتك  �لتعاون  �أوج���ه 

�إ�شافة �إىل بحث عدد من �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�ل��دويل للطري�ن،  دب��ي  �نعقاد معر�س  �أهمية  �لأح��ادي��ث ح��ول  و ج��رى تبادل 
باعتباره حدثا ع�شكريا عامليا، ي�شتقطب كبار �ل�شركات �لعاملية �مل�شنعة لأنظمة 
�لطري�ن، ويوؤمه كبار �مل�شوؤولني و�شناع �لقر�ر من دول �ملنطقة ملا يوفره من 
�أر�شية تعر�س �آخر ما تو�شلت �إليه �لتكنولوجيا بال�شكل �لذي يلبي متطلبات 
وما  �ملعر�س،  وتنظيم  �إد�رة  بح�شن  �ل�شيوف  و�أ�شاد  �لعامل.  دول  و�حتياجات 
�لإم����ار�ت وري��ادت��ه��ا يف  �إق��ب��ال متو��شل، يربهن على جن��اح دول��ة  ي�شهده م��ن 

�ل�شناعة �ملعر�شية.

•• دبي-الفجر

��شتقبل �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، طالب 
م�شروع �شرطة دبي “�شفر�ء �لأمان”، �لذين �شاركو� يف �حللقة �لنقا�شية �لتي 
نظمها مركز جنيف حلقوق �لإن�شان و�حلو�ر �لعاملي و�لبعثة �لد�ئمة لدولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى �لأمم �ملتحدة، على هام�س �لدورة 42 ملجل�س 
حقوق �لإن�شان، حيث ��شتعر�س �لطالب وعددهم 4 تفا�شيل م�شروع “�شفر�ء 
�لأمان”، بو�شفه برناجماً ��شتثنائياً هو �لأول من نوعه يف �لعامل �لذي ُيعنى 

ب�شوؤون حماية �لأطفال وتوعيتهم بحقوقهم كافة.
و�أثنى �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، خالل لقائه �لطلبة، بح�شور �للو�ء 
ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  �لعبيديل،  �ل��رز�ق  عبد  �لقدو�س  عبد  �لدكتور 
�لتميز و�لريادة، و�للو�ء �لدكتور �ل�شالل �شعيد بن هويدي �لفال�شي، م�شاعد 
�لقائد �لعام ل�شوؤون �لإد�رة، و�لعميد �لدكتور حممد �ملر، مدير �لإد�رة �لعامة 
حلقوق �لإن�شان، و�لعميد عارف باقر �أهلي مدير �إد�رة حماية �لطفل و�ملر�أة، 
�أثنى على م�شاركة �لطالب يف �لأمم �ملتحدة ومتثيلهم لأكرث من 700 �شفري 
�إبر�ز  �إيجابي يف  �أث��ر  ملا لذلك من  دب��ي،  �شرطة  �إىل م�شروع  �أم��ان من�شمني 
جهود �لدولة �أوًل، وجهود �شرطة دبي ثانياً يف حماية و�شون حقوق �لطفل، 
�لتوعية  �هتمامهم وحر�شهم على  �مل�شروع يعك�س  �أن تطوعهم يف  �إىل  لفتا 
و�لتعاطي  �لتنمر  �إز�ء ق�شايا  �لطلبة  �لطفل، وحقوق زمالئهم من  بحقوق 

و�لعنف.
بدوره، �أكد �للو�ء عبد �لقدو�س عبد �لرز�ق �لعبيديل، �أن �شرطة دبي تبا�شر 

�لطفل  بحقوق  �ل��وع��ي  وتر�شيخ  تعزيز  يف  و�ل��وق��ائ��ي  �لرقابي  دوره���ا  تنفيذ 
�جل�شدية و�لنف�شية و�ل�شحية و�لتعليمية وخالفه، م�شري�ً �إىل �حلر�س على 
�لتعاون و�لتكاتف مع كافة �جلهات و�ملوؤ�ش�شات و�ملنظمات �ملحلية و�لإقليمية 

و�لدولية لتعزيز هذ� �جلانب، يف �شبيل حماية �لأطفال وتوعيتهم بحوقهم.
�أف�شل  م��ن  يعد  �لأمان”  �شفر�ء   “ م�شروع  �أن  �لعبيديل  �ل��ل��و�ء  و�أك���د  كما 
�مل��م��ار���ش��ات �ل�شرطية يف جم���ال ح��م��اي��ة و���ش��ون ح��ق��وق �ل��ط��ف��ل �مل��ك��ّر���ش��ة يف 
�لتفاقيات �لدولية، و�لت�شريعات �لوطنية، م�شري� �إىل �أن �إد�رة حماية �لطفل 
و�مل��ر�أة حر�شت على تدريب �لأطفال من عمر 6 و�إىل 16 عاما يف �ملد�ر�س 
�حلكومية و�خلا�شة، وذلك من خالل ور�س عمل متخ�ش�شة ت�شمنت �لتثقيف 
بحقوقهم �ملن�شو�س عليها يف �لقانون �لحتادي رقم 3 ل�شنة 2016 ب�شاأن 

حماية حقوق �لطفل “ودمية” وفق طريقة ُمب�شطة تتنا�شب مع �شنهم.
�شفر�ء  �لعبيديل،  �للو�ء  كرم  دب��ي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �شعادة  لقاء  وعقب 
�لأم��ان وهم: �لطالب �شعيد عمر �ملطويعي، و�لطالب عبد �هلل وليد �شالح 
�لقا�شي، و�لطالب عبد �هلل علي حممد، و�لطالب �شعود علي �شامل �لكعبي، 
م�شيد� مب�شاركتهم يف �لأمم �ملتحدة، وحر�شهم على �لتوعية بحقوق زمالئهم 

�لطلبة.
“تعزيز  �أن �لطالب �لأربعة كانو� قد �شاركو� يف حلقة نقا�شية بعنو�ن  ُيذكر 
�لإن�شان  حلقوق  جنيف  مركز  نظمها  و�لتي  �لعد�لة”،  �إىل  �لأطفال  و�شول 
و�حلو�ر �لعاملي و�لبعثة �لد�ئمة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى �لأمم 
�ملتحدة، ب�شفتهم متطوعني �شمن م�شروع “�شفر�ء �أمان”، ودورهم يف توعية 

زمالئهم بحقوقهم، ومكافحة �أ�شكال �لعنف و�لتنمر و�لتعاطي.

كلية الإمارات للتكن�ل�جيا تطرح برامج جديدة معتمدة يف كلية الهند�سة 

قائد الق�ات الربية ي�ستقبل عددا من �سي�ف معر�س دبي للطريان

اأثنى على جهودهم يف التوعية بحقوق الطفل 

الل�اء املري ي�ستقبل »�سفراء الأمان« بعد م�ساركتهم يف الأمم املتحدة
مذكرة تفاهم بني نادي الإمارات العلمي ومركز اإرادة للعالج والتاأهيل بدبي
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•• دبي-وام:

مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ق��ال 
�ليوم  �إن  �لت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لعاملي للت�شامح هو يوم مهم لتذكري 
�جلميع بال�شرورة �ملتز�يدة للتفاهم 

�لعاملي ولحرت�م �حلياة �لب�شرية.
وج��اءت كلمة معاليه خالل ح�شوره 
مرمي  �لقدي�شة  كني�شة  نظمته  حفل 
�لكاثوليكية - دبي حتت عنو�ن حتية 
للتعبري  �ملت�شاحمة  �لإم���ار�ت  لدولة 
�لكاثوليكية  �لكن�شية  �م��ت��ن��ان  ع��ن 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  ول�����ش��ع��ب  حل��ك��ام 
�لت�شامح  ق���ي���م  ل��دع��م��ه��م  �مل���ت���ح���دة 
�لبابا  ق���د�����ش���ة  زي������ارة  و����ش��ت�����ش��اف��ة 
�لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا  فرن�شي�س 
�ل��ت�����ش��ام��ح مما  ع����ام  �ل���دول���ة يف  �إىل 
ي�����ش��اه��م يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة ك�”عا�شمة �لت�شامح 

�لعاملية.
رئي�س  �����ش����ع����ادة  ب���احل���ف���ل  و������ش�����ارك 
�شفري  باديال  فر�ن�شي�شكو  �لأ�شاقفة 
�لفاتيكان لدى �لدولة و�ملطر�ن بول 
هيندر �لنائب �لر�شويل يف جنوب �شبه 
�جلزيرة �لعربية و�لأب ليني كونويل 
كاهن رعية كني�شة �لقدي�شة مرمي - 
و�ل�شخ�شيات  �ل�شوؤولني  وكبار  دب��ي 

�لبارزة من خمتلف �لديانات.
ن�شمع  م��ا  “ ك��ث��ري�  و�أ���ش��اف معاليه 
�لعرقية  �ل�شر�عات  من  �لعديد  عن 
و�لوطنية  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة  و�ل���دي���ن���ي���ة 

�حل�شرية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  ت��ت��ز�ي��د  ك��م��ا 
وخ��ط��اب��ات �لن��ق�����ش��ام، ح��ت��ى يف �أكرث 
�ل��ع��امل وي��ه��دد هذ�  �أم��ان��ا يف  �لبلد�ن 
�لتعاي�س  �ملت�شامح قيم  �ل�شلوك غري 
و�ل���ت���ي ت��ع��ت��رب رك���ي���زة �أ���ش��ا���ش��ي��ة لنا 

كب�شر«.
وقال جاء عام �لت�شامح ليعزز مفهوم 
�جلميع  حتفيز  خ��الل  م��ن  �لتعاي�س 
و�لعمل بهدف  بالفكر  �لت�شارك  على 
وينعم  �ل�شالم  ي�شوده  جمتمع  ب��ن��اء 

بالأمان و�لزدهار.
و�أ�شار معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�لتاريخية  �ل���زي���ارة  �إىل  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لبابا فرن�شي�س  بها قد��شة  �لتي قام 
�لدكتور  �لأك������رب  �لإم�������ام  وف�����ش��ي��ل��ة 
�ل�شريف  �لأزه��ر  �شيخ  �لطيب  �أحمد 

�ملا�شي  ف��رب�ي��ر  �شهر  �ل��دول��ة يف  �ىل 
زيارتهم  “ ك���ان���ت  م��ع��ال��ي��ه  ..وق������ال 
تقدير� كبري� ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل�شلحة �لذي عمل بال كلل لتحقيق 
�لأب���رز ولقد  �لتاريخي  ه��ذ� �حل��دث 
�مللهم  ب��ح�����ش��وره��م  جميعا  ت�����ش��رف��ن��ا 
مل��ا مي��ث��ل��ون��ه ك��ق��وى ع��امل��ي��ة م��ن �أجل 
توقيع  و�لرحمة ومن خالل  �ل�شالم 
�أبوظبي  يف  �لإن�شانية  �لأخ��وة  وثيقة 
وج��ه��و� �له��ت��م��ام �ل��ع��امل��ي ن��ح��و ن�شر 
�لت�شامح وكانو� خري مثال لالأخالق 
�إذ�  بها  �لتحلي  �جلميع  يجب  �ل��ت��ي 
�لعاملية  �ل��ت��ح��دي��ات  م��و�ج��ه��ة  �أردن�����ا 
�لقرن  ن��ع��ي�����ش��ه��ا يف  �ل��ت��ي  �ل��ع��ظ��ي��م��ة 

�حلادي و�لع�شرين«.
وع������ن م�������ش���ارك���ت���ه يف �حل����ف����ل ق���ال 
معاليه” ي�شعدين �أن �أكون حا�شر� يف 
�لكاثوليكية  مرمي  �لقدي�شة  كني�شة 
للت�شامح  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  لالحتفال 
�إن هذ� �حلفل ل يجمع فقط �لعديد 
م����ن �جل���ن�������ش���ي���ات �مل���ق���ي���م���ة يف دول����ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بل يثبت �أن 
�أحت��دث عنها هي  قيم �لت�شامح �لتي 

حية وفعالة«.
�ملجتمعي  ح�شكم  �ن  معاليه  و�أ�شاف 
عام  يف  �لتاأ�شي�س  فمنذ  ج��د�  و����ش��ح 
1967 وفرمت للكثريين جو� عائليا 
�ن�شممتم  ول���ق���د  ل���ل���ر�ح���ة  وم���ك���ان���ا 
يف رح��ل��ة �ل��ت�����ش��ام��ح ه���ذه م��ع��ن��ا منذ 
�ملا�شي  يف  قيمنا  ت�شاركوننا  �لبد�ية، 

ويف �مل�شتقبل.
�لر�شويل  �ل��ك��ر���ش��ي  ���ش��ف��ري  وت���ق���دم 
باديال  فر�ن�شي�شكو  �لأ�شاقفة  رئي�س 
بال�شكر �ىل دولة �لم��ار�ت ملا قدمته 
�لت�شامح..  ق���ي���م  ن�������ش���ر  ���ش��ب��ي��ل  يف 
للبابا  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  “ �ل���زي���ارة  وق����ال 
جعلت  �أب����وظ����ب����ي  �ىل  ف���ر�ن�������ش���ي�������س 
�ل���ع���امل ك��ل��ه ي����رى �ل���ت���ز�م �لإم������ار�ت 
و�لتعاطف  و�لح��رت�م  للقبول  �لكلي 
و�حلو�ر و�لفعاليات �لعديدة �لتي مت 
كانت  �لت�شامح  ع��ام  خ��الل  �إطالقها 
تبذلها  �لتي  للجهود  و��شحة  �شهادة 
����ش��ت��ط��اع��ت ه���ذه �لمة  �ذ  �لإم������ار�ت 
وب��ن��ج��اح ج��م��ع ���ش��ع��وب م��ن �أك���رث من 
200 دولة تعي�س مع بع�شها ب�شالم 
منا�شبة  �مل���ب���ادر�ت  ه���ذه  �شكلت  ك��م��ا 

لبناء �جل�شور ما بني خمتلف �لأفر�د 
ع��رب عي�س �ل��ق��ي��م �ل��ع��امل��ي��ة و�آم����ل �أن 
يجعل عام �لت�شامح هذه �لأمة منارة 
للم�شطهدين  �أم���ل  وم�����ش��در  ل��ل��ن��ور 
خمتلف  يف  ل��ل��ت��ط��رف  و�مل���ع���ر����ش���ني 

�رجاء �لعامل«.
و�أ�����ش����اد ���ش��ي��ادة �مل���ط���ر�ن ب����ول هندر 
�جلزيرة  جنوب  يف  �لر�شويل  �لنائب 
تتبناها  �لتي  �لت�شامح  بقيم  �لعربية 
و�ملتو�رثة  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 
عن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه«.
��شكال  جميع  على  بالق�شاء  وطالب 
�ل���ش��ت��ب��ع��اد وق����ال “ م��ا ن��ح��ت��اج �إليه 
�حلو�جز  ل��ن��ت��خ��ط��ى  �ل�����ش��ج��اع��ة  ه���و 
مذ�هب  من  �أن��ا���س  وملقابلة  �لذهنية 

وو�شع  وتقديرهم  خمتلفة  وثقافات 
وثيقة  ومت��ه��د  م�شرتكة  عمل  خطة 
توقيعها  مت  �لتي  �لإن�شانية  �لأخوية 
ت�شكله  ملا  لذلك  �لطريق  �أبوظبي  يف 
من مرجعية �أخالقية وبرنامج عمل 

من �أجل �ل�شالم و�حلو�ر«.
ويف كلمته �لرتحيبية �أثنى �لب ليني 
كونويل على �لقيادة �لر�شيدة للدولة 
و�ملوؤ�ش�شات  �لإم������ار�ت  ���ش��ع��ب  وع��ل��ى 
و�لأجتماعية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��دي��ن��ي��ة 
و�ل�شيا�شية �لتي جتعل من �لمار�ت 
يف  و�شالما  و�أمانا  �أمنا  �لكرث  �ملكان 
�ملغفور  م��ب��د�أ  ع��ن  �ل��ع��امل.. متحدثا 
�آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  له 
يعني  ل  “ �لت�شامح  ق��ال  للت�شامح.. 
و�لت�شامح  �أن مع �جلميع  بال�شرورة 

ه����و �ل���ت���ف���ه���م وق����ب����ول �لخ���ت���الف���ات 
ب��اح��رت�م ���ش��دي��د ل��ك��ر�م��ة ك��ل �ن�شان 
وحقه يف �ختالف معتقد�ته وثقافته 

مما ي�شاهم باإثر�ء جمتمعنا«.
وكخامتة لعام �لت�شامح �أطلقت كني�شة 
�ألبوم  �لكاثوليكية  م��رمي  �لقدي�شة 
بعنو�ن “ �شكر� دولة �لإمار�ت” ي�شم 
ن�����ش��و���ش��ا وق�����ش��ائ��د� ور���ش��وم��ات من 
�أفر�د من �لرعية، كما قدمت  �أعمال 
�لت�شامح  �أغنية عن  �لكني�شة  جوقات 
مت  و�ل��ع��رب��ي��ة  �لإجن��ل��ي��زي��ة  باللغتني 
كتابتها وتلحينها وتوزيعها خ�شي�شا 
ت��ق��دمي عر�س  �مل��ن��ا���ش��ب��ة. ومت  ل��ه��ذه 
عنو�ن  يحمل  ك��ب��ري  ب�����ش��ري  �شمعي 
يف  �لت�شامح”  عا�شمة  “�لإمار�ت 
ن��ه��اي��ة �حل��ف��ل وه���و ع��ب��ارة ع��ن عمل 
در�م����ي ي�����ش��رد ق�����ش��ة خ��ي��ال��ي��ة ل�شاب 
�أثناء  �شركائه  جميع  فقد  �لهند  من 
وعن  �شغري،  ق��ارب  منت  على  �شفره 
�شياد �إم��ار�ت��ي ق��ام ب��اإن��ق��اذه وق��د مر 
ن��ف�����ش��ه ب��ت��ج��رب��ة مم��اث��ل��ة ك��م��ا تروي 
�ملغفور  �حت�شنه  كيف  �ل��در�م��ا  ه��ذه 
�آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  له 
و�لبدء  حمنته  تخطي  على  و�شاعده 
من جديد. وجاء حفل “حتية لدولة 
�لإمار�ت �ملت�شاحمة” تتويجا ل�شل�شلة 
من �لفعاليات قامت كني�شة �لقدي�شة 
خالل  بتنفيذها  �لكاثوليكية  م��رمي 
�لتي  للجهود  تقدير�  �لت�شامح  ع��ام 
ل��ب��ن��اء جمتمعات  �لإم������ار�ت  ت��ب��ذل��ه��ا 

مت�شاحمة من خمتلف �لأديان.

•• دبي-وام:

ن��ائ��ب حاكم  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���س 
للمعا�شات  �لعامة  �لهيئة  �إد�رة  �ملالية رئي�س جمل�س  دبي وزير 
مبقر  �م�����س  �شباح  �ملجل�س  �ج��ت��م��اع  �لجتماعية  و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات 

ديو�ن �شمو �حلاكم يف دبي.
بد�أ �لجتماع برتحيب �شموه باأ�شحاب �ملعايل و�ل�شعادة �أع�شاء 
�ملجل�س متمنياً لهم دو�م �لتوفيق و�لنجاح يف عملهم، ثم �شرع 
يف مناق�شة جدول �لأعمال حيث �شادق على حم�شر �جتماعه 
�ل�شابق و �طلع على �لإجر�ء�ت �ملتخذة من جانب �إد�رة �لهيئة 
ب�شاأن تنفيذ �لقر�ر�ت و�لتو�شيات �ل�شادرة عنه، كما �شادق على 

وهي  عنه،  �ملنبثقة  �للجان  عن  �ل�شادرة  و�لتو�شيات  �لقر�ر�ت 
�للجنة �لتنفيذية، جلنة �ل�شتثمار، وجلنة �لتدقيق و�ملخاطر.

و �أقر �ملجل�س خالل �لجتماع م�شروع �مليز�نية �ل�شنوية للهيئة 
لعام 2020 و �عتمد �لبيانات �ملالية للهيئة للربعني �لأول و 
�لكتو�رية  �لدر��شة  نتائج  و�عتمد  �جل��اري،  �لعام  من  �لثاين 
2018 وناق�س  �لتي �أجرتها �لهيئة ملركزها �ملايل حتى نهاية 
ب�شاأنها  و�تخذ  �أعماله  ج��دول  على  �ملدرجة  �لأخ��رى  �ملو��شيع 

�لقر�ر�ت �ملنا�شبة.
�ملا�شي  �أكتوبر  �شهر  عن  �لهيئة  �إح�شائيات  �أن  بالذكر  جدير 
من �لعام �جلاري ت�شري �إىل �رتفاع عدد جهات �لعمل �مل�شجلة 
6032 عن �لفرتة  6292 جهة مقارنة بنحو  �إىل  يف �لهيئة 

 87،053 �مل�شرتكني  ع��دد  بلغ  كما  �ملا�شي،  �لعام  من  نف�شها 
مقارنة بنحو 92،861 م�شرتكا للفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي 
�شندوق  تبعية  �إىل  �ل�شارقة  حكومة  م��ن  �مل�شرتكني  لتحول 
�إىل  �ملتقاعدين  �رتفع عدد  كما  �لجتماعي،  لل�شمان  �ل�شارقة 
�لفرتة  ع��ن  متقاعد�ً   15،828 بنحو  مقارنة   ،16،386
�إىل  �مل�شتحقني  ع��دد  �رت��ف��ع  بينما  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام  م��ن  نف�شها 
�لعام  من  نف�شها  �لفرتة  عن   6،988 بنحو  مقارنة   7،109
 1661 ت��دي��ر ملفات  �لهيئة  ف���اإن  ل��ذل��ك  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ا���ش��ي، 
 6328 وملفات  �ملدنيني،  م��ن  م�شتحقاً  و4444  متقاعد�ً، 
ُت�شرف  �لذين  �لع�شكريني  من  م�شتحقاً   4468 و  متقاعد�ً 

معا�شاتهم من وز�رة �ملالية.

جمل�س اإدارة هيئة املعا�سات يقر م�سروع امليزانية ال�سن�ية لعام 2020

نهيان بن مبارك يح�سر حفل كني�سة القدي�سة مرمي الكاث�ليكية بدبي حتت عن�ان حتية لدولة الإمارات املت�ساحمة

•• املنطقة الغربية- وام: 

�لعهد  دي��و�ن ويل  �ملجال�س يف  �شوؤون  بالتعاون مع مكتب  �أبوظبي  ب�شرطة  �لعامة  �لقيادة  نظمت 
مبجل�س دملا مبنطقة �لظفرة حما�شرة توعوية حول �لوقاية من �أ�شر�ر �ملخدر�ت.

جرى خالل �ملحا�شرة ��شتعر��س جهود �شرطة �أبوظبي يف تطوير وتقدمي خمتلف بر�مج �لتوعية 
خ�شو�شا  و�ملجتمع  �لفرد  على  �ملخدرة  �مل��و�د  وتاأثري  �ملخدر�ت  �آف��ة  ملو�جهة  و�لأمنية،  �ملجتمعية 

�ل�شباب.
ب�شرطة  �جلنائي  �لأم��ن  بقطاع  �ملخدر�ت  مكافحة  �ملن�شوري مبديرية  �شعيد  �ملقدم حممد  و�أك��د 
�أبوظبي خالل �ملحا�شرة �أهمية ت�شافر جهود �لأجهزة �ملعنية يف �لدولة ملنع �نت�شار وتد�ول �ملخدر�ت 
مو�شحا �أنها �آفة عاملية حتتاج �إىل �لتعاون �لدويل للق�شاء عليها، وحث على تكثيف حمالت �لوقاية 
و�لإر�شاد �إىل جانب تعزيز وتاأهيل �شلوك �ملدمنني بعد تلقيهم �لعالج �لالزم ودجمهم يف �ملجتمع.

�سرطة اأب�ظبي تدع� اإىل ت�حيد اجله�د من اأجل الت�سدي لآفة املخدرات

األقت كلمة دولة الإمارات يف املوؤمتر العام لليون�سكو بباري�س

ن�رة الكعبي ت�ؤكد اأهمية التعاون بني الدول الأع�ساء لتلبية احتياجات املجتمعات يف جمالت التعليم والثقافة والعل�م
•• باري�س-وام:

�أل����ق����ت م���ع���ايل ن������ورة ب���ن���ت حممد 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي������رة  �ل��ك��ع��ب��ي 
�لوطنية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  �مل��ع��رف��ة 
كلمة  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�ل��ع��ل��وم  للرتبية 
دول���ة �لإم�����ار�ت يف �ل����دورة �ل���� 40 
�لأمم  مل��ن��ظ��م��ة  �ل����ع����ام  ل���ل���م���وؤمت���ر 
و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �ملتحدة 

�ليون�شكو.
و���ش��ددت على �أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��اون بني 
لتلبية  �ملنظمة  يف  �لأع�شاء  �ل��دول 
جمالت  يف  �ملجتمعات  �حتياجات 
و�أكدت  و�لعلوم  و�لثقافة  �لتعليم 
بتحقيق  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �ل����ت����ز�م 

�أهد�ف ومبادئ �ليون�شكو.
�أه��م��ي��ة فتح  �إىل  �ل��ك��ع��ب��ي  ون���وه���ت 
ق����ن����و�ت �لت���������ش����ال و�حل���������و�ر بني 
بالدور  و�أ�شادت  �لدوليني  �ل�شركاء 
�ليون�شكو  تلعبه  �ل���ذي  �ل��ت��وع��وي 

ل���ش��ت��ك�����ش��اف �أوج������ه �ل���ت���ع���اون مع 
منظمتي  مثل  �لإقليمية  �ملنظمات 
�لإي�شي�شكو و�لألك�شو وحتى �لدول 
�لأع�شاء لتوفري حلول لغوية توؤدي 
م�شاركة  وت��ع��زي��ز  �ل�����ش��م��ول��ي��ة  �إىل 

�جلميع يف بر�مج �ليون�شكو.
�إدر�ك دولة  �إىل  �إ�شارة و��شحة  ويف 
�لإم����ار�ت لأه��م��ي��ة �ل��ع��ل��وم ملو�جهة 
�أو�شحت  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 
معاليها روؤية �لدولة يف هذ� �ملجال 
وقالت : حتمل �لعلوم �لأمل لكثري 
من �لتحديات �حلالية و�مل�شتقبلية، 
�لعلوم  تنتقل  �أن  �ل�����ش��روري  وم��ن 
�لبحث  �إىل  �ل��ن��ظ��ري  م��ن �جل��ان��ب 
وميكن  و�ل���ع���م���ل���ي..  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
�مل�شاهمة يف تطوير هذ�  لليون�شكو 
�جلانب من خالل توفري �خلرب�ء، 
وب���ن���اء �ل����رو�ب����ط �مل�����ش��ت��د�م��ة بني 
�أي�����ش��اً �خلطو�ت  ون��ق��در  �ل�����دول.. 
جمال  يف  �ليون�شكو  �تخذتها  �لتي 

و�ل����ت����ز�م �ل���دول���ة جت����اه �لأه������د�ف 
�لتنموية �لر�ئدة ملنظمة �ليون�شكو 

.
وق�����ال�����ت �ل���ك���ع���ب���ي: ت���ل���ت���زم دول�����ة 
�لأمم  �أج���ن���دة  بتحقيق  �لإم�������ار�ت 
�لتز�منا  ون��وؤك��د   ،2030 �ملتحدة 
ب����دع����م حت���ق���ي���ق �ل�����ه�����دف �ل����ر�ب����ع 
�لوطنية  موؤ�ش�شاتنا  و�شلت  بعدما 
جميع  يف  �لأط����ف����ال  م���الي���ني  �إىل 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل ل��ت��وف��ري �ل���دع���م يف 
لليون�شكو  ومي��ك��ن  �لتعليم  جم��ال 
�ل�شتفادة من �لدعم �ل�شخي لهذه 
جهود  تنفيذ  و���ش��م��ان  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

موجهة وفعالة وم�شتد�مة.
وتوجهت �لكعبي بال�شكر للمنظمة 
لدولة  �ل���ف���ر����ش���ة  �إت���اح���ت���ه���ا  ع���ل���ى 
م�شاريعها  يف  للم�شاركة  �لإم����ار�ت 
�ليون�شكو  �أ���ش��ك��ر  �أن  �أوّد   : وق��ال��ت 
ع���ل���ى �إط����الق����ه����ا م�������ش���روع �إح���ي���اء 
لنا  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  �مل��و���ش��ل  روح 

لإن�������ش���اء وت���ط���وي���ر م��ن�����ش��ات �أك���رث 
ومن  �حل����و�ر  ع��ل��ى  ت�شجع  فاعلية 
�لتي  �ل���ث���الث���ة  �مل���ن���ت���دي���ات  ب��ي��ن��ه��ا 
وخ�ش�شت  �مل����وؤمت����ر  ����ش��ت�����ش��اف��ه��ا 
ل��ل��ث��ق��اف��ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل�������ش���ب���اب. 
جهود  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  �أ������ش�����ارت  و 
دول���ة �لإم������ار�ت يف �ل���ش��ت��ف��ادة من 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �مل��ت��ق��دم��ة، �إمي���ان���اً منها 
يف  �لتقنيات  تلك  ت�شخري  باأهمية 
خ��دم��ة �لإن�����ش��ان وب��ك��ون �لإم����ار�ت 
�لتي  �لعامل  �لأوىل يف  �ل��دول��ة  هي 
و  �ل�شطناعي  للذكاء  وزي��ر�  تعني 
�أ�شادت بجهود �ليون�شكو وتركيزها 
ع���ل���ى ه�����ذ� �مل���و����ش���وع وع������ربت عن 
تطلع �لدولة للعمل مع �ملنظمة يف 
�لذكاء  باأخالقيات  �ملتعلقة  �مل�شائل 

�ل�شطناعي.
�أك��دت �لكعبي خالل كلمتها على  و 
�أجنزتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �خل��ط��و�ت 
�لتعليم،  ق��ط��اع  �لإم�����ار�ت يف  دول���ة 

�لطموح  �مل�شروع  للم�شاركة يف هذ� 
م��ن خ���الل ت��ع��اون��ن��ا لإع�����ادة �إعمار 
�حلدباء،  ومنارته  �لنوري  �جلامع 
�إذ  و�ل�����ش��اع��ة،  �ل��ط��اه��رة  وكني�شتي 
معناه  ي��ت��ج��اوز  �مل�������ش���روع  ه����ذ�  �أن 
�لتز�م  ر���ش��ائ��ل  ليحمل  �ل��ع��م��ر�ين 

�لإمار�ت لدعم �لأ�شقاء.
ويف تاأكيد لها على �شرورة �لنتباه 
قالت  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  �أه��م��ي��ة  �إىل 
قو�مي�س  حت���دي���ث  ي��ت��م  �ل��ك��ع��ب��ي: 
مل  ولكن  �شنوياً،  �لإجنليزية  �للغة 
يتم حتديث قو�مي�س �للغة �لعربية 
مليون   420 وه��ن��اك  ع��ق��ود  م��ن��ذ 
���ش��خ�����س ي���ت���ح���دث���ون �ل���ع���رب���ي���ة يف 
�لعامل و هو ما يفر�س حتدياً عاملياً 
دولة  ه��ذ�  دف��ع  �لعربية  �للغة  على 
م�شروع  على  �لعمل  �إىل  �لإم����ار�ت 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ح���ال���ة  ت��ق��ري��ر   "
�لتو�شيات  و�شنقدم  وم�شتقبلها" 
�لالزمة قريًبا.. و ندعو �ليون�شكو 

قيم و�لتز�مات دولتنا.. كما نفخر 
 2019 �لت�شامح عام  باإطالق عام 
�لتعاي�س  قيم  على  �لتاأكيد  لإع��ادة 
و�لح��ت��ف��اء ب��ال��ت��ن��وع و�حل�����و�ر بني 
�ل��ث��ق��اف��ات وه����ي ق��ي��م �أ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
�أن  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع  و  �ل���ي���ون�������ش���ك���و.. 
وبناء  �لقيم،  بهذه  جميًعا  نحتفل 
يف  �مل�شتقبل  نحو  �لتو��شل  ج�شور 
�لذي   2020 دبي  �إك�شبو  معر�س 

يف  معكم  و�شنعمل  �ملناخي  �لتغرّي 
تعزيز هذه �ملبادر�ت.

و�خ��ت��ت��م��ت �ل��ك��ع��ب��ي ك��ل��م��ت��ه��ا �أم����ام 
�لعام  ل��ل��م��وؤمت��ر   40 �ل�����  �ل�������دورة 
ل��ل��ي��ون�����ش��ك��و ب���ال���ت���ذك���ري ب����ال����دور 
�حل��ي��وي �ل��ف��اع��ل ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
تفتخر   : وقالت  للمنظمة  �مل�شاند 
�أحد كبار  دولة �لإم��ار�ت باأن نكون 
يعك�س  م��ا  ه��و  لليون�شكو  �مل��ان��ح��ني 

يعد دلياًل على �أن عاملنا مرت�بط.. 
لبناء  م��ع��اً  �ل��ع��م��ل  علينا  وي��ت��وج��ب 
�جليل  ي�شتحقه  �ل����ذي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لقادم. وت�شت�شيف باري�س فعاليات 
��مل����وؤمت����ر خ����الل �ل���ف���رتة م���ن 12 
وتقوم  �جل����اري  ن��وف��م��رب   27 �إىل 
�ل���دول �لأع�����ش��اء �مل�����ش��ارك��ة خالله 
باإقر�ر �لأهد�ف �لرئي�شية للعامني 

�ملقبلني.

مكتب �سوؤون التعليم يف ديوان ويل عهد اأبوظبي ي�ستعر�س برنامج الرتبية الأخالقية يف الإمارات خالل موؤمتر عاملي

الإمارات الأوىل عامليًا يف تقييم 
اأداء برنامج الرتبية الأخالقية 

•• وا�صنطن-وام:

قدم مكتب �شوؤون �لتعليم يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي عر�شا ل�� برنامج �لرتبية 
�لأخالقية يف دولة �لإمار�ت �ملعني بغر�س �لقيم �لأخالقية �لعاملية بني �ل�شباب 
يف �لإم��ار�ت و�لذي �أطلق يف �إطار توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
كونه  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  نهيان ويل  �آل  ز�ي��د 
�أحد �لتجارب �لناجحة و�ملتميزة عامليا يف جمال �لرتبية �لأخالقية .. وذلك 
خالل ورقة بحثية �شارك بها يف �ملوؤمتر �ل�شنوي جلمعية �لرتبية �لأخالقية 
بدورته �ل�� 45 �لذي عقد يف مدينة �شياتل عا�شمة ولية و��شنطن يف �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية.
�لبحثية  �ل��ورق��ة  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���و�ن  يف  �لتعليم  ���ش��وؤون  مكتب  وق���دم 
و�لتي   ACT �لختبار�ت  جمال  يف  �ملخت�شة  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون 
�أك��رث من مليوين طالب خالل  �ل��ذي يطبق على  �ل��دويل  باختبارها  ت�شتهر 

�ملرحلة �لثانوية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
ت����طبيق برن��امج  ت�����جربة دول�����ة �لإم�����ار�ت يف  �مل������وؤمتر ع�����ر�س  وت�����م خ����الل 
ن�شبة  حتقيق  م��ع��دودة  �شنو�ت  خ��الل  ��شتطاعت  و�ل��ت��ي  �لأخ��الق��ي��ة  �لرتبية 
تطبيق وخمرجات تعليمية قيا�شية عاملياً حيث �أنه وخالل ثالث �شنو�ت فقط 
وتطبيقها  �ملر�حل  جلميع  و�إعد�دها  وت�شميمها  در��شية  مناهج  در��شة  جرت 

على جميع مد�ر�س �لدولة لتغطي مليون طالب وطالبة.
�ملوؤمتر بالدعم �لذي يحظى به �لربنامج من  �لباحثون و�حل�شور يف  و�أ�شاد 
�أهمية  ظل  يف  خا�شة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قبل 

�ل��ذي ميكنها حتقيقه على �لطالب و�ل��ذي توؤكده  �مل��ادة و�لأث��ر �لكبري  ه��ذه 
�لربنامج  تطور  بوترية  �إعجابهم  عن  معربني   .. �ملختلفة  �لعاملية  �لدر��شات 
�أول دولة  �لإم��ار�ت كونها  �ل�شريعة و�مللحوظة و�ل�شبق �لذي حتظى به دولة 

تطبق تقييماً وطنياً موحد�ً للمادة.
وبتطبيق " �لتقييم �ملوحد لربنامج �لرتبية �لأخالقية " منت�شف هذ� �لعام 
�لرتبية  يتناول  برنامج  �أد�ء  تقييم  يف  عاملياً  �لأوىل  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أ�شبحت 

�لأخالقية وبناء �ل�شخ�شية على �مل�شتوى �لوطني.
�لرتبية  ب��رن��ام��ج  فعالية  لتقييم  �أد�ة  ت��وف��ري  �إىل  �مل��وح��د  �لتقييم  وي��ه��دف 
�لأخالقية، ب�شكل م�شتقل وموحد و�ختبار معرفة �لطالب وفهمهم ووعيهم 
�إىل  �لأخ��الق��ي��ة  �لرتبية  برنامج  ي�شعى  �لتي  و�لقيم  �ل�شخ�شية  بال�شفات 
من  �ل��ع��دي��د  ويف  �ل��و�ق��ع  �أر�����س  ع��ل��ى  ل��ه��ا  تطبيقهم  وكيفية  فيهم  ت��ع��زي��زه��ا 

�ملو�قف.
�ل�شوؤون  مكتب  يف  �أول  م�����ش��ارك  م��دي��ر  ف��ك��ري  حم��م��ود  �أح��م��د  �ل�شيد  وق���دم 
�لإ�شرت�تيجية يف ديو�ن ويل �لعهد خالل م�شاركته يف �ملوؤمتر �ل�شنوي جلمعية 
�لرتبية �لأخالقية .. عر�شاً تف�شياًل بعنو�ن �لرتبية �لأخالقية : �لت�شميم 
و�لقيا�س للتغيري. و�أكد فكري �لأهمية �لتي توليها قيادة �لدولة ملنهج �لرتبية 
�لأخالقية.. وقال : �إن جناح تطبيق برنامج �لرتبية �لأخالقية ياأتي نتيجة 
�لهتمام �لذي يوليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان وتاأكيده 
�شرورة تعزيز هوية وثقافة وقيم دولتنا �ملرتكزة على موروث �لقيم �لنابع من 
�لت�شامح  تعلي من قيم  �لتي  و�لأج��د�د  �لآب��اء  وتقاليد  ديننا �حلنيف  تعاليم 

و�لحرت�م و�لتعاون وحب �خلري و�لت�شحية و�لعطاء �لالحمدود للوطن.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

�ل�شتد�مة  حتقيق  وغايتها   2025-2020 �ل�شرت�تيجية  خطتها  �شمن 
�خليمة  ر�أ���س  هيئة  �أطلقت   ، �لبيئية  �ل�شتد�مة  حت�شني  خ��الل  من  �لثالثية 
مع  بال�شر�كة  وذل��ك  �لإم����ار�ت  يف  كهربائية  �أج���رة  مركبتي  �أول  للمو��شالت 

�شركتي �حلمر� تاك�شي و �لعربية تاك�شي 
ر�أ�����س �خليمة  ع���ام هيئة  �ل��ب��ل��و���ش��ي-م��دي��ر  �إ���ش��م��اع��ي��ل ح�شن  �مل��ه��ن��د���س  �أك���د  و 

للمو��شالت، �أن ت�شغيل مركبات �لأجرة �لكهربائية ياأتي �شمن �أولويات �لهيئة 
بالتحول يف مركبات �لأجرة لتكون �شديقة للبيئة بن�شبة 100 %  بحلول �لعام 

2024
حاليا  تبلغ  “�لهجينة”  للبيئة  �ل�شديقة  �ملركبات  ن�شبة  �أن  بالذكر  و�جلدير 
�أن مركبات  و�أ���ش��اف  �لإم���ارة  �لأج���رة يف  �أ�شطول مركبات  �إج��م��ايل  60 %  من 
يف  �شت�شاهم  و�لتي  �لنقل  ملنظومة  جديد�  مفهوما  �شتقدم  �لكهربائية  �لأج��رة 

حتقيق �ل�شتد�مة �لبيئية يف �لإمارة.

براأ�س  الأجرة  مركبات  % من   60
اخليمة �سديقة للبيئة 
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بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

الك�سوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018
 ان. آر. دو��� وشر�اه محاسبون قانونيون 

 تقر�ر املدقق القانو�ي املستقل املعد ملديري بنك صادرات إيران  

 ايران بنك صادرات  
 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 

 الكشوفات املالية   تدقيق   تقر�ر بخصوص 

 الرأي 

") وال�� تتألف  البنك ) (" فروع اإلمارات العر�ية املتحدة (   بنك صادرات إيران قمنا بتدقيق الكشوفات املالية املرفقة ال�� تخص  
حقوق  ، وكشف األر�اح وا��سائر واإليرادات الشاملة األخرى وكشف التغ��ات ��  2018د�سم��    31من بيان املركز املا�� ح��  

التفس��ية األخرى    واملالحظات والتدفقات النقدية للسنة املن��ية بتار�خ ذلك التار�خ، وموجز  ل��طط  ا��اس�ية ال�امة    امللكية 
 . 103  -   22شوفات املالية وفقًا ملا �و مب�ن �� الصفحات  بخصوص الك 

  2018د�سم��    31وفقًا لرأينا، فإن الكشوفات املالية تظ�ر بصورة عادلة، من جميع النوا�� األساسية، املركز املا�� للبنك بتار�خ  
ية إلعداد التقار�ر املالية (املعاي�� الدولية إلعداد  وأدائه املا�� وتدفقاته النقدية للسنة املن��ية �� ذلك التار�خ، وفقًا للمعاي�� الدول 

 التقار�ر املالية). 

 أساس الرأي 

قمنا بإجراء عمليات التدقيق بما يتوافق مع املعاي�� الدولية املتبعة للتدقيق، حيث تكمن مسؤولي�نا وفقًا ل�ذه املعاي�� �� البنود  
فيما يتعلق �عملية تدقيق ا��زء ا��اص بالكشوفات املالية من التقر�ر.  املنصوص عل��ا بموجب "مسؤوليات املدقق"، وذلك  

علمًا أننا �عمل �ش�ل مستقل عن البنك بما يتوافق مع لوائح السلوك امل�� للمحاسب�ن امل�ني�ن لدى ا��لس الدو�ّ� ملعاي��  
الذي تم إجراؤه للكشوفات املالية �� دولة  ) إضافة إ�� متطلبات السلوك امل�ّ� املتعلقة بالتدقيق IESBA Codeا��اسب�ن ( 

اإلمارات العر�ية املتحدة، كما أننا حرصنا ع�� اس�يفاء املسؤوليات امل�نية األخرى ع�� ضوء �ذه املتطلبات املعنية ولوائح  
قديم أساس لرأي  السلوك امل�� للمحاسب�ن امل�ني�ن. و�التا�� فإننا �عتقد أن دليل التدقيق الذي حصلنا عليه �اف ومناسب لت 

 التدقيق ا��اص بنا. 

 

 

 ال��ك�� ع�� املسائل 

 دون إبداء رأي متحفظ من قبلنا، نلفت االن�باه إ�� ما ي��: 

 بخصوص الكشوفات املالية:   32وفقًا ملا تمت مناقشته �� املالحظة  .  1

�ان البنك خاضعًا ملذكرات تنفيذية صادرة عن مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي ن�يجة للقيود ال�� تم فرض�ا من قبل مجلس    - 
ات  األمن التا�ع ملنظمة لألمم املتحدة ع�� �عض الكيانات واألفراد اإليراني�ن. و�عتقد اإلدارة أن البنك قد قام باالل��ام بجميع املذكر 

عن البنك املركزي لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة. و�عتقد إدارة البنك أيضًا أنه ع�� الرغم من فرض �ذه القيود، فإن مبدأ  الصادرة  
 ال يزال مناسبًا.   2018د�سم��    31امل�شاة النا��ة املستمرة املستخدم �� إعداد الكشوفات املالية للسنة املن��ية بتار�خ  

") التا�ع لوزارة ا��ز�نة األمر�كية أيضًا فرض قيود ع�� �عض الكيانات واألفراد اإليراني�ن،  OFACألجن�ية (" قرر مكتب مراقبة األصول ا   - 
 بما �� ذلك بنك صادرات إيران. و�عتقد إدارة البنك أنه ل�س ل�ذه القيود تأث�� كب�� ع�� قدرة البنك ع�� االستمرار كم�شأة نا��ة؛ و 

قرار مجلس االتحاد  قام عدد من البلدان بفرض/ �شديد عقو�ات ع�� البنوك اإليرانية. واأل�م من ذلك،  املاضية،    القليلة   �� السنوات   - 
املتخصصة  ة  املالي   الرسائل والذي ينص ع�� فرض حظر ع�� توف�� خدمات    ٢٠١٢الصادر �� آذار/مارس    CFSP/2012/152األورو�ي  

  جمعية االتصاالت املالية العاملية ب�ن البنوك  البنوك اإليرانية. ونتج عن ذلك قيام بعض ل تبادل البيانات املالية املستخدمة �� 
 ")SWIFr'  (" آذار/مارس    ١٧��    القرار   العمل ��ذا إيران من شبك��ا العاملية و�دء    صادرات �عض البنوك اإليرانية، بما �� ذلك بنك    بطرد

٢٠١٢ . 

مليون در�م    220الكشوفات املالية، وال�� تذكر بأن البنك قد تكبد خسائر بقيمة  من    34. و�حسب ما تمت مناقشته �� املالحظة  2
  31(األر�اح ا��تجزة ��  2018د�سم��  31مليون در�م بتار�خ  1,013) و�ان لديه خسائر م��اكمة بقيمة مليون در�م   1,239: 2017( 

:  2017د�سم��    31(   2018د�سم��    31كما ��  %  3.85   (ELAR)  املؤ�لة بلغت �سبة األصول السائلة   مليون در�م).    204:  2017د�سم��  
 % 10مقابل ا��د األد�ى املطلوب و�و  %)  9

�ش�� �ذه الشروط إ�� وجود حالة من عدم اليق�ن املادي ال�� قد تث�� ش�وً�ا كب��ة ع�� قدرة البنك ع�� االستمرار كم�شأة مستمرة ،  
  الكشوفات يق أصوله والوفاء بال��اماته �� سياق األعمال املعتادة. ومع ذلك ، فقد تم إعداد �ذه  و�التا�� ، قد ال يتمكن البنك من تحق 

الرئ���� حالًيا بمواصلة العمل كم�شأة مستمرة ، وسوف يقدم أمواًال إضافية عند   مقره مستمر. يل��م البنك مع  ع�� أساس املالية 
 تقبل املنظور. االقتضاء للوفاء بال��اماته عند استحقاق�ا �� املس 

لة  و�عتقد إدارة البنك أنه نظرًا لعدم امتالك البنك �عامالت / عالقات أعمال مع أي من البنوك �� البلدان املشار إل��ا أعاله لف��ة طو� 
لم    من الزمن ول�ونه يتعامل �ش�ل أسا��� مع بنوك إيرانية تملك ترت�بات اتصاالت داخلية خاصة ��ا، فإن األ�شطة التجار�ة للبنك 

تتأثر �ش�ل كب�� �س�ب عدم القدرة ع�� استخدام السو�فت. وعالوة ع�� ذلك، وردًا ع�� ذلك، قام البنك بوضع تداب�� لضمان  
 التحو�ل املستمر واملوثق واملصدق للرسائل واستمرار األ�شطة التجار�ة بما �� ذلك تحو�ل األموال. 

ات املستقبلية ا��تملة للقيود ا��الية وأية قيود أخرى قد يفرض�ا مجلس األمن  وال تأخذ �ذه الكشوفات املالية �� ا��سبان التأث�� 
  التا�ع لألمم املتحدة ومكتب مراقبة األصول األجن�ية التا�ع لوزارة خزانة الواليات املتحدة والقيود ال�� قد يتم فرض�ا من قبل بلدان 

 أخرى. 

 املسائل الرئ�سية للتدقيق 

  31املسائل ال�� بحسب تقديرنا امل��، �عت�� األ�م �� عملية تدقيق الكشوفات املالية للعام املا�� املنت�� ��    مسائل التدقيق الرئ�سية �� 
 . حيث تمت معا��ة �ذه املسائل �� سياق تدقيق الكشوفات املالية ك�ل، وكذلك فيما يتعلق بصياغة رأينا امل�ّ�. 2018د�سم��  

 عا��ت عملية التدقيق املسائل الرئ�سية كيف      مسائل التدقيق الرئ�سية 

 9املالية رقم    للمعيار الدو�� إلعداد التقار�ر ) وفًقا  ECLقياس خسائر االئتمان املتوقعة (  .1

من األدوات املالية ساري املفعول    9أصبح املعيار املا�� رقم  
واس�بدل معظم اإلرشادات   2018يناير  1اعتباًرا من 

لألدوات املالية: االع��اف   39الواردة �� املعيار الدو�� 
، تم اس�بدال نموذج انخفاض  و�ش�ل خاص والقياس. 

  39ا��سائر املتكبدة بموجب معيار ا��اسبة الدو�� 
اعتمد البنك   كما   ). ECLوذج خسائر االئتمان املتوقع ( بنم 

  1اعتباًرا من  9التقار�ر املالية رقم  إلعداد املعيار الدو�� 
والذي أدى إ�� �غي��ات �� السياسات   2018يناير 

وفًقا ملرحلة انتقالية من املعيار الدو�� للتقار�ر  و ا��اس�ية.  
إعادة بيان األرقام املقارنة  ، اختار البنك عدم    9املالية رقم  

مليون در�م ع�� أر�احه ا��تجزة    997و��ل �عديًال قدره  
 2018يناير    1االفتتاحية كما ��  

لقد حصلنا ع�� ف�م مفصل للعمليات التجار�ة للبنك  
وعملية االنتقال ال�� اعتمد�ا البنك لنموذج انخفاض  

يتعلق    القيمة ا��ديد. لذلك قمنا بتحديث وج�ات نظرنا فيما 
با��اطر املرتبطة باالنتقال إ�� نموذج انخفاض قيمة املعيار  

 لت�ون م�مة.   9الدو�� للتقار�ر املالية  

، بما    9ش�لنا ف�ًما لتب�� البنك للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية  
�� ذلك تحديد أي مخاطر جديدة لوجود أخطاء جو�ر�ة  

� ف�م  و�جراءات التدقيق ذات الصلة. لقد حصلنا ع� 
للضوابط الداخلية بما �� ذلك الضوابط ع�� مستوى الكيان  
ال�� اعتمد�ا البنك للمحاسبة والعمليات واألنظمة �� ظل  
معيار ا��اسبة ا��ديد وتقييم التأث�� ا��تمل ع�� أنظمة  

 تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة. 

�عت�� التغي��ات األساسية �� العمليات واألنظمة  
متثال للمعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية  والضوابط لال 

�امة ومعقدة ألن املعيار يتطلب إجراء �غي�� أسا��� ��   9
). �ان �ناك  ECLتقدير وقياس خسائر االئتمان املتوقعة ( 
جعل   الكشوفات خطر من أن عدم كفاية وعدم توحيد 

من الصعب تطو�ر نماذج �انت �افية ملتطلبات انخفاض  

درسنا مدى ��ة نماذج ا��سارة االئتمانية املتوقعة ال��  
طور��ا شركة إماراتية خارجية �عي��ا البنك ، من خالل إجراء  
حسابات ع�� أساس �ل نموذج للتحقق من دق��ا ا��سابية.  

، استفسرنا من البنك عن االف��اضات ال�� تم إجراؤ�ا  كما 
عند  ) وا��سارة  PDعن السداد (   التع�� أثناء حساب احتمال  

. عالوة ع��  9ا للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية القيمة وفًق 
االختالفات ب�ن املتطلبات التنظيمية   قد تحد ذلك ، 

فيما يتعلق   9لل��و�د واملعاي�� الدولية للتقار�ر املالية 
  عند التع�� ) وا��سارة    PDباحتمال التخلف عن السداد ( 

 )LGD  وكذلك عدم توفر البيانات والنماذج السابقة ، (
ديد التقدير املستقب�� من دقة أنظمة االئتمان. كما  لتح 

�ان مطلوً�ا من البنك إصدار عدد من األح�ام  
واالف��اضات والتقديرات ، وال�� تضمنت تحديد  

التع��  احتمال  و �� األصل ،    التخلف عن السداد   احتماالت 
، ونماذج االقتصاد الك�� مع  ع�� مدى عمر ال�س�يالت 

 الحتماالت ل�ل س�نار�و. عدد من الس�نار�و�ات وا 

) للتحقق من ثبا��ا  EAD) والتعرض االف��ا��� ( LGD(   التع�� 
 ومعقولي��ا. 

 

يتطلب تقييم مخصصات انخفاض القيمة للقروض  
بت�و�ن   والسلف املقدمة إ�� العميل أن تقوم إدارة البنك 

أح�ام و�ختبارات �امة أثناء تطبيق معاي�� التدر�ج ع��  
  خسائر االئتمان املتوقعة   األدوات املالية و�� تطو�ر نماذج 

ECL  ركزت املراجعة ع�� �ذه املسألة �س�ب أ�مية .
من إجما��    % 51القروض والسلفيات للعمالء (ال�� تمثل 

ت  األصول) و�عقيد األح�ام واالف��اضات والتقديرا 
 ). ECLاملستخدمة �� قياس ا��سائر املتوقعة ( 

السياسة ا��اس�ية للبنك واإلفصاحات املتعلقة   تم إدراج 
  الكشوفات من  29و  2 املالحظة بإدارة ا��اطر املالية �� 

 املالية. 

�رجات  ا� أعدنا إجراء حسابات نموذجية محددة لتأكيد 
    ECL خسائر االئتمان املتوقعة  لمخاطرة ومبالغ ل  األساسية 
اعتمدنا ع��  و أ��ا مناسبة و�افية �ش�ل معقول.  نا وقد وجد 

ا��طاب الصادر عن البنك املركزي لدولة اإلمارات العر�ية  
 CBUAE / BSDرقم املرجع  ب ،    2019يوليو    2  بتار�خ املتحدة.  

ال �ع��ض ع�� توف�� املبلغ املطلوب  الذي  2019/2610 /
و    2019مليون در�م �� عامي    523.2بقيمة  ��صص محدد  

لقد حصلنا ع�� تأكيد معقول من البنك فيما يتعلق  . 2020
بج�ود�م ل���يل أك�� قدر ممكن من ا��صصات  

 . 2019املذ�ورة أعاله �� عام  

 انخفاض قيمة قروض وسلف العمالء .2
�عـد حســــــــــــــاب بـدل انخفـاض قيمـة قروض وســـــــــــــلف 
العمالء بمثــابــة مجــال يتطلــب من إدارة البنــك إبــداء 
ــــم ع�� �ل من توقيت تحديد �ذا  حكم معقد وحاسـ
االنخفـــــاض �� القيمـــــة و��مـــــه أيضــــــــــــــــــًا. لقـــــد تركز 
التدقيق ع�� �ذه املسألة وذلك نظرًا أل�مية أرصدة 

% من إجما�� األصــول) 51القروض والســلف (تمثل  

ـــــة من العمالء ال�� بيلغ  ـــــة املعينـ ـــــة للمجموعـ ـــــبـ ـــ ـــــال�ســـــ بـ
د�ســـم��  31مليون در�م ��  1,934إجما�� مســـتحقا��ا  

  96/806937، قمنـــــــا بـــــــالرد ع�� ا��طـــــــاب رقم 2018
ـــــة 2017نوفم��  7بتــــــار�خ  ـــــاقيـ ـــــك اتفـ ـــــث أبرم البنـ ، حيـ

قسـطًا شـ�ر�ًا  114�سـو�ة ل�سـو�ة املبلغ املسـتحق ع�� 
�نــاء ع�� و  . 2018ر�ــل م�ســــــــــــــاو�ــًا اعتبــارًا من شـــــــــــــ�ر أب

ذلك الطبيعة املوضـوعية ل��سـابات. وكما �و �� وك
ـــــم��   31 ، بلغ إجما�� القروض والســــــــــلف 2018د�ســـــ

مليون در�م وذلــــــك إ�� جــــــانــــــب ��ـــــــــــــ�يــــــل  12,872
مخصـــــصـــــات النخفاض قيمة القروض والســـــلفيات 

ـــــــــافـة لـذلـك، فقـد  مليون در�م. 4,283بقيمـة  بـاإلضـــــ
مجـمـوعـــــــة معـيـنـــــــة من ركزت عمـلـيـــــــة التـــــــدقيـق ع�ـ� 

ـــــــ�ب أ� ـــ مية القروض ورصـــــــــــيد الســـــــــــلف العمالء �سـ
% مــن إجــمـــــــا�ــ� 15لــلــعــمــيـــــــل ا�ــ�ـــــــدد (والــ�ــ� تــمــثـــــــل 

 القروض والسلف)

ــــام ــــت خالل العـ ــــة ال�� لوحظـ ـــــوعيـ ـــ ــــة املوضـــــ أقر ، األدلـ
ــــائر انخفاض القيمة البالغة  ــــات خسـ ــــصـ البنك بمخصـ

من   املعينةمليون در�م مقابل �ذه ا��موعة   1,1160
العمالء. قمنــــا بتقييم مســـــــــــــتوى مخصـــــــــــــص خســــــــــــــــائر 
انخفـاض القيمـة بنـاًء ع�� املنـاقشــــــــــــــة مع اإلدارة العليـا 

ملفصـــــــلة عن القروض واألطراف املقابلة ، واملعلومات ا
 وال�� تحتفظ ��ا اإلدارة �� ملف االئتمان.

ـــــية من ا��افظ   ـــ لقد قمنا بتقييم دقة البيانات الرئ�سـ
، وحســـــــــــــــــــابـــــــات ا�ـــــ�صـــــــــــــصـــــــــــــــــــات وتـــــقـــــــديـــــرات اإلدارة 
واالف��اضـات ال�� تم تقييم�ا �شـ�ل نقدي املسـتخدمة 

حصلنا و �� تحديد مخصص خسائر انخفاض القيمة.  
ع�� تـــــأكيـــــد معقول من البنـــــك فيمـــــا يتعلق بج�ود�م 
ل��ـــــــ�يل أك�� قدر من ا��صـــــــصـــــــات املطلو�ة �� عام 

وفًقا ل��طاب الصــادر عن البنك املركزي لدولة  2019
رقم ب 2019يوليو  2اإلمــــارات العر�يــــة املتحــــدة بتــــار�خ 

�عدم االع��اض   CBUAE / BSD / 2019/2610املرجع.  
ــــة ع�� تقـــــديم املبلغ ا ـــــص محـــــدد بقيمـ ـــ ملطلوب ��صـــــ

 2020و  2019مليون در�م ��  523.2
 التقييم العادل للممتل�ات املر�ونة املوجودة �� إيران كضمان .3

يمنح البنك قروضـــــًا وســـــلفًا إ�� العمالء �عد ا��صـــــول 
ع�� الضـــــــــــــمـــــانـــــات الالزمـــــة وتقييم�ـــــا. و�عـــــد ممتل�ـــــات 
ـــــيـة  ـــ ـــــمـانـات الرئ�ســـــ ـــ الر�ن املوجودة �� إيران أحـد الضـــــ
ال�� يقـــدم�ـــا العمالء. وقـــد ركزت عمليـــة التـــدقيق ع�� 
ـــــ�ـــب أ�ميـــة القيمـــة العـــادلـــة ل�ـــذه  ـــ ــألـــة �ســـــ ــ ـــ ـــ �ـــذه املســـــ

إجما�� مبلغ القروض % من  43الضــــمانات (ال�� تمثل  
ـــــ�ـل  ـــ ـــــلف من العمالء وال�� �شـــــ ـــ % من إجمـا�� 86والســـــ

ــا ��  ـــــ�ـــب أ�مي��ـ ـــ ــانـــات من �ؤالء العمالء) و�ســـــ ـــــمـ ـــ الضـــــ
 حساب مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف.

ـــــمن إجراء التــدقيق  ـــ تقييم املن��يــات  ا��ــاص بنــاتضـــــ
واملدخالت واالف��اضــات املســتخدمة من قبل البنك �� 

ـــــــــــ  ــــــصــــ ـــ ــة تقييم مــــدى كفــــايــــة مخصـــــ ات انخفــــاض القيمـ
ــ�ـــــــل فـردي. اخـتـ�ـ�نـــــــا  لـلـقـروض الـ�ـ� يـتـم تـقـيـيـمـ�ـــــــا �شـــــــــــ
ـــــــلة  ـــ ـــــــوابط ذات الصـ ـــ ـــــــغيل للضـ ـــ ـــــــميم وفعالية ال�شـ ـــ تصـ
لتحــديــد ا��صـــــــــــــصــــــــــــــات مقــابــل القروض منخفضــــــــــــــة 
القيمـــــة. لقـــــد اخت��نـــــا �عض عينـــــات القروض املتع��ة 
الختبار التقدير الك�� وتقييم الضـــــــمانات األســـــــاســـــــية 

ـــــ��داد عنــــد التق ـــ ـــــ��. يمثــــل التقييم وتقــــديرات االســـــ ـــ صـــــ
الـعـــــــادل لـلـمـمـتـلـ�ـــــــات ا�ـ�ـتـفـظ �ـ�ـــــــا �ـ� إيـران مـقـــــــابـــــــل 

من إجمــــا�� قيمــــة  %75القروض منخفضــــــــــــــــة القيمــــة 
ـــــمـــــــانـــــــات ـــ ال�� يحتفظ ��ـــــــا البنـــــــك مقـــــــابـــــــل �ـــــــذه  الضـــــ

الـقـروض. تـم تـقـــــــديـر الـقـيـمـــــــة الـعـــــــادلـــــــة لـلـمـمـتـلـ�ـــــــات  
ــا  ـــ ـــــدر قيم��ـ ــا �� إيران ، وال�� تقـ ـــ ـــــة ا��تفظ ��ـ املر�ونـ

اســـــــــــــطـة و�ـاالت عقـار�ـة خـارجيـة بـالـدر�م اإلمـارا�ي ، بو 
 الرئ���� للبنك. املقرمقر�ا إيران ، معتمدة من قبل 

ــارجيـــة  ــا ع�� التقر�ر املعتمـــد للقيمـــة ا��ـ ــدنـ لقـــد اعتمـ
ـــــطس   24  بتار�خ 98/886404املرجع رقم.  ب  2018أغسـ

لـغـرض تـقـيـيـم الـتـقـيـيـم الـعـــــــادل لـلـمـمـتـلـ�ـــــــات اإليـرانـيـــــــة 
 و�التا�� كفاية مخصص انخفاض القيمة.

 واس��داد�ا األصول الضر��ية املؤجلةباالع��اف 
ـــــر�بــة الــدخــل  ـــ ـــــع البنــك لقوان�ن ضـــــ ـــ ذات  إلمــارةليخضـــــ

الصـالحية اإلمارات العر�ية املتحدة �� نطاق  الصـلة ��
ـــــــــائيـة ال�� �عمـل ف��ـا ـــــرائـب القضـــــ ـــ ـــــ�يـل الضـــــ ـــ . يتم ��ـــــ

ـــــــــتــقــبــلــيـــــــة لـألحـــــــداث الـ�ــ� تـم  املـؤجـلـــــــة لـلــعــواقـــــــب املســـــ
ـــــــــوفـــــــاتاالعـ�ــ�اف �ـ�ـــــــا �ـ�  املـــــــالـيـــــــة أو اإلقـرارات  الـكشـــــ

الضرائب املعمول   وأسعارالضر��ية ، بناًء ع�� قوان�ن  
��ــا. يتم االع��اف بــأصـــــــــــــــل الضـــــــــــــر�بــة املؤجلــة للفروق 
ـــــر��يـة غ��  ـــ ـــــــــائر الضـــــ ـــــم وا��ســـــ ـــ املؤقتـة القـابلـة ل��صـــــ

دمة واالئتمانات الضــر��ية غ�� املســتخدمة إ�� املســتخ
ا��ـد الـذي ي�ون فيـه من ا��تمـل توفر ر�ن خـاضـــــــــــــع 
للضـــــــــــــر�بـــة يمكن مقـــابلـــه اســـــــــــــتخـــدام الفروق املؤقتـــة 

 القابلة ل��صم.
قـام البنـك بتقييم أصــــــــــــــل الضـــــــــــــر�بـة املؤجلـة بنـاًء ع�� 
الفروق املؤقتـــة القـــابلـــة ل��صـــــــــــــم كمـــا �و متـــاح لـــدى 

بأصـل الـضر�بة املؤجلة ل��ـصول   البنك. يتم االع��اف
ع�� ائتمان ضــــــــر��� غ�� مســــــــتخدم فقط عندما ُ�عت�� 
أنه ســـــــي�ون �ناك ر�ح مســـــــتقب�� خاضـــــــع للضـــــــر�بة �� 
ــيد  ـــ ـــــــتخدام الرصـــــ ـــ ـــــــه اسـ ـــ ـــــــاسـ ـــ ـــــــتقبل يمكن ع�� أسـ ـــ املسـ

ــــل   ممااملرحل.   ــــأن االع��اف وقياس أصـــــ يث�� القلق �شـــــ
الضـــــــــــــر�بـة املؤجلـة حيـث أن اإلدارة مطلو�ـة ل�شـــــــــــــكيل 

اســــتعرضــــنا عملية تحديد األصــــول الضــــر��ية املؤجلة. 
ـــــرائــب لــدينــا ��  ـــ ـــــ�ن �� الضـــــ ـــ ـــــصـــــ ـــ ـــــــــاركنــا املتخصـــــ لقــد شـــــ

 .ب املؤجلةإجراءات التدقيق املتعلقة بأصــــول الضــــرائ
ـــــتخــــدام و  ـــ قمنــــا بتقييم األدلــــة ال�� قــــدم�ــــا البنــــك الســـــ

األصــــــــــــول الضــــــــــــر��ية املؤجلة مقابل الدخل ا��اضــــــــــــع 
ـــــــات  ـــ ـــ ـــــتقبـــــل من البنـــــك واالف��اضـــــ ـــ ـــــر�بـــــة �� املســـــ ـــ للضـــــ
الرئ�ســـــــــــــيــة املســـــــــــــتخــدمــة من قبــل اإلدارة ع�� التنميــة 

 االقتصادية املستقبلية.
 ركزنا ع�� فحص البنك للقيمة الدف��ية لألصــــــــول لقد 

ــايـــة ف��ة  ــا �� ��ـ ـــــر��يـــة املؤجلـــة ال�� تمـــت مراجع��ـ ـــ الضـــــ
 لألصـــــــــــــول القيمـــــــة الـــــــدف��يـــــــة ـبــــــ  االع��افالتقر�ر. يتم 

الـضر�بة املؤجلة إ�� ا��د الذي ي�ون فيه من ا��تمل 
ـــــتخدام   يكفيتوفر ر�ح خاضــــــع للضــــــر�بة  ـــــماح باسـ للسـ

 ة املؤجلة.يالضر�� األصول  جميعأو  �عض
ــــــــ  ـــأكيــــد الــــذي تم اـســــ تالمــــه من إدارة اعتمــــدنــــا ع�� التـ

ـــــا�� ( ـــــدقيق املـ ) لتقييم األصـــــــــــــول الضـــــــــــــر��يــــــة FADالتـ
ـــــم��  31املؤجلـــــــة كمـــــــا ��  ـــ وتقر�ر التقييم  2017د�ســـــ

ــــة من فرع  ـــــتحقـ ـــ ــــة املســـــ ـــــر�بـ ـــ ـــــر��� ع�� الضـــــ ـــ ــــكالضـــــ  بنـ
ـــــــنة املالية املن��ية ��  فرع  -إيران  صـــــــــــادرات ـــ  31د�ي للسـ

و�عداد توقعات لألر�اح ا��اضـعة للضـر�بة    اف��اضـات
ــيد الضـــر���  ــ��داد الرصـ ــتقبل لتقييم قابلية اسـ �� املسـ

ـــــع املؤجل.   �ذه االف��اضــــــات والتوقعات لظروف تخضـ
الســــــــــــوق واالقتصــــــــــــادية املســــــــــــتقبلية ال�� تنطوي ع�� 
درجــــــة عــــــاليــــــة من عــــــدم اليق�ن. كمــــــا �و مو�ـــــــــــــ� �� 

ــــة  ــــاتع��  11املالحظـ ـــــوفـ ـــ ــا  الكشـــــ ــ ــــة ، كمـ ــاليـ ــ  31�� املـ
ـــــم��  ـــ مليون در�م  819، أقر البنـــك بمبلغ  2018د�ســـــ

ــــم��   31( ـــ مليون در�م) من األصـــــــــــول  555: 2017د�ســـــ
 الضر��ية املؤجلة �� بيان املركز املا��.

ـــــل ا  أل�ميـةركز تدقيقنـا ع�� �ذه املســـــــــــــألة نظًرا  ي ـــ ألصـــــ
ـــــــــر�ــ�ــ� املــؤجـــــــل ( مــن إجــمـــــــا�ــ�  %12يــمــثـــــــل الـــــــذي الضـــــ

ــ��دادهاألصــــــــــول)   ـــ ــ�ب اال   و�م�انية اســـــ ـــ ع��اف الذي �ســـــ
ـــــمن حكم ـــ ــد إ�� عـــدد من  يتضـــــ ـــــ�نـ ـــ البنـــك ، والـــذي �ســـــ

العوامــــــل بمــــــا �� ذلــــــك مــــــا إذا ســـــــــــــي�ون �نــــــاك أر�ـــــاح 
خاضــــعة للضــــر�بة �افية �� الف��ات املســــتقبلية لدعم 

 االع��اف.

لوصـــول إ�� القيمة اإلجمالية لألصـــول ل 2017د�ســـم��  
 .2018د�سم��  31لة كما �� الضر��ية املؤج

 ) ELARكفاية �سبة األصول السائلة املؤ�لة ( . 5
 بمثابة) ELAR�ســـــــبة األصـــــــول الســـــــائلة املؤ�لة (�عت��  

ـــــد األد�ى من  ـــــا��ـ ـــــاظ البنوك بـ ـــــان احتفـ ـــــمـ ـــ إجراء لضـــــ
ا��ازن املؤقتة لألصــول الســائلة. تتطلب �ذه ال�ســبة 

من إجمـــا��  % 10من البنـــك أن يحتفظ بمبلغ �عـــادل 
ال��امات امل��انية العمومية (باســـــــــــت�ناء تلك املدرجة �� 
ــائلـــــة عـــــاليـــــة  رأس املـــــال التنظي��) �� األصـــــــــــــول الســـــــــــــــ

 رقم  لتعميمللتفصـــيل وفقا ا��ودة، كما �و مو�ـــ� با
ـــــيولـــة لـــدى البنوك من  – 33/2015 ـــ لوائح إعـــادة الســـــ

صـــــــــــــــادر عن البنـــك املركزي لـــدولـــة اإلمـــارات العر�يـــة ال
التدقيق ع�� �ذا األمر �س�ب انخفاض   يركزاملتحدة.  

ال�ســـــــــــبة عن اإلرشـــــــــــادات املقررة الصـــــــــــادرة عن البنك 
 املركزي لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة

ـــــغيــــل  ـــ ــــة ال�شـــــ ــــاليـ ـــــميم وفعـ ـــ ــــار تصـــــ ــــا بتقييم واختبـ قمنـ
ــال لل ــة االمتثـ ـــــيطرة ع�� إجراءات مراقبـ ـــ ـــــرف للســـــ ـــ مصـــــ

"). لقـد ان��ينـا CBU("اإلمـارات العر�يـة املتحـدة املركزي 
معتدل من التصميم والفعالية ال�شغيلية من مستوى  

ــــيطرة ع�� كفاية االل��ام �ســـــبة األصـــــول الســـــائلة ب  للسـ
ــة ELAR  املؤ�لة ــ ــــوابط تلك ا��اصـ ـــمنت �ذه الضـ . تضــ

باألصـــــــــول الســـــــــائلة ال�� يتع�ن ع�� البنوك الوفاء ��ا ، 
وال�� تت�ون من النقـــــد الفع�� �� البنـــــك ، وأرصــــــــــــــــــدة 

ــــات ��  ــابـ ـــ ـــــــ ــــدة مصـــــــــــــرف اإلمـــــارات العر�ا��ســـــ ــــة املتحـ يـ
" ، وشـــــــــــــ�ــــــادات إيــــــداع البنــــــك املركزي ، CBU"املركزي 

ـــــنــدات ا���ومــة   ـــ اإلمــاراتيــة والصـــــــــــــ�وك  االتحــاديــةوســـــ
ـــــالميــة) ) ،  ـــ ـــــنــدات اإلســـــ ـــ ، ة تطلبــات االحتيــاطيــ وامل(الســـــ

ـــــنـدات ا���وموال ـــ ة ا��ليـة لـدولـة اإلمـارات العر�يـة يـ ســـــ
 املتحدة وأدوات الدين السيادي األجن��.

، بلغت �ســـبة األصـــول الســـائلة  2018ســـم��  د� 31�� و
، مقـــــابـــــل ا��ـــــد األد�ى  %3.85للبنـــــك  ELARاملؤ�لـــــة 

 .%10املطلوب و�و 
قمنا بمراجعة محضـــــــــر اجتماع ��نة األصـــــــــول واملطلو�ات   

("ALCO")  بـــــــمـــــــرجـــــــع رقـــــــم  2018أكـــــــتـــــــو�ـــــــر  28بـــــــتـــــــار�ـــــــخ

والـذي يفيـد بـأنـه لـدى البنـك رصـــــــــــــيـد    182/2/176/2018

أقــل لــدى البنــك املركزي لــدولــة اإلمــارات العر�يــة املتحــدة ،  

 والذي �عت�� مصدر قلق كب�� وأحد مخاطر السيولة.

ــائلة ، اق��ح البنك إجراء مختلف  لتحســــــــــ�ن األصــــــــــول  الســــــــ

مثل اق��اض األموال من قبل املقر الرئ���� للبنك من بنك  

إيران املركزي �ســـــــعر مناســـــــب من خالل مصـــــــرف اإلمارات 

الـعـر�ـيـــــــة املـتـحـــــــدة املـركـزي. كـمـــــــا اقـ�ـ�ح املـز�ـــــــد مـن الـودا�ـع  

وترت�بات الصــــناديق ، وال�� تتم معا����ا عن طر�ق خطط  

 ء.إيداع جديدة للعمال

قمنـا بتقييم التـداب�� ال�� اتخـذ�ـا البنـك لتحســـــــــــــ�ن وضـــــــــــــع 

الســـــــــــــيولة لديه. وتم تزو�دنا بتأكيد معقول حول تحســـــــــــــن  

ســـــــــــــيولـة البنـك ، من أجـل تلبيـة ا��ـد األد�ى من املتطلبـات  

كما �و منصــــــــوص عليه �� التعميم الصــــــــادر عن مصــــــــرف  

 .CBUاإلمارات العر�ية املتحدة املركزي 

لتحقق من �ـ�ة اإلجراء اإلداري  التقييم الالحق ضـروري ل 

 �� �ذا ا��ال.

 الرئ���� وفروعه �� ا��ارج للمقر التعرض الكب�� . 6
ــحـــو  لــــقـــــــد تــــجـــــــاوز الــــبــــنـــــــك حـــــــدود الــــتــــعــــرض عــــ�ــــ� الــــنـ

 بتـــــار�خ 32/2013املنصـــــــــــــوص عليـــــه �� التعميم رقم. 
ـــــأن اللوائح املتعلقـة بمراقبـة حـدود  11/11/2013 ـــ �شـــــ

 وجدول ا��د و�عديالتهالتعرض الكب�� 
ــ��    ــادر عن   الكب�� ��دود التعرضاألق�ـ  مصـــرفالصـ

ا للمــادة ( املركزي  اإلمــارات العر�يــة املتحــدة ) من 2وفقــً
، ال  11/11/2013بـــتـــــــار�ـــخ  32/2013الـــتـــعـــمـــيـــم رقـــم 

ـــــمح للتعرض للبنوك العـاملـة خـارج دولـ  ـــ ة اإلمـارات �ســـــ

لقد راجعنا ســــــــــــياســــــــــــة االئتمان لغرض تقييم ا��اطر 
والتعرضـات الناشـئة ع��ا. نظًرا ألن البنك يحمل درجة 

 املقرعــــاليــــة من التعرض لألرصــــــــــــــــدة املســـــــــــــتحقــــة من 
تداب�� ال�� الرئ��ــ�� وفروعه �� ا��ارج ، قمنا بتقييم ال

اتخــذ�ــا البنــك لتقليــل حــدود التعرض الكب��ة لــه مثــل 
ـــــ�� للبنــك وتقــديم  املقرا��ــد من التعي�نــات ��  ـــ الرئ��ـــــ

 مـــقـــرهقـــروض ألجـــــــل إ�ـــ� الـــبـــنـــوك األخـــرى نـــيـــــــابـــــــة عـــن 
 .الرئ����  األرصدة املستحقة منه

العر�ية املتحدة ، �غض النظر عن تار�خ اســتحقاق�ا ، 
من قاعدة رأس مال البنك. األمر نفســــــه  % 30بتجاوز  

يـنـطـبـق عـ�ـ� �ـعـرض فـروع الـبـنـوك األجـنـ�ـيـــــــة ملـ�ـــــــاتـ�ـ�ـــــــا 
ع��   ركز التدقيقالرئ�سية والفروع األخرى �� ا��ارج.  

الرئ��ـــ�� وفروعه ��  للمقر�ذا األمر ألن �عرض البنك  
ـــــبــة ا��ــد ا��ــدد  تجــاوز رج ا��ــا ـــ ٪ من قــاعــدة 30 ب�ســـــ

 .2018د�سم��  31رأس مال البنك كما �� 
تم تزو�ــدنــا بتــأكيــد معقول لتخفيض التعرض املتعلق  

الرئ��ـــــــــــــ�� وفروعــه �� ا��ــارج من أجـل  املقربــأرصــــــــــــــدة 
الوفاء باملتطلبات املنصــوص عل��ا �� التعميم الصــادر 

ـــــرفعن  ـــ ــارات العر�يــــة املتحــــدة مصـــــ . لقــــد املركزي  اإلمـ
ــــرفي أصـــــــــدره البنك إ�� ذال  ا��طابتحققنا من    مصـــــ

ـــــل  14بتــــــار�خ  ملركزي ا اإلمــــــارات العر�يــــــة املتحــــــدة أبر�ـ
ــمــــــرجــــــع رقــــــم  2019 ــــ� 2019/076/3/182 بــــ ـــ ـــــــ ـــــو�ـــــ  يـ

اإلجـراءات الـ�ـ� اتـخـــــــذ�ـــــــا الـبـنـــــــك لـ�ـ�ـــــــد مـن الـتـعـرض 
أجر�نا و ا��د املسموح به.    ضمنالرئ����    للمقرالكب��  

نظـرة عـــــــامـــــــة ع�ـ� خطـــــــة العـمـــــــل ال�ـ� قـــــــدم�ـــــــا البـنـــــــك 
ـــــ�ن حـدود التعرض الكب��ة ال�� تتطلـب التنفيـذ  ـــ لتحســـــ

ـــــــامل واملراقبة   ـــ ـــــــبة الالحقة من اإلدارة.  الشـ ـــ للر�ع بال�سـ
، انخفض �عرض  2019مــــارس  31القــــادم املنت�� �� 

 %83الرئ��ـــــ�� وفروعه �� ا��ارج ب�ســـــبة    للمقرالبنك  
 قاعدة رأسماله.من 

 
 

 

 الكشوفات املالية حوكمةمسؤوليات اإلدارة واملسؤول�ن عن 

مســـــــــــــؤولـة عن إعـداد والعرض العـادل للكشـــــــــــــوفـات املـاليـة وفقـًا للمعـاي�� الـدوليـة إلعـداد التقـار�ر املـاليـة   إدارة البنـكت�ون  
ـــــنــة  2وكــذلــك بمــا يتوافق مع القــانون االتحــادي لــدولــة اإلمــارات العر�يــة املتحــدة رقم  ـــ ـــــوابط  2015لســـــ ـــ ، وكــذلــك عن الضـــــ

ن إعداد الكشـوفات املالية وال�� ت�ون خالية من األخطاء الداخلية ال�� تحدد�ا اإلدارة وترا�ا ضـرور�ة من أجل التمكن م
 ا��و�ر�ة سواء �انت ألغراض احتيالية أو ناتجة عن س�و غ�� متعمد.

ع�� االسـتمرار كشـركة قائمة ومسـتمرة،   البنكومن أجل إعداد الكشـوفات املالية، ت�ون اإلدارة مسـؤولة عن تقييم قدرة  
وكذلك اإلفصــاح، عند اللزوم، عن املســائل املتعلقة بالكيان القائم واملســتمر واســتخدام أســاس الكيان القائم واملســتمر 

 لديه بديل عن القيام بذلك. ي�ون  أو �عليق عملياته أو البنك�� ا��اسبة ما لم ترغب اإلدارة �� تصفية 

 عن إجراءات ا��وكمة، مسؤولون أيضًا عن مراقبة عملية تقديم التقار�ر املالية ا��اصة بالبنك. �عت�� املسؤولون 

 مسؤوليات املدقق عن تدقيق الكشوفات املالية

تتمثـل أ�دافنـا �� ا��صـــــــــــــول ع�� ضـــــــــــــمـانات منطقيـة عمـا إذا �انت الكشـــــــــــــوفات املاليـة ك�ـل خاليـة من األخطـاء ا��و�ر�ة 
ـــــــواء �انت ألغراض احتيال ـــ ية أو ناتجة عن ســـــــــــ�و غ�� متعمد و�صـــــــــــدار تقر�ر خاص باملدقق والذي �شـــــــــــمل رأينا. و�عت�� سـ

الضـــمانات املنطقية بمثابة ضـــمانات عالية املســـتوى ولك��ا ل�ســـت بمثابة ضـــمان ع�� أن التدقيق الذي تم إجراءه يتوافق 
ـــــأ عن  مع املعاي�� الدولية بخصــــــوص التدقيق ومن ثم يقوم برصــــــد أي خطأ جو�ري �� حال وقوعه. يمكن لألخطاء أن ت�شـ

ـــــ�و غ�� متعمد و�عت�� جو�ر�ة �� حال، �انت فردية أو تراكمية، �ان من املمكن توقع أن  ـــ أعمال احتيالية أو ناتجة عن ســـــ
 تؤثر ع�� القرارات االقتصادية للمستخدم�ن ال�� يتم اتخاذ�ا ع�� أساس �ذه الكشوفات املالية.

ـــــــبة الدوليةملعايوكجزء من التدقيق وفقًا  ـــ ـــــــكك امل�� ع�� مدار   �� ا��اسـ ـــ ـــــــك بال�شـ ـــ ـــــــتخدم األح�ام امل�نية ونتمسـ ـــ فإننا �سـ
 عملية التدقيق. كما أننا أيضًا:

ـــــــواء �انت ألغراض احتيالية أو  - ـــ ـــــــوفات املالية، سـ ـــ ـــيمة �� الكشـ ـــ نقوم بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء ا��ســـــ
ــــميم وأداء إجراءات تد��  ـــ ــــ�و غ�� متعمد وتصـــــ ـــ مالية تتوافق مع تلك ا��اطر وا��صــــــــــــول ع�� ناتجة عن ســـــ

أدلة تدقيق �افية ومناســــبة لتقديم أســــاس لرأينا. ت�ون مخاطر عدم رصــــد األخطاء ا��ســــيمة الناتجة عن 
ـــــمل التواطؤ  ـــ عمل احتيا�� أع�� من تلك الناتجة عن األخطاء غ�� املتعمدة، حيث أن األعمال االحتيالية �شـ

 أو اإلفادات املضللة أو مخالفة الضوابط الداخلية. أو ال��ييف أو اإلغفال املتعمد

ـــــبة  - ـــ ـــــميم إجراءات تدقيق مناســـــ ـــ ـــــوابط الداخلية فيما يتعلق بالتدقيق من أجل تصـــــ ـــ ـــــل إ�� ف�م للضـــــ ـــ التوصـــــ
 .للبنكللظروف ولكن ل�س �غرض إبداء الرأي بخصوص فعالية الضوابط الداخلية 

ــــتخدمة    مدى  تقييم - ــبة املالية املسـ ــ ــــات ا��اسـ ــياسـ ــ ــابية وعمليات مالئمة سـ ــ وكذلك مالئمة التقديرات ا��سـ
 اإلفصاح ذات الصلة وال�� تقوم ��ا اإلدارة.

 ؛أعمال ا��اســبة بالتوصــل إ�� اســت�تاجات بخصــوص اســتخدام اإلدارة ألســاس الشــركة القائمة باســتمرار   -
أو   بناء ع�� أدلة التدقيق ال�� يتم ا��صــــــــــــول عل��ا، ســــــــــــواء �ان �ناك �شــــــــــــكك أســــــــــــا�ــــــــــــ�� متعلق باألحداث

الظروف ال�� قد يقوم ع�� أســـــاســـــ�ا الشـــــك �� قدرة الشـــــركة ع�� االســـــتمرار كشـــــركة قائمة بذا��ا. �� حال 
توصـــــلنا إ�� وجود شـــــك جو�ري، فإنه يجب علينا �ســـــليط الضـــــوء �� تقر�ر املدقق ا��اص بنا ع�� عمليات 

ــــاح �ذ ـــ ــــوفات املالية أو �� حال �انت عمليات اإلفصـ ـــ ــــلة �� الكشـ ـــ ــــاح ذات الصـ ـــ ه غ�� �افية فإنه يجب اإلفصـ

�عــديــل الرأي ا��ــاص بنــا. تقوم اســـــــــــــت�تــاجــاتنــا ع�� أدلــة التــدقيق ال�� تم ا��صـــــــــــــول عل��ــا ح�� تــار�خ تقر�ر 
ــتقبلية قد تؤدي إ�� توقف الشــــــركة عن �و��ا  التدقيق ا��اص بنا. ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف املســــ

 كيان مستمر وقائم بذاته.

وا��توى ا��اص بالكشوفات املالية بما �� ذلك عمليات اإلفصاح   العام، ل�ي�ل يتم تقييم العرض الك�� وا -
وسواء �انت الكشوفات املالية تمثل املعامالت واألحداث الفعلية بذلك الش�ل الذي يحقق عملية العرض  

 العادلة.

�دد للتدقيق والنتائج بخصــوص، من ب�ن أشــياء أخرى، النطاق والتوقيت ا�  ا��وكمةتواصــل مع املســؤول�ن عن  نقوم بال
 ا��و�ر�ة للتدقيق بما �� ذلك أي عيوب م��وظة �� الضوابط الداخلية وال�� نحدد�ا خالل التدقيق ا��اص بنا.

بيانًا �شــــــــــــ�� إ�� أننا قد تقيدنا باملتطلبات األخالقية ذات الصــــــــــــلة واملتعلقة   ا��وكمةكما أننا نقدم ل�ؤالء املســــــــــــؤول�ن عن  
ل��م �افة العالقات واملســـائل األخرى ال�� ُ�عتقد �شـــ�ل معقول أ��ا �شـــ�� إ�� اســـتقاللي�نا و�ن أمكن باالســـتقاللية ونرســـل إ

 تلك الضمانات األخرى.

ــائل األك�� أ�مية �� ا��وكمةومن ب�ن تلك املســــائل ال�� تم إرســــال�ا إ�� �ؤالء املســــؤول�ن عن   ، فإننا �عمل ع�� تحديد املســ
ا��الية ومن ثم املســــائل ال�امة �� التدقيق. إننا �عمل ع�� توضــــيح �ذه املســــائل �� تقر�ر  تدقيق الكشــــوفات املالية للف��ة

املدقق ا��اص بنا ما لم يمنع القانون أو أي لوائح اإلفصـاح للعامة عن املسـألة أو �� حال، �� ظروف نادرة جدًا، قررنا أن 
نظرًا للنتائج الســــلبية للقيام بذلك ومن ثم فإنه من املتوقع  �ذه املســــألة ال يجب اإلشــــارة إل��ا �� التقر�ر ا��اص بنا وذلك

 �غليب املص��ة العامة �� تلك املراسالت.

 التنظيمية األخرى املتطلبات ر�ر عن الشروط القانونية و اتقتقديم ال

 فإننا �ش�� إ�� ما ي��: 2015لسنة  2كما �و مطلوب بموجب القانون االتحادي اإلمارا�ي رقم 

 حصلنا ع�� �افة املعلومات والتفس��ات ال�� اعت��نا�ا مناسبة من أجل التدقيق ا��اص بنا.لقد  .1
��  2015لســـنة  2تتقيد الكشـــوفات املالية، من �افة النوا�� ا��و�ر�ة باألح�ام الســـار�ة للقانون االتحادي رقم  .2

 دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.
 املناسبة كما أن الدفاتر البنكية تتوافق مع�ا.ال��الت ا��اس�ية ب يحتفظ البنك .3
 لم يقم البنك �شراء أي حصص أو أس�م خالل العام املا��. .4
ـــــــف املالحظة   .5 ـــ ـــــــائل متعلقة بمعامالت أحد األطراف  7تكشـ ـــ ـــــــة بالبنك عن مسـ ـــ ـــــــوفات املالية ا��اصـ ـــ من تلك الكشـ

 .املعنية، وكذلك األح�ام ال�� تمت �ذه املعامالت بموج��ا 
قد   البنكعلومات ال�� تم توف���ا لنا فإنه لم ي�نا�� إ�� علمنا أي �ــ��ء من شــأنه أن يجعلنا �عتقد أن  بناء ع�� امل .6

ـــــم��   31ارتكبت أي مخالفة خالل العام املا�� املنت�� ��  ـــ ألي من األح�ام الســـــــــــــار�ة للقانون االتحادي  2018د�ســـــ

مع �عديالته، و�و  1980لســــنة  10التحادي رقم �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة والقانون ا 2015لســــنة  2رقم  
 املا�� و/أو نتائج عملياته. البنكما من شأنه أن ي�ون له تأث�� جو�ري ع�� وضع 

 (يوجد توقيع) 
 تم التوقيع من قبل:
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 بنك صادرات إيران 

 اإلمارات العر�ية املتحدة   فروع  

 املركز املا��   بيان 

 2018د�سم��    31كما �� ��    

 جميع األرقام الواردة �� بآالف الدر�م 

 

 2017/ 12/ 31  2018/ 12/ 31 املالحظة  

 در�م   '000  در�م   '000  

     األصول 

 822,425  205,226 6 املبالغ النقدية واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي 

 3,315,256  2,018,531 (أ)   7 املستحقات من املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج 

 531,115  7,500 (أ)   8 املستحقات من البنوك األخرى 

 1,851,051  232,540 9 كمبياالت التصدير ا��صومة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج 

 4,874,930  3,494,125 10 القروض والسلف 

 626,200  909,429 11 أصول أخرى 

 28,200  26,325 12 امللكيات واآلالت واملعدات 

 12,049,177  6,893,676  إجما�� األصول 

     وحقوق امللكية االل��امات املالية  

     االل��امات املالية 

 2,550,280  1,083,632 (ب)   8 املستحقات للبنوك األخرى 

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

 1,964,748  392,234 (ب)   7 املستحقات للمقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج 

 600,000  0 14 القروض الثانو�ة  

 167,994  142,536 15 االل��امات املالية األخرى 

 (أ)   إجما�� االل��امات املالية 
5,284,634 

 
9,823,448 

     

     حقوق امللكية 

 1,500,000  2,100,000 ) أ ( 1 رأس املال ا��صص 

 521,553  521,553 22 االحتياطي القانو�ي 

 204,176  ) 1,012,511(   األر�اح ا��تجزة (ا��سائر امل��اكمة)/  

 2,225,729  1,609,042 (ب)  حقوق امللكية   صا�� 

 12,049,177  6,893,676 (أ + ب)  وحقوق امللكية إجما�� االل��امات املالية  

 

نا قمنا  �ذه الكشوفات املالية ونؤكد أننا مسؤول�ن ع��ا، بما �� ذلك اختيار ا��طط  ا��اس�ية وتنفيذ األح�ام الواردة ضم��ا. ونؤكد أيضًا أن     إننا �عتمد ونصادق ع��   
 إلعداد�ا.   ذات الصلة بإتاحة جميع ال��الت ا��اس�ية واملعلومات  

 وتم التوقيع عل��ا بالنيابة عن فروع اإلمارات العر�ية املتحدة من قبل؛   2019  يوليو   24بتار�خ    103  -   22  من   تم اعتماد �ذه الكشوفات املالية الواردة �� الصفحات 

 يوجد توقيع/ /   يوجد توقيع/ / 

 سعيد مرز�ان تاف��   / السيد 

 املدير اإلقلي�� 

 سيد نقي عباس جفري   / السيد  

 املدير املا��  

 . 8إ��    1تم إيراد تقر�ر املدقق املستقل ع�� الصفحات  

 (يوجد ختم ان ار  دو��� وشر�اه محاسبون قانونيون) 
  

 بنك صادرات إيران

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 

 كشف األر�اح أو ا��سائر اإليرادات الشاملة األخرى 

   2018د�سم��    31السنة املن��ية بتار�خ:  

 الواردة �� بآالف الدر�م جميع األرقام  

  

 2018/ 01/ 01 املالحظة  

 2018/ 12/ 31إ��  

 01 /01 /2017 

 2017/ 12/ 31إ��  

 در�م   '000  در�م   '000  

 429,318  65,066 16 إيراد الفوائد 

 ) 287,966(   ) 215,616(  17 نفقات الفوائد 

ائد (نفقات)/    صا��    141,352  ) 150,550(   إيراد الفو

 7,909  5,463 18 الرسوم والعموالت صا�� إيراد  

 ) 30,821(   ) 12,349(  19 صا�� النفقات األخرى 

 ) 86,432(   ) 77,065(  20 النفقات العامة واإلدار�ة 

 ) 901,055(   ) 93,867(  11(د)،    10 خسائر انخفاض القيمة ع�� القروض والسلف وصا�� األصول األخرى 

 0  ) 102,217(  (د)   7 الرئ���� وفروعه �� ا��ارج   املقر انخفاض قيمة املستحق من    ئر خسار 

 ) 347,722(   0 ) 1(أ)( 5 خسائر انخفاض قيمة املستحق من البنوك 

ائب   ا��سائر    ) 1,216,769(   ) 430,585(   قبل الضر

 ) 22,207(   211,059 21 ضرائب السنة 

ائب السنة   ا��سائر    ) 1,238,976(   ) 219,526(  (أ)  �عد ضر

 0  0  البنود ال�� لن �عاد تص�يف�ا �� كشف األر�اح أو ا��سائر 

 0  0  البنود ال�� قد يتم تص�يف�ا الحقًا �� كشف األر�اح أو ا��سائر 

 ) 1,238,976(   ) 219,526(  (ب)  للسنة   ة الشامل   ا��سائر إجما��  

ائب املسندة إ��:   ا��سائر       �عد الضر

 ) 1,238,976(   ) 219,526(   املقر الرئ���� للبنك 

 0  0  ا��صص غ�� املسيطرة 

 ) 1,238,976(   ) 219,526(  (أ)  

     إجما�� ا��سائر الشاملة امل�سو�ة إ��: 

 ) 1,238,976(   ) 219,526(   املقر الرئ���� للبنك 

 0  0  ا��صص غ�� املسيطرة 

 ) 1,238,976(   ) 219,526(  (ب)  

 

 بالنيابة عن فروع اإلمارات العر�ية املتحدة من قبل؛ وتم التوقيع عل��ا    2019  يوليو   24بتار�خ    103  -   22تم اعتماد �ذه الكشوفات املالية الواردة �� الصفحات  

 يوجد توقيع/ /   يوجد توقيع/ / 

 سعيد مرز�ان تاف��   / السيد 

 املدير اإلقلي�� 

 سيد نقي عباس جفري   / السيد  

 املدير املا��  

 (يوجد ختم ان ار دو��� وشر�اه محاسبون قانونيون) 

 (يوجد ختم بنك صادرات إيران) 
  

 بنك صادرات إيران

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 

 حقوق امللكية ��    التغي��ات  كشف  

 2018د�سم��    31السنة املن��ية بتار�خ:  

 بآالف الدر�م جميع األرقام الواردة ��  

 (متاح للمقر الرئ���� للبنك)     

 
أس�م رأس املال  

 ا��صص 

 
االحتياطي  

 القانو�ي 

(ا��سائر   
اكمة)/   األر�اح  امل��

 ا��تجزة 

 

 اإلجما�� 

 در�م   '000  در�م   '000  در�م   '000  در�م   '000 

  2016د�سم��    31رصيد املبلغ بتار�خ  
 (املعاد) 

1,500,000  521,553  1,443,152  3,464,705 

 ) 1,238,976(   ) 1,238,976(   0  0 السنة   خسائر 

 0  0  0  0 اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 

 2,225,729  204,176  521,553  1,500,000 2017د�سم��    31رصيد كما �و �� ال 

  9املعيار الدو�� للتقار�ر املالية    اعتماد أثر  
أ    2(راجع املالحظة    2018يناير    1كما ��  

 )5 (( 

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

 1,228,568  ) 792,985(   521,553  1,500,000 2018  يناير   1  رصيد كما �و �� ال 

التحو�ل من القروض الثانو�ة (راجع  
 ) 14املالحظة  

600,000  0  0  600,000 

 ) 219,526(   ) 219,526(   0  0 خسائر السنة 

 0  0  0  0 اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 

 1,609,042  ) 1,012,511(   521,553  2,100,000 2018د�سم��    31الرصيد ��  

 بنك صادرات إيران 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 

 كشف التدفقات النقدية 

 2018د�سم��    31السنة املن��ية بتار�خ:  

 جميع األرقام الواردة �� بآالف الدر�م 

 

 2018/ 01/ 01 املالحظة   

 2018/ 12/ 31إ��  

 01 /01 /2017 

 2017/ 12/ 31إ��  

 در�م   '000  در�م   '000   

     التدفقات النقدية من أ�شطة ال�شغيل  . 1

 ) 1,216,769(   ) 430,585(   األر�اح قبل ضرائب السنة  

     التعديالت ع�� اإليرادات والنفقات غ�� النقدية:  

 2,580  2,509 12 إ�الك امللكية والتج���ات واملعدات  

 1,697  1,965 15 مخصصات �عو�ضات ��اية خدمة املوظف�ن   

 901,055  93,867 11(د)،    10 األخرى    - خسائر انخفاض القيمة ع�� القروض والسلف وصا�� األصول   

 0  102,217 (د) 7 خسائر انخفاض قيمة املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج  

 347,722  0 ) 1(أ)( 5 خسائر انخفاض قيمة املستحق من البنوك  

 ) 32(   ) 11(  19 والتج���ات واملعدات أر�اح بيع امللكية   

 

 

   )230,038 (  36,253 

     التغ��ات �� األصول واالل��امات املالية ال�شغيلية  

 3,932  7,935 6 اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي   مصرف انخفاض اإليداعات القانونية لدى   

 ) 165,999(   1,194,508 (أ)   7 �� املستحقات من املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج   االنخفاض/(الز�ادة)  

 ) 375,342(   523,615 (أ)   8 �� املستحقات من البنوك األخرى   االنخفاض/(الز�ادة)  

 ) 20,652(   1,618,511 9 �� كمبياالت التصدير ا��صومة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج     االنخفاض/(الز�ادة)  

 248,355  289,777 10 �� القروض والسلف   االنخفاض  

 25,829  ) 19,429(  11 االنخفاض �� األصول األخرى (الز�ادة)/  

 ) 376,868(   ) 874,194(  13 االنخفاض �� إيداعات العمالء  

 ) 16,474(   ) 91,342(  (ب)   7 االنخفاض �� مستحقات املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج  

 925,929  ) 1,466,648(  (ب)   8 �� مستحقات البنوك األخرى   (االنخفاض)/ الز�ادة  

 5,131  ) 16,318(  15 الز�ادة �� االل��امات املالية األخرى (االنخفاض)/  

 290,094  936,377  من العمليات   التدفقات النقدية صا��   

 ) 518(   ) 4,515(  15 �عو�ضات ��اية خدمة املوظف�ن املدفوعة   

 ) 161,516(   ) 59,331(  21 الضرائب املدفوعة  

 128,060  872,531  من أ�شطة ال�شغيل التدفقات النقدية  صا��   

     التدفقات النقدية من األ�شطة االس�ثمار�ة  . 2

 ) 911(   ) 634(  12 امللكيات والتج���ات واملعدات شراء   

 32  11 12 عوائد بيع امللكيات والتج���ات واملعدات  

 ) 879(   ) 623(   صا�� النقد املستخدم �� األ�شطة االس�ثمار�ة  

     التدفقات النقدية من األ�شطة التمو�لية  . 3

 126,982  ) 1,481,172(  (ب)   7 �� مستحقات املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج   (االنخفاض)/ الز�ادة  

 126,982  ) 1,481,172(   األ�شطة التمو�لية   (املستخدم ��)/ متدفق من النقد   

 254,163  ) 609,264(  ) 3+    2+    1(  واملعادالت النقدية   صا�� (االنخفاض) / الز�ادة �� النقد   

 473,476  727,639 ) 23ه، 4(املالحظة   واملعادالت النقدية �� بداية السنة النقد   

 727,639  118,375 ) 23ه،  4(املالحظة   النقد واملعادالت النقدية �� ��اية السنة  

     معلومات كشف التدفق النقدي اإلضا��  

ائد:        التدفقات النقدية ال�شغيلية من الفو

 363,871  407,297  املستلمة الفائدة   

 298,363  221,033  املدفوعة الفائدة   

     املعامالت غ�� النقدية  

 0  600,000  رأس املال ا��صص   حصص   التحو�ل من القروض الثانو�ة إ��  

      

 
  

 بنك صادرات إيران 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 

 مالحظات ع�� الكشوفات املالية 

 2018د�سم��    31املن��ية بتار�خ:  السنة  

 جميع األرقام الواردة �� بآالف الدر�م  

 . معلومات عامة 1

 أ. الوضع القانو�ي 

تم تأس�س بنك صادرات إيران �� جم�ور�ة إيران اإلسالمية. و�قوم البنك ب�نفيذ أعمال ا��دمات البنكية التجار�ة �� دولة اإلمارات  
 لثمانية التالية (�شار إل��ا �ش�ل جما�� باسم "البنك"): العر�ية املتحدة من خالل فروعه ا 

  6الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ���ومة د�ي بتار�خ  206725. فرع آل مكتوم الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم 1
 . 1969أكتو�ر  

  6دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ���ومة د�ي بتار�خ الصادرة عن   206597. فرع مرشد بازار الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم 2
 . 1969أكتو�ر  

  16الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ���ومة د�ي بتار�خ    544166. فرع الشيخ زايد الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم  3
 . 2003أبر�ل  

يناير    1عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ���ومة د�ي بتار�خ    الصادرة   206454. فرع بر د�ي الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم  4
1968 . 

الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ملركز أبوظ�� لألعمال    CN-1002012. فرع أبوظ�� الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم  5
 . 1969د�سم��    31بتار�خ  

الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ملركز أبوظ�� لألعمال    CN-1005792. فرع الع�ن الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم  6
 . 1972أكتو�ر    13بتار�خ  

  22الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية التا�عة ���ومة الشارقة بتار�خ    12271. فرع الشارقة الذي يحمل الرخصة التجار�ة رقم  7
 . 1974يوليو  

 . 1978مارس    11الصادرة عن دائرة البلدية والتخطيط، ��مان بتار�خ    2692خصة التجار�ة رقم  . فرع ��مان الذي يحمل الر 8

 ، د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة. 4182وعنوان املقر الرس�� للبنك �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �و ص.ب:  

 و�قع املقر الرئ���� للبنك �� ط�ران، جم�ور�ة إيران اإلسالمية. 

ه الكشوفات املالية أ�شطة البنك �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة فقط و�س�ث�� جميع املعامالت واألصول واالل��امات املالية  وتب�ن �ذ 
 ا��اصة باملقر الرئ���� والفروع األخرى للبنك. 

ز�ادة رأس املال    ت مليون در�م). خالل السنة ا��الية ، تم   1,500:  2017د�سم��    31مليون در�م (   2,100بلغ رأس املال ا��صص للبنك  
مليون در�م عن طر�ق تحو�ل مبلغ معادل من القروض الثانو�ة. تمت املوافقة ع�� �ذا التحو�ل حسب   600ا��صص للبنك بمبلغ 

  بمرجع  2019يوليو  2 ��  خ املؤر  وصدق مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي بموجب خطابه الرئ����.  املقر األصول من قبل 
CBUAE/BSD/2019/2611   .ع�� �ذا التحو�ل 

 ب. األ�شطة التجار�ة   

 �عمل البنك �� مجال ا��دمات البنكية التجار�ة. 

 ج. اإلدارة 

 يتحمل املقر اإلقلي�� للبنك �� إمارة د�ي املسؤولية عن إدارة عمليات فروع اإلمارات العر�ية املتحدة. 

  

 ) IFRSsا��ديدة واملعدلة ( املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية. تطبيق 2

   :  2018إن املعاي�� و�عديالت وتفس��ات املعاي�� الصادرة التالية إلزامية للسنة ا��اس�ية  
ــــاري  إلعداد   عاي�� الدوليةاملاعتماد  )2016 د�سم��( 1املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ـــ ـــ التقار�ر املالية ألول مرة (ســ

ـــــ�يـــة ال�� تبـــدأ �� أو �عـــد  ـــ ـــ ينـــاير  01املفعول من الف��ات ا��ـــاســ
2018( 

ــــ�ية   ) 2016 يونيو( 2املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ــــاري املفعول للف��ات ا��اســ ــــ�م (ســ ــــاس األســ الدفع ع�� أســ
 )2018يناير  01ال�� تبدأ �� أو �عد 

عقود التأم�ن (سـار�ة املفعول للف��ات ا��اسـ�ية ال�� تبدأ �� أو   ) 2016 س�تم��( 4املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 
 )2018يناير  01�عد 

ــار�ــــة املفعول من الف��ات  ) 2013 نوفم��( 7املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ـــ ـــ ـــ ـــ ــاحــــات (ســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاليــــة: اإلفصــ األدوات املــ
 )2018يناير  01ل�� تبدأ �� أو �عد ا��اس�ية ا

األدوات املالية (ســـار�ة املفعول من الف��ات ا��اســـ�ية ال�� تبدأ  ) 2014 يوليو( 9املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 
 )2018يناير  01�� أو �عد 

ـــار�ــة املفعول من الف��ات اإليرادات من  ) 2015 س�تم��( 15املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ـــ ـــ ـــ العقود مع العمالء (ســ
 )2018يناير  1ا��اس�ية ال�� تبدأ من 

ـــار�ــة املفعول من الف��ات  ) 2016(أبر�ل    15املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية   ـــ ـــ ـــ اإليرادات من العقود مع العمالء (ســ
 )2018يناير  1ا��اس�ية ال�� تبدأ من 

ـــــار�ة   ) 2016  د�سم�� (   28معيار ا��اسبة الدو��   ـــــ��كة (ســ ـــــار�ع املشــ ـــــر�ات الزميلة واملشــ ـــــ�ثمارات �� الشــ االســ
 )2018يناير  01املفعول للف��ات ا��اس�ية ال�� تبدأ �� أو �عد 

ـــاري املفعول  ) 2013  نوفم�� (   39معيار ا��اسبة الدو��   ـــ ـــ ـــ ـــ للف��ات األدوات املـــــاليـــــة: االع��اف والقيـــــاس (ســ
 )2018يناير  01ا��اس�ية ال�� تبدأ �� أو �عد 

ــ�ثمار�اال   اتعقار ال ) 2016  د�سم�� (   40معيار ا��اسبة الدو��   ــ ــ�ية ال��  ةســ ــ ــاري املفعول للف��ات ا��اســ ــ (ســ
 )2018يناير  01تبدأ �� أو �عد 

  املالية لتقار�ر  عداد ا �نة املعاي�� الدولية إل الصادر عن �   22التفس�� رقم  
 ) 2016(د�سم��  

ـــــاري املفعول  واملقــــابــــل املقــــدممعــــامالت العمالت األجن�يــــة  ـــ ـــ ـــ (ســ
 )2018يناير  01للف��ات ا��اس�ية ال�� تبدأ �� أو �عد 

  
 األدوات املالية 9 رقم الدولية إلعداد التقار�ر املالية للمعيار التطبيق األو��  . أ

ـــــيغتــــه املعــــدلــــة �� يوليو ا 9�� العــــام ا��ــــا�� ، طبق البنــــك املعيــــار الــــدو�� إلعــــداد التقــــار�ر املــــاليــــة رقم  ـــ ـــ ) 2014ألدوات املــــاليــــة (بصــ
�� أو  ال�� تبدأ ســنو�ةالف��ة لاألخرى وال�� ت�ون ســار�ة ل إلعداد التقار�ر املاليةوالتعديالت امل��تبة ذات الصــلة ع�� املعاي�� الدولية 

 للكيان �عدم تكرار املقارنة. 9 رقم الدو�� إلعداد التقار�ر املالية للمعيارأح�ام االنتقال �سمح . 2018يناير  1�عد 
ـــــ�يف وقيــاس األدوات املــاليــة. تم إدراج أي  ـــ ـــ ع�� القيمــة الــدف��يــة  �عــديالتلقــد اختــار البنــك عــدم تكرار املقــارنــة فيمــا يتعلق بتصــ

 االنتقال �� األر�اح املفتوحة ا��تجزة واالحتياطيات األخرى للف��ة ا��الية. املالية �� تار�خ واالل��امات لألصول 
ــــافة إ�� ذلك ، اعتمد البنك  ــــاحات  - 7ع�� املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم   امل��تبةتعديالت  الباإلضــ األدوات املالية: اإلفصــ

ف��ة املقارنة تكرر تلك اإلفصــاحات ال�� تم إجراؤ�ا ��  ع�� الحظاتملا. إن إفصــاحات  2018ال�� تم تطبيق�ا ع�� اإلفصــاحات لعام 
 السنة السابقة.

 :بخصوص ما ي��متطلبات جديدة  9لتقار�ر املالية عداد اقدم املعيار الدو�� إل 

 املالية ؛ واالل��اماتتص�يف وقياس األصول املالية  -

 انخفاض قيمة األصول املالية ؛ و -

 محاسبة التحوط. -
ـــــموح بــه بموجــب أح�ــام  ـــ ـــ ا ملــا �و مســ ـــــلــة تطبيق  9الواردة �� املعيــار الــدو�� للتقــار�ر املــاليــة رقم  االنتقــالوفقــً ـــ ـــ ، اختــار البنــك مواصــ

 .9 رقم لتقار�ر املاليةعداد اعند اعتماد املعيار الدو�� إل  39الدو�� رقم  ا��اسبةمتطلبات محاسبة التحوط �� معيار 
 املالية للبنك. الكشوفاتبات ا��ديدة وتأث���ا ع�� فيما ي�� تفاصيل �ذه املتطل
ا ألح�ــام  9لتقــار�ر املــاليــة رقم عــداد اطبق البنــك املعيــار الــدو�� إل  ـــــوص عل��ــا �� املعيــار الــدو�� إل  االنتقــالوفقــً ـــ ـــ لتقــار�ر عــداد ااملنصــ

 .9 رقم املالية
 تص�يف وقياس األدوات املالية .1

ـــــولـــهتـــار�خ تقـــديم الطلـــب األو�� (أي التـــار�خ الـــذي قـــام فيـــه البنـــك بتقييم  ـــ ـــ املـــاليـــة ا��ـــاليـــة من حيـــث  واالل��امـــاتاملـــاليـــة  أصــ
ا لـذلـك ، طبق البنـك متطلبـات املعيـار الـدو�� إل 2018ينـاير  1) �و 9لتقـار�ر املـاليـة عـداد امتطلبـات املعيـار الـدو�� إل  عـداد . وفقـً

ولم تطبق املتطلبـــات ع�� األدوات ال�� تم  2018ينـــاير  1�� األدوات ال�� ال يزال يتم االع��اف ��ـــا �� ع 9 رقم لتقـــار�ر املـــاليـــةا
 .2018يناير  1بالفعل �� االع��اف ��ا إلغاء 

ـــــول املـاليـة املع��ف ��ـا وال�� تـدخـل �� نطـاق املعيـار الـدو�� إل يجـب قيـاس  ـــ ـــ ا بـالت�لفـ  9لتقـار�ر املـاليـة عـداد اجميع األصــ ة ، الحقـً
ـــــاس نموذج أعمـال  ـــ ـــ ـــــائص التـدفق النقـدي التعـاقـدي  الكيـان املطفـأة أو القيمـة العـادلـة ع�� أســ ـــ ـــ ـــــول املـاليـة وخصــ ـــ ـــ إلدارة األصــ

 :و�ش�ل خاصلألصول املالية. 

ــــيل التدفقات النقدية التعاقدية ،  - ـــ ــــمن نموذج عمل وال�� ��دف إ�� تحصــ ـــ يتم قياس أدوات الدين ا��تفظ ��ا ضــ
ـــــوى تـدفقـات نقـديـة � وال�� ل�ـا ـــ ـــ ـــــ�� دفعـاتعـاقـديـة ال تمثـل ســ ـــ ـــ ـــــتحق ،  املبلغ األصــ ـــ ـــ ـــــ�� املســ ـــ ـــ والفـائـدة ع�� املبلغ األصــ

 بالت�لفة املطفأة ؛

ــــمن نموذج عمل ��دف إ�� جمع التدفقات النقدية التعاقدية يتم قياس  - األدوات املتعلقة بالديون ا��تفظ ��ا ضــ
ـــــوى  ـــ ـــ ـــــ�� دفعــاتو�يع أدوات الــدين ، وال�� ل�ــا تــدفقــات نقــديــة �عــاقــديــة ال تمثــل ســ ـــ ـــ والفــائــدة ع�� املبلغ  املبلغ األصــ

 ) ؛FVTOCI( األخرى  ةلالشام اإليراداتاألص�� املستحق ، الحًقا بالقيمة العادلة من خالل 

ــــ�ثمارات الديون  - ـــ ـــ ــــ�م الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو  األخرى   يتم قياس جميع اســ ـــ ـــ ــــ�ثمارات �� األســ ـــ ـــ واالســ
 ).FVTPL األر�اح وا��سائرالقيمة العادلة من خالل ( ا��سارة

ـــــبقع�� الرغم ممـا  ـــ ـــ ، يجوز للبنـك إجراء عمليـة اختيـار / �عي�ن غ�� قـابلـة لإللغـاء التـاليـة عنـد االع��اف املبـد�ي  ســ
 بأصل ما��:

ــ�ثمار ��  - ــ�م ال يحتفظ األ يجوز للبنك أن يختار �شـــ�ل ال رجعة فيه تقديم �غي��ات الحقة �� القيمة العادلة السـ سـ
 ؛ و ضمن اإليرادات الشاملة األخرى عمال األ جموعة به للتداول أو مقابل طارئ مع��ف به من قبل املستحوذ �� م

القيمة العادلة من  يجوز للبنك أن �ع�ن �شـــــ�ل غ�� قابل لإللغاء اســـــ�ثمارًا للديون يل�� الت�لفة املطفأة أو معاي�� -
ى إذا أد FVTPLاألر�اح وا��سائر القيمة العادلة من خالل   كما تم قياس�ا �� FVTOCI الشامل اآلخر اإليرادخالل  

 ذلك إ�� إلغاء أو تقليل عدم تطابق ا��اسبة �ش�ل كب��.
 FVTOCIأدوات الدين بالت�لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشامل اآلخر 

 األصل.يقيم البنك تص�يف وقياس األصل املا�� بناًء ع�� خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل ونموذج أعمال البنك إلدارة 
ــــــامل اآلخر ــــــه بالت�لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــ ــــــل وقياســ ــــــ�يف األصــ ، يجب أن تؤدي  FVTOCI  ل�ي يتم تصــ

معاي�� ســـداد املبالغ ( والفائدة ع�� أصـــل الرصـــيد املســـتحق دفعات املبلغ األصـــ��شـــروطه التعاقدية إ�� تدفقات نقدية تمثل فقط 
 ).SPPI األصلية. وفوائد�ا

، فإن األصــــل �و القيمة العادلة لألصــــل املا�� عند االع��اف األو��. قد  SPPIمعاي�� ســــداد املبالغ األصــــلية. وفوائد�ا  لغرض اختبار
ـــــ��يتغ�� �ذا املبلغ  ـــــل). تت�ون الفائدة من  األصــ ـــــداد لألصــ ـــــ�يل املثال ، إذا �ان �ناك ســ ـــــل املا�� (ع�� ســ  املقابلع�� مدى عمر األصــ

ـــــ��، ومخـاطر االئتمـان املرتبطـة بـاملبلغ    للمبـالغ النقـديـةلزمنيـة للقيمـة ا ـــ ـــ ـــــتحق خالل ف��ة زمنيـة معينـة و��ـاطر وت�ـاليف  األصــ ـــ ـــ املســ
بالعملة ال�� يتم  SPPIمعاي�� ســــداد املبالغ األصــــلية. وفوائد�ا  اإلقراض األســــاســــية األخرى ، وكذلك �امش الر�ح. يتم إجراء تقييم

 األصل املا��. تقييم��ا 
ــــلية. وفوائد�ا  لمعاي�� �عت�� توافق التدفقات النقدية التعاقدية ال�� ت ــــداد املبالغ األصــ ــــ��. إن   اتفاقيةمع  SPPIســ ــا�ــ ــ اإلقراض األســ

اإلقراض   باتفاقيةالشروط التعاقدية ال�� �عرض التعرض للمخاطر أو التقلبات �� التدفقات النقدية التعاقدية ال�� ال عالقة ل�ا 
معاي�� ســـــداد  ال تؤدي إ�� تدفقات نقدية �عاقدية تمثلو عرض للتغ��ات �� أســـــعار األســـــ�م أو أســـــعار الســـــلع ، ، مثل الت ةاألســـــاســـــي

لإلقراض �غض النظر عما إذا �ان  أساسًية اتفاقيةأو املك�سب  الناتج. يمكن أن ي�ون األصل املا�� SPPIاملبالغ األصلية. وفوائد�ا 
ــــــ�له القانو�ي.  ـــ ا �� شــ ــــــً ـــ ــــــول املالية أمر تقييم نمو�عد قرضــ ـــ ــــــي اً اذج األعمال إلدارة األصــ ـــ ــــــاســ ـــ ــــــل املا��.  اً أســ ـــ ــــــ�يف األصــ ـــ تحدد حيث لتصــ

ـــــول املالية مًعا لتحقيق �دف مع�ن  ـــ ـــــتوى �عكس كيفية إدارة مجموعات األصــ ـــ . ال �عتمد لألعمال ا��موعة نماذج األعمال ع�� مســ
ـــــوص نموذج أعمـــال البنـــك ع�� نوايـــا اإلدارة  ـــ ـــ ـــــتوى أع�� من بخصــ ـــ ـــ أداة فرديـــة ، و�ـــالتـــا�� يتم إجراء تقييم نموذج األعمـــال ع�� مســ

 التجميع ول�س ع�� أساس �ل أداة ع�� حدة.
ا بـالت�لفـة املطفـأة أو  ـــــ�ـا الحقـً ـــ ـــ ـــــع أدوات الـدين ال�� يتم قيـاســ ـــ ـــ ــــــامـل اآلخربـالقيمـة العـادلـة من خالل اإليراد التخضــ ـــ ـــ إ��  FVTOCI  شــ

 انخفاض القيمة.
 FVTPLالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائر باألصول املالية 
 ��: FVTPL بالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائراألصول املالية 

 ؛ SPPIاألصول ذات التدفقات النقدية التعاقدية ال�� ال تمثل معاي�� سداد املبالغ األصلية. وفوائد�ا  )1(
ا��تفظ ��ا لتحصــــيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ا��تفظ ��ا   األصــــول ا��تفظ ��ا �� نموذج أعمال غ��  األصــــول  )2(

 للتحصيل والبيع ؛ و
 باستخدام خيار القيمة العادلة. FVTPL الل األر�اح وا��سائربالقيمة العادلة من خاألصول املعينة  )3(

 بالقيمة العادلة ، مع االع��اف بأي م�اسب / خسائر ناتجة عن إعادة القياس �� الر�ح أو ا��سارة. األصول يتم قياس �ذه 
ـــــ�ثمــارات للــديون تل�� معــاي�� الت�لفــة املطفــأة أو معــاي� ـــ ـــ القيمــة العــادلــة من خالل اإليراد  ��� العــام ا��ــا�� ، لم يحــدد البنــك أي اســ

 .FVTPL بالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائركما تم قياس�ا  FVTOCI  الشامل اآلخر
، يتم إعادة تص�يف  FVTOCI  بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشامل اآلخراملقاس عندما يتم إلغاء التحقق من اس�ثمار الدين  

ــــــابًقا ��  ـــ ــــــارة امل��اكمة املع��ف ��ا ســ ـــ ــــــو�ة إلعادة  اإليرادالر�ح أو ا��ســ ـــ ــــــارة ك�ســ ـــ ــــــامل اآلخر من حقوق امللكية إ�� الر�ح أو ا��ســ ـــ الشــ
ـــــ�يف. عندما يتم إلغاء تحقق ا ـــــ�م ال التصــ ـــــ�ثمار �� األســ ـــــامل اآلخراملقاس ســ  ه، فإن FVTOCI  بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــ

 األر�اح أو ا��سائر امل��اكمة املع��ف ��ا سابًقا �� الدخل الشامل اآلخر الحًقا إ�� أر�اح محتجزة. يتم تحو�ل
ا بـالت�لفـة املطفـأة أو  ـــــ�ـا الحقـً ـــ ـــ ـــــع أدوات الـدين ال�� يتم قيـاســ ـــ ـــ ــــــامـل اآلخرتخضــ ـــ ـــ إ��  FVTOCI  بـالقيمـة العـادلـة من خالل اإليراد الشــ

 ).5أ ( 2انخفاض القيمة. راجع املالحظة 
ـــــول املالية ا��الية للبنك كما ��  ـــــائدة   2018يناير   1قام مجلس إدارة البنك بمراجعة وتقييم األصــ بناًء ع�� ا��قائق والظروف الســ

التأث�� التا�� ع�� األصول املالية  9الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم  للمعيارلتطبيق األو��  ل ه �ان إ�� أن واستخلصوا�� ذلك التار�خ 
 للبنك فيما يتعلق بتص�يف�ا وقياس�ا:

ع�� النحو   2018يناير  1��   9إلعداد التقار�ر املالية رقم   الدو�� واملعيار 39تتم مقارنة فئة التصــ�يف وفًقا ملعيار ا��اســبة الدو��  
 التا��:

 
 فئة التص�يف 

الدو�� إلعداد املعيار   39ا��اسبة الدو�� معيار  
 9التقار�ر املالية رقم 

 محتفظ ��ا للتحصيل  القروض والذمم املدينة  النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 

 محتفظ ��ا للتحصيل  القروض والذمم املدينة  املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 محتفظ ��ا للتحصيل  القروض والذمم املدينة  البنوك األخرى املستحق من 

 محتفظ ��ا للتحصيل  القروض والذمم املدينة  �فضة للبنوك اإليرانية �� ا��ارجا�فوات�� التصدير 

 محتفظ ��ا للتحصيل  القروض والذمم املدينة  القروض والسلف 

 للتحصيلمحتفظ ��ا   القروض والذمم املدينة  األصول األخرى 

 ع�� النحو التا��:  2018يناير  1��  9واملعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية رقم  39تتم مقارنة فئة القياس وفًقا ملعيار ا��اسبة الدو�� 

 القياسفئة  

الدو�� إلعداد املعيار   39ا��اسبة الدو�� معيار  
 9التقار�ر املالية رقم 

 الت�لفة املطفأة   الت�لفة املطفأة  مصرف اإلمارات املركزي النقد واألرصدة لدى 

 الت�لفة املطفأة   الت�لفة املطفأة  املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 الت�لفة املطفأة   الت�لفة املطفأة  املستحق من البنوك األخرى 

 الت�لفة املطفأة   املطفأة الت�لفة  �فضة للبنوك اإليرانية �� ا��ارجا�فوات�� التصدير 

 الت�لفة املطفأة   الت�لفة املطفأة  القروض والسلف 

 الت�لفة املطفأة   الت�لفة املطفأة  األصول األخرى 

 لم تكن �ناك �غي��ات �� قياس األصول املالية.

 انخفاض قيمة األصول املالية .2

بنموذج "ا��سارة  39الدو�� رقم  ا��اسبةنموذج "ا��سارة املتكبدة" �� معيار  9 رقم لتقار�ر املاليةعداد ا�س�بدل املعيار الدو�� إل 
ا��سائر االئتمانية  ع�� كيفية تأث�� التغي��ات �� العوامل االقتصادية ع�� إصدار حكم كب��س�تطلب �ذا  .(ECL) "االئتمانية املتوقعة

. ينطبق نموذج انخفاض القيمة ا��ديد ع�� األصول املالية املقاسة ماالتترجيح االحت، وال�� س�تم تحديد�ا ع�� أساس   ECLs املتوقعة
، ولكن ل�س ع��  FVTOCI   بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشامل اآلخربالت�لفة املطفأة واألصول التعاقدية واس�ثمارات الديون 

 ، يتم االع��اف بخسائر االئتمان �� وقت مبكر عن 9الية رقم االس�ثمارات �� أدوات حقوق امللكية. بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر امل
 .39الدو��  ا��اسبةمعيار اعتماده بموجب 

يطبق البنك ن�ً�ا من ثالث مراحل لقياس مخصصات خسائر االئتمان ، باستخدام من�� خسارة االئتمان املتوقع كما �و مطلوب بموجب 
بالقيمة العادلة   أو FVTPL  األر�اح وا��سائر  بالقيمة العادلة من خاللاملالية ال�� ال يتم قياس�ا    لألصول ،    9املعيار الدو�� للتقار�ر املالية  

يتم ترحيل األصول املالية ع�� ثالث مراحل بناًء ع�� التغي�� �� مخاطر االئتمان منذ االع��اف  FVTOCI    خالل اإليراد الشامل اآلخرمن 
 .األو��

ع�� من�� ثال�ي املراحل يقوم ع�� التغي�� �� جودة االئتمان لألصول املالية منذ االع��اف   ECL  ا��سائر االئتمانية املتوقعة  يحتوي نموذج
 األو��. 

 ش�ًرا من  12، حيث لم تحدث ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان منذ االع��اف األو�� ، س�تم ���يل مبلغ �عادل    1املرحلة    ضمن -
 .ECL ا��سائر االئتمانية املتوقعة

ولكن ال �عت�� األدوات املالية منخفضة   األو��حيث �انت �ناك ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان منذ االع��اف    ،  2املرحلة    ضمن -
 . حتماالتال ا  ع�� مدى العمر االف��ا��� ل��جيح  ECL  ل��سائر االئتمانية املتوقعةالقيمة االئتمانية ، س�تم ���يل مبلغ مساٍو  

، حيث يوجد دليل موضو�� ع�� انخفاض القيمة �� تار�خ التقر�ر ، يتم تص�يف �ذه األدوات املالية ع�� أ��ا   3املرحلة    ضمن -
 ألصول املالية.ا عمرمدى ع��  ECL ��سائر االئتمانية املتوقعةاالئتمانية وس�تم ���يل مبلغ مساٍو لـ منخفضة القيمة

إ�� األمام و�تطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة للظروف االقتصادية املستقبلية ��  ECL عةا��سائر االئتمانية املتوق نموذجيتطلع 
 .ECL  ا��سائر االئتمانية املتوقعة تحديد الز�ادات الكب��ة �� مخاطر االئتمان وقياس

 ا��سائر االئتمانية املتوقعة وعند تقدير األو��عند تحديد ما إذا �انت مخاطر االئتمان لألصل املا�� قد ازدادت �ش�ل كب�� منذ االع��اف 
ECLs  ،تاحة. و�شمل ذلك �ل من املعلومات والتحليالت الكمية املصلة و الداعمة وذات الوثوقة و املعقولة و املعلومات امل باعتباره البنك يأخذ

 .ذلك املعلومات االس�شرافيةبما ��  املب�� ع�� املعرفةوالنوعية ، بناًء ع�� ا����ة التار�خية للبنك وتقييم االئتمان 

�و ا��د األق��� للف��ة التعاقدية ال�� يتعرض خالل�ا البنك ��اطر  ECL خسائر االئتمان املتوقعة  ا��د األق��� لف��ة النظر عند تقدير
 االئتمان ذات الصلة.

 تص�يف وقياس االل��امات املالية .3

املالية با��اسبة عن التغي��ات ��  االل��امات�� تص�يف وقياس  9يتعلق التغ�� ال�ام الذي أدخله املعيار الدو�� للتقار�ر املالية رقم 
إ�� التغ��ات �� مخاطر االئتمان  امل�سو�ة FVTPL القيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائرالقيمة العادلة الل��ام ما�� محدد كما �� 

 .للمصدر

 إسناد�ا إ��تقديم التغي��ات �� القيمة العادلة لالل��ام املا�� ال�� يمكن  9، يتطلب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية رقم و�ش�ل خاص
االع��اف بآثار التغ��ات �� مخاطر  يكن من شأن ، ما لم األخرى  ةالشامل اإليراداتالتغي��ات �� مخاطر االئتمان لتلك االل��امات �� 

تم إعادة ت الأن يخلق أو يوسع عدم تطابق ا��اسبة �� الر�ح أو ا��سارة.  اإليرادات الشاملة األخرى االئتمان ا��اصة باالل��امات �� 
، بل يتم تحو�ل�ا إ�� أر�اح محتجزة خسائرأو  أر�احإ��  الحقاً املالية  االل��اماتتص�يف التغي��ات �� القيمة العادلة امل�سو�ة إ�� مخاطر 

، تقديم �امل مبلغ التغ�� �� القيمة العادلة  39بموجب معيار ا��اسبة الدو�� تم املا��. سابًقا ،  االع��اف باالل��امعندما يتم إلغاء 
 .�� الر�ح أو ا��سارة FVTPL  بالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائرلالل��ام املا�� ا��دد 

 املالية للبنك. االل��اماتأي تأث�� ع�� تص�يف وقياس  9 رقم لم يكن لتطبيق املعيار الدو�� للتقار�ر املالية

 9 رقم لتقار�ر املاليةعداد االدو�� إل  للمعيار اإلفصاحات املتعلقة بالتطبيق األو��  .4

بموجب  FVTPL  عادلة من خالل األر�اح وا��سائربالقيمة المالية سبق أن حدد�ا البنك  ال��اماتلم يكن �ناك أي أصول مالية أو 
وال�� خضعت إلعادة التص�يف أو ال�� اختار البنك إعادة تص�يف�ا عند تطبيق املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر    39معيار ا��اسبة الدو��  

   القيمة العادلة من خالل األر�اح وا��سائر كما �� تخصيص�امالية اختار البنك  ال��اماتمالية أو  أصول . لم تكن �ناك 9 رقم املالية
FVTPL  ��9  رقم إلعداد التقار�ر املالية  الدو�� للمعيار�� تار�خ التطبيق األو. 

 ع�� األداء املا�� 9 رقم إلعداد التقار�ر املالية الدو�� للمعيار تأث�� التطبيق األو��  .5

 املالية واالل��اماتاألصول ب �سو�ة

ع�� النحو   2018يناير    1��    9واملعيار الدو�� للتقار�ر املالية    39املالية وفًقا ملعيار ا��اسبة الدو��    واالل��امات  األصول تتم مقارنة �سو�ة  
 التا��:

القيمة الدف��ية  
ملعيار ا��اسبة 

    39الدو�� 

القيمة   إعادة القياس 
الدف��ية 

للمعيار الدو�� 
للتقار�ر املالية 

9    

 در�م ’ 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000 

 822,425  0  822,425 لدى مصرف اإلمارات املركزي  النقد واألرصدة

 3,315,256  0  3,315,256 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 531,115  0  531,115 املستحق من البنوك األخرى 

 1,851,051  0  1,851,051 فوات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج

 3,877,769  ) 997,161(  4,874,930 القروض والسلف

 66,643  0  66,643 األصول األخرى 

 11,461,420  )997,161 (  10,464,259 

 0  0  0 ال��امات القروض غ�� امل��و�ة (خارج امل��انية العمومية)

 10,464,259  ) 997,161(  11,461,420 اإلجما��

 .مليون در�م 997 مبلغ 2018يناير  1إعادة القياس املع��ف ��ا �� احتياطيات االفتتاح كما �� بلغ إجما�� خسارة 

 �سو�ة مخصص انخفاض القيمة

معيار ا��اسبة الدو��    ��مخصص انخفاض القيمة للف��ة السابقة الذي تم قياسه وفًقا لنموذج ا��سارة املتكبد    ب�سو�ةا��دول التا��    يقوم
يناير    1��    9رقم    إلعداد التقار�ر املالية  فاض القيمة ا��ديد الذي تم قياسه وفًقا لنموذج ا��سارة املتوقع للمعيار الدو��إ�� مخصص انخ  39

2018 : 

مخصص  فئة القياس
انخفاض القيمة 

معيار  بموجب
 ا��اسبة الدو�� 

 39    

مخصص   إعادة القياس 
انخفاض 

 القيمة بموجب
ملعيار الدو�� ا

للتقار�ر املالية 
9    

 ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000 

 0  0  0 لدى مصرف اإلمارات املركزي  النقد واألرصدة

 0  0  0 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 0  0  0 املستحق من البنوك األخرى 

 0  0  0 ا��ارجفوات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإليرانية �� 

 4,189,513  997,161  3,192,352 القروض والسلف

 0  0  0 األصول األخرى 

 3,192,352  997,161  4,189,513 

 0  0  0 ال��امات القروض غ�� امل��و�ة (خارج امل��انية العمومية)

 4,189,513  997,161  3,192,352 اإلجما��

 .5�ـ و  4�� املالحظة  9املعلومات حول قياس مخصص انخفاض القيمة بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية يمكن االطالع ع�� مز�د من 

 إيرادات الفوائد 

 يتم اح�ساب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفع�� ع�� إجما�� القيمة الدف��ية لألصول املالية ، باست�ناء:

') ، وال�� يطبق عل��ا معدل الفائدة الفع�� األص�� املعدل ع��  POCI('  ذات التد�ي االئتما�ياألصول املالية املش��اة أو الناشئة   -
 االئتمان ع�� الت�لفة املطفأة لألصل املا��.

��ا أصبحت �� وقت الحق  " ولكPOCI" ذات التد�ي االئتما�ياألصول املالية املش��اة أو الناشئة  األصول املالية ال�� ل�ست -
عن طر�ق تطبيق معدل الفائدة الفع��  ل�ا") ، وال�� يتم اح�ساب إيرادات الفوائد 3منخفضة القيمة االئتمانية (أو "املرحلة 

 ع�� ت�لف��ا املطفأة (أي صا�� مخصص ا��سارة االئتمانية املتوقعة) .

 إعادة التص�يف .6

تتم عملية إعادة التص�يف من بداية ف��ة  حيث�عيد البنك تص�يف األصول املالية عندما يتغ�� نموذج أعماله إلدارة �ذه األصول فقط. 
 األو�� �عد التغي��. من املتوقع أن ت�ون �ذه التغي��ات نادرة جًدا ولم يحدث أي ���ء خالل �ذه الف��ة. إعداد التقار�ر

 املالية  الكشوفات��  ECL ل��سائر االئتمانية املتوقعةا��صص عرض  .7

 املالية ع�� النحو التا��: الكشوفات��  ECL االئتمانية املتوقعة �سائرل� ا��صصيتم عرض 

 املقرواملستحقة من  املركزي  اإلمارات العر�ية املتحدة مصرفلألصول املالية املقاسة بالت�لفة املطفأة (األرصدة لدى بال�سبة  )1(
الرئ���� والفروع �� ا��ارج واملستحقة من البنوك األخرى وفوات�� التصدير ا��صومة من البنوك اإليرانية والقروض والسلفيات  

 واألصول املالية األخرى): كخصم من إجما�� القيمة الدف��ية لألصول ؛ 

: كجزء من احتياطي إعادة تقييم FVTOCI يراد الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل اإل بال�سبة ألدوات الدين املقاسة  )2(
 الشامل اآلخر ؛ و اإليرادواملع��ف ��ا ��  FVTOCI    بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشامل اآلخراالس�ثمارات املعينة 

 الل��امات القروض وعقود الضمان املا��: كمخصص.بال�سبة  )3(

 اإليرادات من العقود مع العمالء -  15التقار�ر املالية رقم املعيار الدو�� إلعداد  .ب

العقود امل��مة مع العمالء (بصيغته  من يراداتاإل ع��  15�� العام ا��ا�� ، طبق البنك املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم 
باست�ناء إيرادات الفوائد املغطاة  2018يناير  1) والذي يصبح ساري املفعول لف��ة سنو�ة تبدأ �� أو �عد 2016املعدلة �� أبر�ل 

اإليرادات. ب لالع��افخطوات  5من�ً�ا من  15. قدم املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 9بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية 
للتعامل مع س�نار�و�ات محددة. فيما ي��   15تمت إضافة إرشادات توج��ية أك�� بكث�� �� املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم  

 املالية للبنك. الكشوفاتتفاصيل املتطلبات ا��ديدة وتأث���ا ع�� 

وفًقا للن�� االنتقا�� بأثر رج�� ع�� النحو املسموح به �� املعيار الدو��   15طبق البنك املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم 
(ب) ، يدرك البنك التأث��  3ج ، الفقرة 15الدولية إلعداد التقار�ر املالية  للمعيار(ب) وفًقا  3، الفقرة ج   15إلعداد التقار�ر املالية 

ال��اك�� لتطبيق �ذا املعيار �� البداية كتعديل ع�� الرصيد االفتتا�� لألر�اح ا��تجزة �� ف��ة إعداد التقار�ر السنو�ة وال�� 
ع�� العقود  . وفًقا لطر�قة االنتقال �ذه ، يطبق البنك �ذا املعيار بأثر رج�� فقط2018يناير   1األو�� ، أي  التطبيقتتضمن تار�خ 

 .األو�� التطبيق�� تار�خ تقديم  ت�ون عقودًا غ�� منجزةال�� 

العقد" لوصف ما يمكن أن �عرف أك�� باسم  ال��اممصطل�� "أصل العقد" و " 15�ستخدم املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 
. املا�� املركزاستخدام أوصاف بديلة �� بيان  الكيان �� "اإليرادات املستحقة" و "اإليرادات املؤجلة" ، ومع ذلك ال يحظر املعيار ع

 .لوصف �ذه األرصدة 15اعتمد البنك املصط��ات املستخدمة �� املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم وقد 

دناه. بصرف النظر �ـ أ 4 املالحظة رقميتم اإلفصاح عن السياسات ا��اس�ية للبنك فيما يتعلق بتدفقات اإليرادات بالتفصيل �� 
أي تأث��  15عن تقديم إفصاحات أك�� شموًال ملعامالت إيرادات البنك ، لم يكن لتطبيق املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم 

 .كب�� ع�� املركز املا�� و / أو األداء املا�� للبنك



الثالثاء    19   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12786  
Tuesday   19   November   2019  -  Issue No   12786 11

بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

الك�سوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018
. 2018يناير  1"إيرادات العقود مع العمالء" اعتباًرا من  15ة رقم قام البنك �� البداية بتطبيق املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالي

 ال تتم إعادة بيان املعلومات املقارنة.و بموجب طر�قة النقل ا��تارة ، 

 . املعاي�� والتفس��ات الصادرة وغ�� املطبقة �عد3 

والتعديالت ع�� املعاي�� والتفس��ات صادرة ولكن ل�ست نافذة املفعول �عد ولم يقم البنك  �� تار�خ اعتماد �ذه الكشوفات املالية، �انت املعاي�� التالية 
 باعتماد�ا �ش�ل مبكر: 

  

دمج األعمال (ســـــاري املفعول للف��ات ا��اســـــ�ية ال�� تبدأ �� أو   )2017(د�سم��  3املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 
 )2019يناير  01�عد 

األدوات املالية (ســـار�ة املفعول من الف��ات ا��اســـ�ية ال�� تبدأ  )2017 أكتو�ر(9املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية 
 )2019يناير  01�� أو �عد 

ــار�ة املفعول من الف��ات   )2017 د�سم��( 11املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ــ��كة (ســ ــ�ية ال�� ال��ت�بات املشــ ا��اســ
 )2019يناير  01تبدأ �� أو �عد 

ــ�ية ال�� تبدأ  )2016 يناير( 16املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ــ ــار�ة املفعول من الف��ات ا��اســ ــ عقود اإليجار (ســ
 )2019يناير  01من 

ــ�ية ال�� تبدأ عقود التأم�ن  )2017 مايو( 17املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية  ــ ــار�ة املفعول من الف��ات ا��اســ ــ (ســ
 )2021يناير  1من 

ــــــ�ية  )2018 أكتو�ر( 1معيار ا��اسبة الدو��  ـــ ــــــاري املفعول من الف��ات ا��اســ ـــ عرض البيانات املالية (ســ
 )2020يناير  1ال�� تبدأ من 

ـــــ�ية ،و  )2018 أكتو�ر( 8معيار ا��اسبة الدو��  ـــ ـــ ـــــات ا��اســ ـــ ـــ ـــــياســ ـــ ـــ التغي��ات �� التقديرات واألخطاء  الســ
يناير    01ا��اســ�ية (ســار�ة من الف��ات ا��اســ�ية ال�� تبدأ من 

2020( 
ضرائب الدخل (سار�ة املفعول من الف��ات ا��اس�ية ال�� تبدأ  )2017(د�سم��  12معيار ا��اسبة الدو�� 

 )2019يناير  01من 
ــــتحقاقات املوظف�ن ( )2018 ف��اير(  19معيار ا��اسبة الدو��  ــــار�ة املفعول اســ ــــ�ية    ســ من الف��ات ا��اســ

 )2019يناير  01ال�� تبدأ من 
ـــــ�يـة ال��  )2017(د�سم��  23معيار ا��اسبة الدو��  ـــ ـــ ــار�ـة املفعول من الف��ات ا��ـاســ ـــ ـــ ـــ ت�لفـة االق��اض (ســ

 )2019يناير  01تبدأ من 
ـــــار�ة   )2017 أكتو�ر( 28معيار ا��اسبة الدو��  ـــــ��كة (ســ ـــــار�ع املشــ ـــــر�ات الزميلة واملشــ ـــــ�ثمارات �� الشــ االســ

 )2019يناير  01املفعول للف��ات ا��اس�ية ال�� تبدأ �� أو �عد 
ـــــ�� رقم  ـــ ـــ ــــادر عن � 23التفســ ـــ ـــ ـــ عــداد �نــة املعــاي�� الــدوليــة إل الصــ

 )2017(يونيو  لتقار�ر املاليةا
ــاري  ــ ـــ ـــ ــر�بة الدخل (ســ ــ ـــ ـــ ــأن معامالت ضــ ــ ـــ ـــ املفعول عدم اليق�ن �شــ

 )2019يناير  01للف��ات ا��اس�ية ال�� تبدأ �� أو �عد 

أو وفق وعندما تصبح   2019يناير  1وتتوقع اإلدارة أنه س�تم اعتماد �ذه التعديالت �� الكشوفات املالية للبنك للف��ة ال�� تبدأ بتار�خ  
 العتماد �ذه التعديالت. مطبقة. ولم تحظى اإلدارة �عد بفرصة لدراسة اآلثار ا��تملة  

 

 والسياسات ا��اس�يةأسس اإلعداد  -4
 بيان االل��امأ. 

) مطبق و�ل IFRS(  الكشـــــــوفات املاليةيتم إعداد الكشـــــــوفات املالية وفقًا و�ما يل��م بمتطلبات �ل معيار دو�� إلعداد  
الكشــوفات ). و�شــمل املعاي�� الدولية إلعداد  IFRICالدولية (  الكشــوفات املاليةتفســ�� مطبق خاص ب��نة تفســ��ات  

 ).SIC) وتفس��ات ��نة التفس�� الدائمة (IASأيضًا معاي�� ا��اسبة الدولية ( املالية
 

 أساس اإلعدادب. 
تم إعداد الكشـــــــــــوفات املالية ع�� أســـــــــــاس مبدأ الت�لفة التار�خية باســـــــــــت�ناء قياس األدوات املالية املشـــــــــــتقة بالقيمة 

 وجدت. و�عتمد الت�لفة التار�خية �ش�ل عام ع�� القيمة العادلة للمبلغ املدفوع مقابل األصول.العادلة، إن 
لتحو�ل ال��ام ما�� �� معاملة منظمة   سـدادهأو    ،والقيمة العادلة �� السـعر الذي يتم اسـتالمه عند بيع أحد األصـول 

ب�ن مشــــارك�ن �� الســــوق �� تار�خ القياس، بصــــرف النظر عن ما إذا �ان �ذا الســــعر م��وظ �شــــ�ل مباشــــر أو مقدر 
باســتخدام تقنية تقييم أخرى. و�� تقدير القيمة العادلة ألصــل أو ال��ام، يأخذ البنك �� ا��ســبان خصــائص األصــل 

خذ املشار�ون �� السوق تلك ا��صائص �� ا��سبان عند تحديد سعر األصل أو االل��ام �� تار�خ أو االل��ام �� حال أ
ـــــف   ـــ ـــــاح �� كشـــــ ـــ ـــــع املا��القياس. و�تم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصـــــ ـــ ـــــاس،  الوضـــــ ـــ ع�� �ذا األســـــ

ـــــمن نطـاق املعيـار الـدو�� إل  ـــ ـــــ�م ال�� تقع ضـــــ ـــ ـــــاس الســـــ ـــ ـــــت�نـاء معـامالت الـدفع ع�� أســـــ ـــ ـــــوفـات املـاليـةعـداد بـاســـــ ـــ  2 الكشـــــ
ــــبة الدو��   ـــ ــــمن نطاق معيار ا��اسـ ـــ ــــابه مع  17ومعامالت التأج�� ال�� تقع ضـ ـــ ــــات ال�� لد��ا �عض أوجه ال�شـ ـــ والقياسـ

ـــت قيمة عادلة، مثل صــــا�� القيمة املمكن تحقيق�ا �� معيار ا��اســــبة الدو��   أو القيمة  2القيمة العادلة ولك��ا ل�سـ
 .36سبة الدو�� املستخدمة �� معيار ا��ا

 3أو   2أو  1، تم تـص�يف قياسـات القيمة العادلة �� املسـتوى  الكشـوفات املالية  إعداد و�اإلضـافة إ�� ذلك، فألغراض
ع�� أساس الدرجة ال�� ت�ون ف��ا مدخالت قياس القيمة العادلة م��وظة وتم تحديد أ�مية مدخالت قياس القيمة 

 العادلة �� ا��مل وفقًا ملا ي��:
ــــعار معلنة (غ��   1مســـــــــتوى املدخالت  . 1 ) �� األســـــــــواق ال�شـــــــــطة لألصـــــــــول أو االل��امات املتطابقة ال�� معدلة�و أســـــ

 يمكن للكيان الوصول إل��ا �� تار�خ القياس؛
أو   األصـل، م��وظة بخـصوص  1�و مدخالت، باسـت�ناء األسـعار املعلنة املشـمولة �� املسـتوى   2. مسـتوى املدخالت  2

 �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر؛ واالل��ام، سواء 
 �� مدخالت غ�� م��وظة لألصل أو االل��ام. 3. مستوى املدخالت 3

 

ــابقة. ولم يكن لدى  2واملســــتوى   1ولم توجد تحو�الت ب�ن األدوات املالية ذات املســــتوى   خالل الســــنة ا��الية أو الســ
من �سـلسـل القيمة العادلة �� ��اية السـنة  3البنك أية أدوات مالية مرحلة بالقيمة العادلة ومصـنفة ضـمن املسـتوى  

ــــ��يات أو مبيعات ألدوات  ـــ ــــابقة أية مشـ ـــ ــــنة ا��الية أو السـ ـــ ــــابقة. وعالوة ع�� ذلك، لم توجد خالل السـ ـــ ا��الية أو السـ
 من ال�سلسل ال�رمي للقيمة العادلة. 3مالية مرحلة بالقيمة العادلة ومصنفة ضمن املستوى 

 ' در�م) باست�ناء �� حال تم ذكر خالف ذلك.000كشوفات املالية ألقرب ألف (وقد تم تقر�ب جميع القيم �� ال
 االع��اف األو�� والقياس

ـــــعر املعــاملــة عنــد االع��اف    واالل��امــات لألصـــــــــــــول عنــدمــا تختلف القيمــة العــادلــة  ـــ  يــدرك الكيــان، األو��املــاليــة عن ســـــ
 الفرق ع�� النحو التا��:

عندما يتم إثبات القيمة العادلة بالســــــــعر املعروض �� ســــــــوق �شــــــــط ألصــــــــل أو ال��ام مماثل (أي مدخالت املســــــــتوى   -
األول) أو بناًء ع�� أسلوب تقييم �ستخدم فقط البيانات من األسواق ال�� يمكن مالحظ��ا ، يتم إعادة حساب الفرق 

 أو خسارة. ر�حع�� أنه 
تـأجيـل الفرق وتحـديـد توقيـت االع��اف بـالر�ح أو ا��ســـــــــــــارة �� اليوم املؤجـل �شـــــــــــــ�ل   �� جميع ا��ـاالت األخرى ، يتم -

ـــــتخـدام مـدخالت  ـــ فردي. يتم إطفـاؤ�ـا ع�� مـدى عمر األداة ، أو تـأجيل�ـا ح�� يمكن تحـديـد القيمـة العـادلـة لألداة بـاســـــ
 يمكن مالحظ��ا �� السوق ، أو تتحقق من خالل ال�سو�ة.

 أساس  ا��اسبةج. 
ذه الكشــــــوفات املالية، باســــــت�ناء معلومات التدفقات النقدية ع�� أســــــاس االســــــتحقاق ا��اســــــ��. ووفقًا تم إعداد �

  ما ملبدأ االستحقاق ا��اس��، يتم �عر�ف املعامالت واألحداث عند حدو��ا (ول�س عند استالم أو دفع مبلغ نقدي أو
 وفات املالية للف��ات ال�� تتعلق ��ا.�عادله) و�تم ���يل�ا �� ال��الت ا��اس�ية و�دراج�ا �� الكش

 أساس القياسد. 
 تم إعداد �ذه الكشوفات املالية وفق مبدأ الت�لفة التار�خية باست�ناء قياس املشتقات بالقيمة العادلة، إن وجدت.

 األصول املاليةه. 
املــاليــة وعقود معينـة   واالل��امــاتمتطلبــات االع��اف بقيــاس األصـــــــــــــول املــاليــة  9يحــدد املعيــار الــدو�� للتقــار�ر املــاليــة 

ــــبة الدو��  ــــ�ا. يحل �ذا املعيار محل معيار ا��اســـــ ــــلع غ�� مالية وقياســـــ ــــراء أو بيع ســـــ األدوات املالية: االع��اف  39لشـــــ
 والقياس.

ـــــيح ــات ا��اـســـــ  تم توضـ ـــ ــياسـ ـــ ــيل السـ ـــ ـــــ�ية تفاصـ ــات ا��اسـ ـــ ــياسـ ـــ �ية ال�امة ا��ديدة وطبيعة وتأث�� التغي��ات ع�� السـ
 أ. 2السابقة �� املالحظة 

 املالية �� بيان املركز املا�� للبنك عندما يصبح البنك طرًفا �� األح�ام التعاقدية لألداة. األصول يتم إدراج 
 قياس األصول املالية )1

أو   حيازةمباشـــرة إ��   �عودالعادلة. تضـــاف ت�اليف املعامالت ال��  يتم قياس األصـــول املالية مبدئًيا بالقيمة  
إصـــــــــــدار األصـــــــــــول املالية (بخالف األصـــــــــــول املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا��ســـــــــــارة) إ�� القيمة 

ــــــــرة إ�� ب  االع��افالعادلة لألصــــــــــــول املالية عند االع��اف األو��. يتم   ـــ ــــو�ة مباشـ ـــ  حيازةت�اليف املعاملة امل�ســـــ
 األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا��سارة مباشرة �� الر�ح أو ا��سارة.

املالية املع��ف ��ا الحًقا ب�امل�ا إما بالت�لفة املطفأة أو بالقيمة العادلة ، اعتماًدا   األصـــــول يتم قياس جميع  
 املالية. األصول ع�� تص�يف 

الرئ��ــــ��   املقر، واملســــتحق من  واملعادالت النقديةفأة من النقد  تت�ون األصــــول املالية املصــــنفة كت�لفة مط
وفروعـه �� ا��ـارج ، واملســـــــــــــتحقـة من البنوك األخرى ، وفوات�� التصــــــــــــــدير ا��صـــــــــــــومـة للبنوك اإليرانيـة �� 

 ا��ارج ، والقروض والسلفيات وغ���ا من األصول.
ـــــة طر�قةالطر�قة الفائدة الفعلية ��  وت�ون   ـــــصـ ــاب الت�لف�  ا��صـ ـــ ـــــيص �سـ ـــــل املا�� وتخصـ ة املطفأة لألصـ

 إيرادات الفوائد ع�� مدى الف��ة ذات الصلة.
ــــل املا�� عند االع��اف   وفقًا لهالت�لفة املطفأة للموجود املا�� �� املبلغ الذي يتم   ـــ مطروًحا   األو��قياس األصـ

ــ��الك ال��اك�� باســـتخدام طر�قة الفائدة ا الدفعاتمنه   ــافة إ�� االسـ ــية ، باإلضـ لفعلية ألي فرق ب�ن الرئ�سـ
ــــتحقاق ، املعدلة   األو���ذا املبلغ   ـــ ــــات  يوفقًا أل ومبلغ االسـ ـــ ــــصـ ـــ القيمة الدف��ية و�عت�� �ســــــــارة.  ا�  من مخصـ

 �سارة.ا� من مخصصاتالت�لفة املطفأة لألصل املا�� قبل �عديل أي  بأ��ااإلجمالية لألصل املا�� 
 

 واملعادالت النقديةالنقد 

�شــــــــتمل النقد وما �عادله ع�� أرصــــــــدة ذات توار�خ اســــــــتحقاق أصــــــــلية مد��ا ثالثة أشــــــــ�ر أو أقل من تار�خ الشــــــــراء ، 
 املركزي. اإلمارات العر�ية املتحدة مصرفو�شمل أرصدة ا��سابات ا��ار�ة النقدية وغ�� املقيدة لدى 

 السياسة ا��اس�ية السابقة لألصول املالية

ــــتحق من  واملعادالت النقديةالبنك األصــــــــــــول املالية التالية: النقد    يمتلك ـــ الرئ��ــــــــــــ�� وفروعه �� ا��ارج ،   املقر، واملســـــ
ـــــتحقات التصــــــدير ا��صــــــومة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج ، والقروض والســــــلفيات   وفوات��من البنوك األخرى ،    واملسـ

 وغ���ا من األصول.

ــــيص إيرادات الفوائد ع�� طر�قة الفائدة الفعلية �� طر حيث أن   ــــل املا�� وتخصـــــ ــــاب الت�لفة املطفأة لألصـــــ �قة ��ســـــ
ــــلة.  ــــتقبلية و مدى الف��ة ذات الصـــــ ــــاالت النقدية املســـــ ــــم اإليصـــــ ــــبط بخصـــــ املعدل الفع�� �و املعدل الذي يقوم بالضـــــ

 ف��ة أقصر.لاملقدرة خالل العمر املتوقع لألصل املا�� ، أو ، عند االقتضاء ، 

 لنقديةواملعادالت االنقد 

ع�� أرصدة ذات توار�خ استحقاق أصلية مد��ا ثالثة أش�ر أو أقل من تار�خ الشراء   واملعادالت النقدية�شتمل النقد  
 املركزي. اإلمارات العر�ية املتحدة مصرف، و�شمل أرصدة ا��سابات ا��ار�ة النقدية وغ�� املقيدة لدى 

 املستحقات من املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج
��ــ�يل املســتحقات من املقر الرئ��ــ�� وفروعه �� ا��ارج �شــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة وتتم إعادة قياســ�ا فيما يتم  

 �عد بالت�لفة املس��لكة باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد ناقص بدل انخفاض القيمة، إن وجد.

 املستحقات من البنوك األخرى 
ـــــتحقات من البنوك   ـــــ�يل املســـــ األخرى �شــــــــــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة وتتم إعادة قياســــــــــ�ا فيما �عد بالت�لفة يتم ��ـــــ

 املس��لكة باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد ناقص بدل انخفاض القيمة، إن وجد.
 

انية �� ا��ارج  كمبياالت التصدير ا��صومة للبنوك اإلير
ـــــومة للبنوك اإليرانية ��  ـــــدير ا��صـــــ ـــــ�يل كمبياالت التصـــــ ـــــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة وتتم إعادة يتم ��ـــــ ا��ارج �شـــــ

 قياس�ا فيما �عد بالت�لفة املس��لكة باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد ناقص بدل انخفاض القيمة، إن وجد.

 القروض والسلف
يتم ��ـــــــــ�يل القروض والســـــــــلف �شـــــــــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة وتتم إعادة قياســـــــــ�ا �شـــــــــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة 
ـــــات انخفاض القيمة وأية مبالغ تم  ـــــصـــــ ـــــ��لكة ناقص الفوائد املؤجلة ومخصـــــ ـــــ�ا فيما �عد بالت�لفة املســـــ و�عادة قياســـــ
شــــط��ا. و�تم اح�ســــاب الت�لفة املســــ��لكة مع األخذ �� ا��ســــبان ألي خصــــم أو قســــط عند االســــتحواذ والرســــوم ال�� 

ـــــــــا��ـة و�تم اعتمـاد �شـــــــــــــ�ـل جزءًا ال يتجزأ من ســـــــــــــعر الفـائـدة الفع��. و�تم إدراج اإل� الك �� الفوائـد واإليرادات املشـــــ
ا��ســــــــائر الناتجة عن انخفاض قيمة القروض والســــــــلف بمثابة خســــــــائر انخفاض قيمة ع�� القروض والســــــــلف �� 

 كشف األر�اح وا��سائر واإليرادات الشاملة األخرى.
 وخسائر صرف العمالت األجن�ية أر�اح )2

ـــــعر  وتحو�ل�ــااليــة املقومــة �عملــة أجن�يــة بتلــك العملــة األجن�يــة يتم تحــديــد القيمــة الــدف��يــة لألصـــــــــــــول املــ  ـــ بــالســـــ
 . ع�� وجه التحديد؛إلعداد التقار�رالفوري �� ��اية �ل ف��ة 

املالية املقاسة بالت�لفة املطفأة وال�� ال �ش�ل جزًءا من عالقة تحوط محددة ، يتم االع��اف   لألصول بال�سبة    -
 بفروق الصرف �� الر�ح أو ا��سارة ل�ذا العام ؛

وال�� ل�ســت   FVTOCI    بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــامل اآلخربال�ســبة ألدوات الدين ال�� تم قياســ�ا    -
طيــــة محــــددة ، يتم إدراج فروق الصـــــــــــــرف ع�� الت�لفــــة املطفــــأة ألداة الــــدين �� الر�ح أو جزًءا من عالقــــة تحو 
�تم إدراج فروق الصـــــــــــــرف األخرى �� الــــدخــــل الشــــــــــــــــامــــل اآلخر �� احتيــــاطي إعــــادة تقييم و ا��ســــــــــــــــارة للســـــــــــــنــــة. 

 االس�ثمارات.
ــبة    - ــة    لألصـــول بال�سـ ــارةاملالية املقاسـ وال�� ال �شـــ�ل جزًءا من   FVTPL     بالقيمة العادلة من خالل الر�ح وا��سـ

 عالقة تحوط محددة ، يتم االع��اف بفروق الصرف �� الر�ح أو ا��سارة ل�ذا العام ؛ و

، يتم إدراج   FVTOCI    بالقيمة العادلة من خالل اإليراد الشــامل اآلخربال�ســبة ألدوات حقوق امللكية املقاســة    -
 عادة تقييم االس�ثمارات.فروق الصرف �� الدخل الشامل اآلخر �� احتياطي إ

 انخفاض قيمة األصول املالية) 3
ـــــــص�ع��ف البنك   ـــ ا��ســـــــــــارة ��ســـــــــــائر االئتمان املتوقعة من االســـــــــــ�ثمارات �� أدوات الدين ال�� يتم قياســـــــــــ�ا   بمخصـ

ــامـل اآلخر ـــ ـــ ـــــمـان املـا��. يتم   FVTOCI    بـالت�لفـة املطفـأة أو بـالقيمـة العـادلـة من خالل اإليراد الشـــــ ـــ وكـذلـك �عقود الضـــــ
ــار�خ ــديـــث مبلغ خســــــــــــــــائر االئتمـــان املتوقعـــة �� �ـــل تـ ــار�ر تحـ ــان منـــذ ا ليعكس إلعـــداد التقـ ــاطر االئتمـ لتغ��ات �� مخـ

باألداة املالية املعنية. ال يتم االع��اف بخســــارة انخفاض القيمة لالســــ�ثمارات �� أدوات حقوق امللكية   األو��االع��اف  
 . FVTPL    الر�ح وا��سارةوال�� يتم إدراج�ا بالقيمة العادلة من خالل 

ـــــبة ��ميع األدوات املالية ، يقر البنك   ـــ ـــــائر االئتمانية املتوقعةبأ��بال�ســـــ ـــ مدى ا��ياة عندما ت�ون �ناك  ECL  ا ا��ســـــ
، من نـاحيـة أخرى ، لم ترتفع مخـاطر االئتمـان ع�� األداة   �� حـالز�ـادة كب��ة �� مخـاطر االئتمـان منـذ االع��اف األو��.  

ـــــ�ـل كب�� منـذ االع��اف   ـــ ـــــص، فـإن البنـك يق�س   األو��املـاليـة �شـــــ ـــ ــارة لتلـك األداة    مخصـــــ ــاوي ا��ســـــــــــ  املـاليـة بمبلغ �ســـــــــــ
 با��سـارة االئتمانية املتوقعةشـ�ًرا. �سـ�ند تقييم ما إذا �ان يجب االع��اف   12ملدة   ECL ا��سـارة االئتمانية املتوقعة

ECL   مدى ا��ياة ع�� ز�ادات كب��ة �� احتمال أو خطر حدوث تقصـــــــ�� منذ االع��اف األو�� بدًال من إثبات أن األصـــــــل
 فاض االئتما�ي �� تار�خ اإلبالغ أو حدوث تقص�� فع��.املا�� قد �عرض لالنخ

يدرس البنك ما إذا �انت �ناك ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان ع�� أســـــــــــاس مســـــــــــتمر طوال �ل ف��ة تقر�ر. لتقييم ما 
 إذا �ـانـت �نـاك ز�ـادة كب��ة �� مخـاطر االئتمـان ، يقـارن البنـك مخـاطر التخلف عن الســـــــــــــداد �� األصـــــــــــــل كمـا �� تـار�خ

 .األو��التقر�ر مع مخاطر التخلف عن السداد �� تار�خ االع��اف 
عنـد إجراء �ـذا التقييم ، يـأخـذ البنـك �� االعتبـار املعلومـات الكميـة والنوعيـة املعقولـة والـداعمـة ، بمـا �� ذلـك ا����ة 

 التار�خية واملعلومات االس�شرافية املتاحة دون ت�لفة أو ج�د غ�� م��ر.
 :�ش�ل خاصرات التالية املؤش و�تم إدراج

 توقع �� التص�يف االئتما�ي ا��ار�� (إن وجد) أو لالئتمان الداخ�� ؛املفع�� أو الكب�� التد�ور ال -
ــــلبية  التغي��ات  ال  - توقعة �� الظروف التجار�ة أو املالية أو االقتصـــــادية ال�� ُيتوقع أن تؤدي إ�� �غي�� املفعلية أو  السـ

 الوفاء بال��اماته ؛كب�� �� قدرة املق��ض ع�� 
 املق��ض ؛ عملياتتوقع �� نتائج املفع�� أو الكب�� التد�ور ال -
 كب��ة �� مخاطر االئتمان ع�� األدوات املالية األخرى للمق��ض نفسه ؛الز�ادات ال -
للمدين مما يؤدي إ�� انخفاض كب��   التقنيةتوقع �� الب�ئة التنظيمية أو االقتصادية أو  املفع�� أو السل��  التغي��  ال  -

 �� قدرة املدين ع�� الوفاء بال��اماته املتعلقة بالدين ؛
 �مة �� قيمة الضمان الداعم لالل��ام أو �� جودة ضمانات الطرف الثالث أو تحس�نات االئتمان ؛ واملغي��ات الت -
ـــــ�ن �� البنــك ملاتغي��ات ال - ـــ ـــــلوك املق��ض ، بمــا �� ذلــك التغي��ات �� حــالــة الــدفع للمق��ضـــــ ـــ �مــة �� األداء املتوقع وســـــ

 والتغي��ات �� نتائج ال�شغيل للمق��ض.

 ع�� املدين  النظر عن التحليل الوارد أعاله ، ُيف��ض حدوث ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان إذا �ان قد م�ــ��  بصــرف
ـــــديوًما  30أك�� من   ـــــتحقةلسـ الطرف املقابل ��   يخفقاألصــــــول املالية عندما    يحدث �ع��. ةالتعاقدي  اد الدفعات املسـ
ـــــــداد  ـــ يوًما من تار�خ اســـــــــــتحقاق�ا. يراقب البنك بانتظام فعالية املعاي�� املســـــــــــتخدمة  60تعاقدية خالل ال  الدفعاتسـ

القتضـــــــــــــاء للتأكد من أن املعاي�� قادرة لتحديد ما إذا �انت �ناك ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان ومراجع��ا حســـــــــــــب ا
 متأخر السداد.كب��ة �� مخاطر االئتمان قبل أن يصبح املبلغ الز�ادة الع�� تحديد 

 ذات التد�ي االئتما�ياألصول املالية 
املستقبلية " ، عندما يقع حدث واحد أو أك�� له تأث�� ضار ع�� التدفقات النقدية  ذو تد�ي ائتما�ياألصل املا�� "ي�ون  

ــــمن دليل 3املقدرة لألصـــــل املا��. �شـــــار إ�� األصـــــول املالية ال�� انخفضـــــت قيم��ا االئتمانية بأ��ا أصـــــول املرحلة   . يتضـ
انخفاض قيمة االئتمان بيانات يمكن مالحظ��ا حول األحداث التالية ال�� �شـــ�� إ�� أن املق��ض يواجه صـــعو�ة مالية 

 كب��ة.
 األجل ةطو�ل م�لةاملق��ض �� -
 املق��ض وفاة -
 املق��ض معسر-
 ) املاليةالتع�داتع�د (تللاملق��ض مخالفة  -
 �شط ل�ذا األصل املا�� �س�ب صعو�ات ماليةالسوق الاختفى  -
 امتيازات فيما يتعلق بالصعو�ة املالية للمق��ض قدم املقرض -
 اإلفالس مرحلة من ا��تمل أن يدخل املق��ض �� -
 شراء أو إ�شاء األصول املالية بخصم كب�� �عكس ا��سائر االئتمانية املتكبدة.تم  -

قد ال ي�ون من املمكن تحديد حدث منفصـــل واحد. بدًال من ذلك ، ر�ما أدى التأث�� املشـــ��ك للعديد من األحداث إ�� 
ل أصــــــــوًال مالية تقاس بالت�لفة انخفاض قيمة األصــــــــول املالية. يقوم البنك بتقييم ما إذا �انت أدوات الدين ال�� تمث

ـــــامـل اآلخر املطفـأة أو ـــ قـد انخفضـــــــــــــت قيم��ـا االئتمـانيـة �� �ـل تـار�خ   FVTOCI    بـالقيمـة العـادلـة من خالل اإليراد الشـــــ
ــــت قيم��ا االئتمانية ، ينظر البنك إلعداد التقار�ر ــــر�ات قد انخفضـ ــــيادي والشـ . لتقييم ما إذا �انت أدوات الدين السـ

 التمو�ل. تحصيلائد السندات وتص�يفات االئتمان وقدرة املق��ض ع�� �� عوامل مثل عو 
تد�ور �� الوضـع املا�� للمق��ض ، ما الُ�عت�� القرض منخفض القيمة االئتمانية عندما ُيمنح امتياز للمق��ض �سـ�ب 

ة التعـاقـديـة التـدفقـات النقـديـ  ا��صـــــــــــــول ع��لم يكن �نـاك دليـل ع�� أنـه ن�يجـة ملنح االمتيـاز ، انخفض خطر عـدم 
ا كب�ً�ا   ــً ــبة  و انخفاضـ املالية ال�� يتم ف��ا التفك�� �� ا��صـــول   لألصـــول ال توجد مؤشـــرات أخرى لضـــعف القيمة. بال�سـ

ع�� االمتيازات دون منح�ا ، �عت�� األصــــل منخفض القيمة االئتمانية عندما ي�ون �ناك دليل م��وظ ع�� انخفاض 
ـــداد (انظر أدناه) عدم قيمة االئتمان بما �� ذلك تلبية �عر�ف ا لتخلف عن الســــداد. �شــــمل �عر�ف التخلف عن السـ

 يوًما أو أك��. 30الرغبة �� دفع املؤشرات ووقف الدعم إذا تأخرت املبالغ ملدة 
 ياالئتما� ذات التد�ياألصول املالية املش��اة أو الناشئة 

ــ��اةاألصـــول املالية ال��   ــئة    املشـ ") �� األصـــول ال�� انخفضـــت قيم��ا االئتمانية POCI("  ياالئتما�  ذات التد�يأو الناشـ
ــابه ع�� أســــاس  عند االع��اف األو��. يحســــب البنك معدل الفائدة الفع�� املعدل حســــب االئتمان ، والذي يتم اح�ســ

ة �� التدفقات الت�لفة املطفأة لألصـــــــل املا�� بدًال من إجما�� قيمته الدف��ية و�تضـــــــمن تأث�� خســـــــائر االئتمان املتوقع
 النقدية املستقبلية املقدرة.

 �عر�ف التخلف عن السداد 
ــائر االئتمــانيــة املتوقعــة تحــديــدلمن األ�ميــة   ـــــــ ـــــــــداد أن ECL ا��ســـــ ـــــتخــدم �عر�ف حيــث . �عرف التخلف عن الســـــ ـــ �ســـــ

ــــداد �� قياس مقدار ــــائر االئتمانية املتوقعة  التخلف عن الســـــ ا��ســـــــــارة   مخصـــــــــصو�� تحديد ما إذا �ان   ECL ا��ســـــ
ـــــ�ند إ�� ـــــائر االئتمانية املتوقعة �سـ ـــــدادشــــــ�ًرا أو العمر االف��ا�ــــــ��، حيث أن   12ملدة  ECL  ا��سـ �و   التخلف عن السـ

ـــــداد  أحـد م�ونـات احتمـال التخلف ـــ ـــــائر االئتمـانيـة املتوقعـة ) الـذي يؤثر ع�� �ـل من قيـاسPD(  عن الســـــ ـــ  ECLs ا��ســـــ
 كب��ة �� مخاطر االئتمان.الز�ادة الوتحديد 

 :تخلف عن السداد�عت�� البنك ما ي�� بمثابة حدث 
 التعاقدية ؛ أو عن سداد دفعاتهيوًما  90املق��ض  تأخر -
 من غ�� املر�� أن يدفع املق��ض ال��اماته االئتمانية إ�� البنك بال�امل. -

 .�ش�ل مناسب ليعكس ا��صائص ا��تلفة ألنواع مختلفة من األصول  التخلف عن السداديتم �عر�ف 
ـــــرات  ـــ عنـــد تقييم مـــا إذا �ـــان من املر�� أن يـــدفع املق��ض ال��امـــه االئتمـــا�ي ، يـــأخـــذ البنـــك �� االعتبـــار �ـــل من املؤشـــــ
النوعية والكمية. �عتمد املعلومات ال�� تم تقييم�ا ع�� نوع األصــــــل ، ع�� ســــــ�يل املثال ، �� إقراض الشــــــر�ات ، ي�ون 

ــــتخدم �و   ـــ ــــر النو�� املسـ ـــ ــــرات الكمية ،   ،مخالفة التع�داتاملؤشـ ـــ ــــب إلقراض التجزئة. �عد املؤشـ ـــ و�و أمر غ�� مناسـ
مدخالت رئ�سية �� �ذا التحليل. �ستخدم بمثابة  ال��ام آخر للطرف املقابل ،   �شأنوعدم السداد    التأخرمثل حالة 

ا أو ا��صـــــــــــــول عليـه من  البنـك مجموعـة متنوعـة من مصــــــــــــــادر املعلومـات لتقييم التقصـــــــــــــ�� الـذي يتم تطو�ره داخليـً
 مصادر خارجية.

 ) ECLقياس خسائر االئتمان املتوقعة ( 
�ان قد ) أو مدى ا��ياة اســ�ناًدا إ�� ما إذا  شــ�ر 12شــ�ًرا ( 12) ع�� أســاس  ECLيتم قياس خســارة االئتمان املتوقعة (

ــــت القيمـــة االئتمـــانيـــةز�ـــادة كب��ة �� مخـــاطر االئتمـــان منـــذ االع��اف األو�� أو مـــا إذا �ـــانـــ  حـــدث ـــ ـــ حـــد أل  ت قـــد انخفضـــــ
 ��طر) ، والتعرض  PDا��ســـــــائر االئتمانية املتوقعة �� املنتج ا��صـــــــوم الحتمال التخلف عن الســـــــداد (فاألصـــــــول.  

 ) ، كما �و محدد ع�� النحو التا��:LGD) ، والتخلف عن السداد �س�ب ا��سارة (EADالتخلف عن السداد (
ــ   PD  احتمال التخلف عن السداد  يمثل  - ـــ  12احتمال تخلف املق��ض عن الوفاء بال��اماته املالية ، سواء ع�� مدار الــ

ـــــــدادشـــــــــــ�ًرا القادمة ( ـــ ـــــــداد  ، أو ع�� مدى العمر املتبقي (شـــــــــــ�رًا) 12ملدة  PD   تخلف عن السـ ـــ مدى   PDتخلف عن السـ
 .ا��ياة) لالل��ام

التخلف ع�� املبالغ ال�� يتوقع البنك أن ت�ون مســـــتحقة �� وقت  EAD  �عتمد التعرض ��طر التخلف عن الســـــداد  -
ـــــداد ــ   عن السـ ـــــ ـــ ـــ ) أو ع�� مدى العمر شــــــ�رًا من التعرض ��طر التخلف عن الســــــداد 12شــــــ�ًرا القادمة ( 12، خالل الــــــ

، يتضــــمن دوريســــ�يل املثال ، بال�ســــبة الل��ام    مدى ا��ياة). ع��  EAD(التعرض ��طر التخلف عن الســــداد  املتبقي

البنك الرصـــيد امل�ـــ�وب ا��ا�� باإلضـــافة إ�� أي مبلغ آخر من املتوقع �ـــ�به إ�� ا��د التعاقدي ا��ا�� بحلول وقت 
 ، �� حالة حدوثه.التخلف عن السداد

��طر التخلف ) توقعات البنك ملدى ا��سارة عند التعرض  LGD(  تمثل ا��سارة الناجمة عن التخلف عن السداد  -
 .عن السداد

ــــب نوع الطرف املقابل ونوع وأقدمية املطالبة وتوافر   LGD  ا��ســــــــارة الناجمة عن التخلف عن الســــــــداد ختلفت ـــ حسـ
ـــــمان أو الدعم االئتما�ي اآلخر. يتم التعب�� عن ـــــبة مئو   LGD  ا��ســــــارة الناجمة عن التخلف عن الســــــداد  الضـ �ة ك�سـ

ا��ســـــــارة الناجمة   ). يتم اح�ســـــــابEAD(  التخلف عن الســـــــداد�� وقت   ل��طر  من ا��ســـــــارة ل�ل وحدة من التعرض
ت�ون ا��ســارة الناجمة عن التخلف عن شــ�ًرا أو مدى ا��ياة ، حيث   12ع�� أســاس    LGD  عن التخلف عن الســداد

 12 مدة��   تخلف عن السـداد�ا �� حالة حدوث ال�سـبة املئو�ة ل��سـارة املتوقع حدو�  �شـ�ًرا � 12ملدة   LGD  السـداد
املتوقع   ال�ســــــــبة املئو�ة ل��ســــــــارة ��  ا��ياةمدى  LGD   ا��ســــــــارة الناجمة عن التخلف عن الســــــــداد شــــــــ�ًرا التالية و

 ع�� مدى ا��ياة املتبقية املتوقعة للقرض. التخلف عن السداد حال حدث��  احدو��
ا��سارة الناجمة  و  PD  احتمال التخلف عن السداد  من خالل إسقاط ECL  ا��سائر االئتمانية املتوقعة  يتم تحديد

ـــــداد ـــــداد و  LGD  عن التخلف عن الســـــ ـــــ�ر مقبل ول�ل عرض فردي أو  EAD  التعرض ��طر التخلف عن الســـــ ل�ل شـــــ
ــــر�حة جماعية.   ـــ البقاء ع�� قيد ا��ياة (أي أن   تم مضــــــــــــاعفة �ذه امل�ونات الثالثة مًعا و�عديل�ا بحًثا عن احتمالتشـــــ

 ا��سائر االئتمانية املتوقعة  �ذا  �� الش�ر السابق). يحسب  متخلف عن السدادالتعرض لم يكن مدفوًعا مسبًقا أو  
ECL   معدل و��ون  .  وجمع�ال�ل شـــــ�ر �� املســـــتقبل ، وال�� يتم �عد ذلك خصـــــم�ا مرة أخرى إ�� تار�خ التقر�ر  بفعالية

 �و سعر الفائدة الفع�� األص�� أو تقر�به. ECL ا��سائر االئتمانية املتوقعة سابا��صم املستخدم �� ح
ـــــــــداد تم تطو�ر ـــــتحقـاق ع��مـدى ا��يـاة    PD احتمـال التخلف عن الســـــ ـــ احتمـال  عن طر�ق تطبيق ملف �عر�ف االســـــ

عن الســداد   . يبحث ملف االســتحقاق �� كيفية تطور حاالت التخلفًا ا��اليةشــ�ر  12 ملدة  PD التخلف عن الســداد
�� محفظة من نقطة االع��اف األو�� طوال مدة القروض. �ســــــــ�ند ملف االســــــــتحقاق إ�� البيانات التار�خية امل��وظة 

 التحليل التار���.بئتما�ي. و�دعم �ذا اال نطاق ال�فظة و ا�و�ف��ض أن ي�ون �و نفسه �� جميع األصول داخل 
ــــداد يتم تحديد ـــ اســــــــــــ�ناًدا إ�� ملف �عر�ف الدفع   ودى العمرشــــــــــــ�ًرا   12ملدة   EADs التعرض ��طر التخلف عن الســـــ

 املتوقع ، والذي يختلف حسب نوع املنتج.
ـــــتحقـة ع��  الـدفعـات، �عتمـد ذلـك ع�� دفعـة واحـدةبـال�ســـــــــــــبـة إلطفـاء املنتجـات وقروض الســـــــــــــداد   - ـــ التعـاقـديـة املســـــ

ا �عديل �ذا املبلغ ألي مدفوعات زائدة متوقعة يقوم ��ا شـــــــ�ًرا أو مدى ا 12املق��ض ع�� أســـــــاس   ��ياة. ســـــــ�تم أيضـــــــً
 اف��اضات السداد / إعادة التمو�ل املبكرة �� ا��ساب. إدراجاملق��ض. يتم أيًضا 

عن طر�ق أخذ الرصـــــــيد امل�ـــــــ�وب  ��طر التخلف عن الســـــــداد، يتم الت�بؤ بالتعرض الدور�ةبال�ســـــــبة للمنتجات    -
ــــــــافة " ـــ عامل تحو�ل االئتمان" الذي �ســــــــــــمح بالتخفيض املتوقع ل��د األق�ــــــــــــ�� بحلول وقت التخلف عن ا��ا�� و�ضـ

 البنك األخ�� الســـداد. تختلف �ذه االف��اضـــات حســـب نوع املنتج ونطاق اســـتخدام ا��د ا��ا�� ، اســـ�ناًدا إ�� تحليل
 . التخلف عن السدادبيانات ل

اس�ناًدا إ�� العوامل ال�� تؤثر   ودى العمرش�ًرا   12ملدة   LGDs  ا��سارة الناجمة عن التخلف عن السداد  يتم تحديد
 حسب نوع املنتج. �ذا ختلفو�. التخلف عن السدادع�� عمليات االس��داد ال�� تمت �عد 

ا ع�� نوع الضــــــــمان وقيم الضــــــــمان املســــــــقطة ، وا��صــــــــومات   - بال�ســــــــبة للمنتجات املضــــــــمونة ، �عتمد ذلك أســــــــاســــــــً
 �س�ب املبيعات القسر�ة ، ووقت إعادة التملك وت�اليف االس��داد امل��وظة. يةق / الدف�� التار�خية ع�� قيم السو 

ع�� مســــــــتوى   LGD  ا��ســــــــارة الناجمة عن التخلف عن الســــــــداد بال�ســــــــبة إ�� املنتجات غ�� املضــــــــمونة ، يتم �عي�ن  -
ـــ�ن. تتأثر   لالختالفاملنتج نظًرا   ـــ��داد ال�� تم تحقيق�ا ب�ن مختلف املق��ضـ ا��ســــارة الناجمة ا��دود �� عمليات االسـ

 باس��اتيجيات التحصيل ، بما �� ذلك مبيعات الديون املتعاقد عل��ا والسعر.�ذه  LGD عن التخلف عن السداد
ا تضـــــــــم�ن املعلومات االقتصـــــــــادية التطلعية �� تحديد ــــداد  يتم أيضـــــــــً التعرض ��طر   و  PD  احتمال التخلف عن الســـــ

تختلف و .  ودى ا��ياةشـــــــ�ًرا   12ملدة   LGD  ا��ســـــــارة الناجمة عن التخلف عن الســـــــداد و EAD  التخلف عن الســـــــداد
 �ذه االف��اضات حسب نوع املنتج.

ـــــائر االئتمانية املتوقعة  االف��اضـــــــــات ال�امنة وراء حســـــــــاب  تتم مراقبة ومراجعة ـــ ـــــتحقاق مثل ك -  ECL ا��سـ ـــ يفية اسـ
 �ل ثالثة أش�ر. - إ�� قيم القروضوكيف تتغ��  PDS احتمال التخلف عن السدادملف �عر�ف 

 ع�� النحو التا��: ECL ا��سائر االئتمانية املتوقعة بال�سبة للتعرضات غ�� املمولة ، يتم قياس
ـــــــائر االئتمانية املتقعة بال�ســـــــــــبة الل��امات القروض غ�� امل�ـــــــــــ�و�ة ، فإن  - ـــ �� الفرق ب�ن القيمة ا��الية  ECL  ا��سـ

للفرق ب�ن التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للبنك إذا ��ب صاحب االل��ام القرض والتدفقات النقدية ال�� 
 يتوقع البنك استالم�ا إذا تم ��ب القرض ؛ و

ــائر االئتما بال�ســـــــبة لعقود الضـــــــمان املا�� ، فإن  - �� الفرق ب�ن املدفوعات املتوقعة لســـــــداد   ECL نية املتوقعةا��ســـــ
 حامل أداة الدين املضمونة مطروحًا م��ا أي مبالغ يتوقع البنك استالم�ا من املالك أو املدين أو أي طرف آخر.

 ال يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة �� االس�ثمارات �� األس�م.

 األصول املاليةالسياسة ا��اس�ية السابقة النخفاض قيمة 

 األصول املرحلة بالت�لفة املس��لكة
�� حالة وجود دليل، يتم ��ـــــــــــ�يل أية خســـــــــــائر انخفاض قيمة �� كشـــــــــــف اإليراد الشـــــــــــامل و�تم إظ�ار�ا �� حســـــــــــاب 
مخصــــــــص مقابل تلك األصــــــــول املالية. وعندما ي�ســــــــ�ب حدث الحق بانخفاض مبلغ خســــــــارة انخفاض القيمة، فيتم 

 خسارة انخفاض القيمة �� كشف اإليراد الشامل.إظ�ار انخفاض 
 

وقد �شــــمل دليل انخفاض القيمة مؤشــــرات ع�� أن املق��ض أو مجموعة مق��ضــــ�ن يواج�ون صــــعو�ة أو تقصــــ��ًا أو 
تأخرًا كب��ًا �� دفعات الفائدة أو أصـــل الدين، واحتمال �عرضـــ�م لإلفالس أو إلعادة �ي�لة مالية أخرى وعندما �شـــ�� 

ـــــتقبليـة املتوقعـة، مثـل التغ��ات �� البيـانـات  ـــ امل��وظـة إ�� وجود انخفـاض ممكن القيـاس �� التـدفقـات النقـديـة املســـــ
 املتأخرات أو الظروف االقتصادية املرتبطة بالتقص��. فيتم تحديد انخفاض القيمة وفقًا ملا ي��:

ب�ن القيمة املرحلة والقيمة ا��الية   بال�ســـــبة لألصـــــول املرحلة بالت�لفة املســـــ��لكة، فإن انخفاض القيمة �و الفرق   - 
 ؛ أواألص��ّ للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة �سعر الفائدة الفع�� 

بال�ســــــبة لألصــــــول املرحلة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة �و الفرق ب�ن الت�لفة والقيمة العادلة ناقص أي   -
 ؛ أوةاملالش اتانخفاض قيمة م��ل سابقًا �� اإليراد

بال�ســــــبة لألصــــــول املرحلة بالت�لفة، فإن انخفاض القيمة �و الفرق ب�ن القيمة املرحلة والقيمة ا��الية للتدفقات   -
 النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة �سعر السوق ا��ا�� لعوائد أصل ما�� مشابه.

 
ـــــتو��ن ا��ـاص وا��مـا��. و�تم تق ـــ ييم جميع األصـــــــــــــول الفرديـة و�عتمـد البنـك الـدليـل ع�� انخفـاض القيمـة ع�� املســـــ

ال�امة النخفاض قيمة محدد. ثم يتم تنفيذ تقييم جما�� ��ميع األصـــــــــــول ال�امة الفردية ال�� ي�ب�ن أنه لن تنخفض 
ـــــوص أي انخفــاض قيمــة تم تكبــده ولكن لم يتم تحــديــده �عــد. و�تم إجراء تقييم  ـــ ـــــ�ــل خــاص وذلــك بخصـــــ ـــ قيم��ــا �شـــــ

ة بخصـــــــــــــوص انخفـاض القيمـة من خالل تجميع األصـــــــــــــول املـاليـة ذات جمـا�� لألصـــــــــــــول ال�� ل�ســـــــــــــت ل�ـا أ�ميـة فرديـ 
 خصائص ا��اطر املتماثلة.

 
 
 

محســـــــــــــو�ة وفقًا   املر��ة  ا��اطر  ذات٪ من األصـــــــــــــول  1.5و�ســـــــــــــتخدم البنك ل��صـــــــــــــول ع�� انخفاض قيمة جما�� 
 مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي.لتوج��ات 

 
 القروض املعاد التفاوض عل��ا

يقوم البنك، حيثما أمكن ذلك، بالســـــــــ�� إ�� إعادة �ي�لة القروض بدًال من ا��صـــــــــول ع�� ضـــــــــمانات إضـــــــــافية. وقد 
�شــمل ذلك تمديد ترت�بات الســداد واالتفاق ع�� شــروط جديدة للقرض. و�مجرد إعادة �ي�لة القرض، يظل مدرجًا 

ــ�التقيد املُ م يت�� فئة القروض املعاد التفاوض عل��ا ضـــــمن "القروض والســـــلف" ح��   ــ بالشـــــروط املعدلة ملدة ال   �ر�ـ
تقل عن ثالثة أشــــــــ�ر من تار�خ إعادة ال�ي�لة. وتقوم اإلدارة �شــــــــ�ل مســــــــتمر بمراجعة القروض املعاد التفاوض عل��ا 
للتـــأكـــد من تحقيق جميع املعـــاي��، ومن أر��يـــة ســـــــــــــــداد الـــدفعـــات املســـــــــــــتقبليـــة. وتظـــل القروض خـــاضـــــــــــــعـــة لتقييم 

 جما��، محسوب باستخدام سعر الفائدة الفع�� األو�� للقرض.انخفاض قيمة فردي أو 
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يقوم البنك �� �عض األحيان بتعديل شــــــــروط القروض املقدمة للعمالء �ســــــــ�ب عمليات إعادة التفاوض التجار�ة أو 
 .التحصيلالقروض املتع��ة ، ��دف تحقيق أق��� قدر من 

�ســـ�ند ســـياســات و الدفع.   من  عفاءاإل ال�ي�لة �ذه ترت�بات تمديد ف��ة الدفع و�جازات الدفع و تتضـــمن أ�شـــطة إعادة 
تبقى و وممارسات إعادة ال�ي�لة إ�� مؤشرات أو معاي�� �ش�� ، �� رأي اإلدارة ، إ�� أن الدفع سوف �ستمر ع�� األر��.  

 ع�� القروض ألجل. �� معظم األحوال تطبيق إعادة ال�ي�لة حيث يتم�ذه السياسات قيد املراجعة املستمرة. 

ــــداديتم تقييم مخـــاطر  ـــ ـــ �ـــذه األصـــــــــــــول �عـــد التعـــديـــل �� تـــار�خ التقر�ر ومقـــارن��ـــا بـــا��ـــاطر بموجـــب  التخلف عن ســـــ
األصـــل األصـــ��.   اســـ�بعاد، عندما ال ي�ون التعديل جو�رً�ا و�التا�� ال يؤدي إ��  األو��الشـــروط األصـــلية عند االع��اف  

ــــ�ل م��وظ �عد و ء الالحق لألصــــــــول املعدلة. يراقب البنك األدا ـــ ــــ�ت �شـ ـــ قد يحدد البنك أن مخاطر االئتمان قد تحسـ
ـــــــائر االئتمانية املتوقعة( 2أو املرحلة   3إعادة ال�ي�لة ، بحيث يتم نقل األصـــــــــــول من املرحلة   ـــ  مدى ا��ياة)  ECL ا��سـ

ــائر االئتمانية املتوقعةإ�� املرحلة األو��   ــ �ذا �و ا��ال فقط بال�ســـــــــبة لألصـــــــــول ال�� تم شـــــــــ�ًرا).   12ملدة   ECL(ا��ســـــ
 تنفيذ�ا وفًقا للشروط ا��ديدة ملدة ستة أش�ر متتالية أو أك��.

يواصـــــــــــــل البنـك مراقبـة مـا إذا �ـانـت �نـاك ز�ـادة كب��ة الحقـة �� مخـاطر االئتمـان فيمـا يتعلق ��ـذه األصـــــــــــــول من خالل 
 استخدام نماذج محددة لألصول املعدلة.

 ) الشطب5

خلص إ�� أنه ال يوجد �نك األصول املالية ، �ليًا أو جزئيًا ، عندما �س�نفد جميع ج�ود االس��داد العملية و �شطب الب
) وقف �شـــاط 1ما ي��: ( لالســـ��داد. �شـــمل املؤشـــرات ال�� �شـــ�� إ�� عدم وجود توقع معقول  الســـ��داد�اتوقع معقول  

ـــمان  ال  ��ز) حيث ت�ون طر�قة االســـــ��داد ا��اصـــــة بالبنك  2اإلنفاذ و ( ـــ�ل ضــ ـــمان غ�� قابلة للتوقع �شــ وقيمة الضــ
 �امل.

ـــــــاح عن  يجوز للبنك شـــــــــــطب األصـــــــــــول املالية ال�� ال تزال خاضـــــــــــعة ل�شـــــــــــاط اإلنفاذ.   ـــ املبالغ التعاقدية غ�� تم اإلفصـ
. ال يزال البنك د 10د و  7�� املالحظة   2018د�ســـــــم��   31خالل الســـــــنة املن��ية �� املســـــــددة ل�ذه األصـــــــول املشـــــــطو�ة  

ا �ســـــــــــــ�ـب عـدم وجود توقعـات معقولـة  ا بـال�ـامـل ، لكن تم شـــــــــــــط��ـا جزئيـً �ســـــــــــــ�� الســـــــــــــ��داد املبـالغ املســـــــــــــتحقـة قـانونـً
 الس��داد�ا بال�امل.
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صـــول املالية فقط عند ان��اء صـــالحية ا��قوق التعاقدية للتدفقات النقدية يقوم البنك ب�نفيذ عمليات اســـ�بعاد األ 
ـــــل إ�� كيـان آخر. و�� حـال عـدم قيـام   مزايـامن األصـــــــــــــل؛ أو عنـد تحو�ـل األصـــــــــــــول املـاليـة وجميع مخـاطر و  ـــ ملكيـة األصـــــ

امللكيــة واســـــــــــــتمر بــالســـــــــــــيطرة ع�� األصــــــــــــــل ا��ول، فيقر البنـك  مزايــاالبنــك بتحو�ــل أو بــاالحتفــاظ بجميع مخــاطر و 
ـــــل واالل��ام املتعلق به للمبلغ الذي قد يتوجب عليه دفعه. و�� حال احتفاظ البنك بجميع  بالفائدة ا��تجزة �� األصـ

�� ملكية أصــــــــــــل ما�� محول، ف�ســــــــــــتمر البنك بإقرار األصــــــــــــل املا�� و�قر أيضــــــــــــًا االق��اض بضــــــــــــمان عي  مزايامخاطر و 
 للعائدات املستلمة.

وعند اسـ�بعاد أصـل ما�� بالت�لفة املسـ��لكة، يتم ��ـ�يل الفرق ب�ن القيمة الدف��ية لألصـل و�جما�� املقابل املسـتلم 
 .ةالشامل اتواملستحق �� اإليراد

 -و
 والتج���ات واملعداتاملمتل�ات  

ــــع ال   مطروحًا   ،بالت�لفة التار�خية  ،والتج���ات واملعدات األخرى املمتل�ات  . و�تم إدراج جميع لإل�الك  األرا�ـــــ��تخضـ
 اإل�الك امل��اكم وخسائر انخفاض القيمة امل��اكمة، إن وجدت. م��ا

 
و�تم إدراج الت�اليف الالحقة �� القيمة الدف��ية لألصــــــل أو يتم ��ــــــ�يل�ا �أصــــــل منفصــــــل، حســــــب الضــــــرورة، فقط 

اقتصـــــــادية مســـــــتقبلية مرتبطة بالبند و�م�انية قياس ت�لفة البند   مزاياعندما ي�ون من ا��تمل حصـــــــول البنك ع��  
�تم إدراج جميع عمليات اإلصـــالح والصـــيانة األخرى �شـــ�ل موثوق. و�تم اســـ�بعاد القيمة الدف��ية ل��زء املســـ�بدل. و 

 �� كشف األر�اح وا��سائر و الشاملة األخرى خالل الف��ة املالية ال�� يتم تكبد�ا ف��ا.
و�تم ��ـــــ�يل اإل�الك لشـــــطب ت�لفة األصـــــول ناقص قيم�ا املتبقية طوال عمر�ا اإلنتا��، وذلك باســـــتخدام طر�قة 

 القسط الثابت وفقًا ملا ي��:
 

 سنة   20 املبا�ي 
 سنوات   4أقل شروط عقد اإليجار و  تحس�نات امللكيات املستأجرة 

 سنوات   4- 1 األثاث والتج���ات وال��كيبات واملعدات املكت�ية 
 سنوات   3 ارات ي الس 

 

�غي��ات �� وتتم مراجعـة األعمـار اإلنتـاجيـة املقـدرة والقيم املتبقيـة وطر�قـة اإل�الك �� ��ـايـة �ـل ســـــــــــــنـة، مع تـأث�� أيـة 
 التقدير املعتمد ع�� أساس مستقب��.

 
و�تم تحـديـد الر�ح أو ا��ســـــــــــــارة النـاتجـة عنـد بيع أو اســـــــــــــ��داد بنـد ملكيـة وتج���ات ومعـدات بمثـابـة الفرق ب�ن عوائـد 

 البيع والقيمة الدف��ية لألصل و�تم ���يله �� الر�ح أو ا��سارة.

 انخفاض قيمة األصول غ�� املالية - ز
ألصــــول ال�� ل�س ل�ا عمر إنتا�� لإل�الك و�تم فحصــــ�ا ســــنو�ًا بخصــــوص انخفاض القيمة. وتتم مراجعة األصــــول  ال تخضــــع ا

ا��اضـــــــــعة لإل�الك بخصـــــــــوص انخفاض القيمة عند وقوع أحداث أو �غ��ات �� الظروف �شـــــــــ�� إ�� أن القيمة الدف��ية قد ال  
مبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدف��ية لألصــــــــــل املبلغ القابل  ت�ون قابلة لالســــــــــ��داد. و�تم ��ــــــــــ�يل خســــــــــارة انخفاض القيمة لل 

لالســـــ��داد ا��اص به. واملبلغ القابل لالســـــ��داد �و األع�� من ب�ن القيمة العادلة لألصـــــل  مطروحًا م��ا ت�اليف البيع والقيمة  
توجد ف��ا تدفقات نقدية قابلة  االســــــــتعمالية. وألغراض تقييم انخفاض القيمة، يتم تجميع األصــــــــول �� أد�ى املســــــــتو�ات ال�� 

للتحديد �شـــ�ل منفصـــل (الوحدات املنتجة للنقد). وتتم مراجعة األصـــول غ�� املالية، خالفًا للســـمعة التجار�ة، ال�� �عرضـــت  
 النخفاض قيمة وذلك بخصوص العكس ا��تمل النخفاض القيمة �� تار�خ �ل تقر�ر.

 

 الصادرة عن البنكاالل��امات املالية وأدوات ا��صص   - ح
 التص�يف كديون أو حقوق ملكية

حقوق ملكيـة وفقـًا ملضـــــــــــــمون   بـاعتبـار�ـامـا ال��امـات مـاليـة أو بـاعتبـار�ـا إيتم تصـــــــــــــ�يف أدوات الـديون وحقوق امللكيـة  
 االتفاقيات التعاقدية.

 
 أدوات حقوق امللكية )1

دة متبقية �� أصــــــــــــول كيان �عد خصــــــــــــم فائوجود تمثل أداة حقوق امللكية رأس مال محول من املقر الرئ��ــــــــــــ�� يث�ت  
جميع ال��اماته. و�تم ��ــــ�يل أدوات حقوق امللكية الصــــادرة من قبل البنك �� العوائد املســــتلمة �عد خصــــم ت�اليف 

 اإلصدار املباشرة.
  

 االل��امات املالية  )2
 ألح�ام التعاقدية لألداة.يتم إدراج املطلو�ات املالية �� بيان املركز املا�� للبنك عندما يصبح البنك طرًفا �� ا

�تم خصـــــــم ت�اليف املعامالت ال�� ت�ســـــــب مباشـــــــرة إ�� إصـــــــدار و املالية مبدئًيا بالقيمة العادلة.   االل��اماتيتم قياس 
ــادلـــة   االل��امـــات ــادلـــة من خالل الر�ح أو ا��ســــــــــــــــارة) من القيمـــة العـ ــالقيمـــة العـ ــاليـــة بـ ــاليـــة (بخالف االل��امـــات املـ املـ

 االل��اماتت�اليف املعاملة امل�ســــو�ة مباشــــرة إ�� ا��صــــول ع�� ب  االع��اف. يتم األو��لالل��امات املالية عند االع��اف  
 مباشرة �� الر�ح أو ا��سارة.املالية بالقيمة العادلة من خالل الر�ح أو ا��سارة 

 املالية الحًقا بالت�لفة املطفأة باستخدام طر�قة الفائدة الفعلية. االل��اماتيتم قياس جميع 
ـــــنفة كت�لفة مطفأة من  االل��اماتتت�ون   ـــــتحقات  املالية املصـــــ  للمقرخرى وودا�ع العمالء واملســــــــــتحق  األ بنوك  لل  املســـــ

 األخرى. واالل��اماتانو�ة الرئ���� وفروعه �� ا��ارج والقروض الث
طر�قة الفائدة الفعلية �� طر�قة ��ســـــــــــــاب الت�لفة املطفأة الل��ام ما�� وتخصـــــــــــــيص مصـــــــــــــروفات الفائدة ع�� مدى 

ـــــلـة.  ـــ ـــــم املـدفوعـات النقـديـة حيـث أن الف��ة ذات الصـــــ ـــ ـــــبط بخصـــــ ـــ معـدل الفـائـدة الفع�� �و املعـدل الـذي يقوم بـالضـــــ
رســـــــوم والنقاط املدفوعة أو املســـــــتلمة ال�� �شـــــــ�ل جزًءا ال يتجزأ من ســـــــعر املســـــــتقبلية املقدرة (بما �� ذلك جميع ال

الفائدة الفع�� وت�اليف املعامالت واألقســــــاط أو ا��صــــــومات األخرى) من خالل العمر املتوقع لالل��ام املا�� أو (عند 
 االقتضاء) ف��ة أقصر ، إ�� الت�لفة املطفأة الل��ام ما��.

 املالية لالل��اماتالسياسة ا��اس�ية السابقة 
الرئ��ـــ�� وفروعه �� ا��ارج ،  للمقرودا�ع العمالء ، واملســـتحق  و املالية املســـتحقة للبنوك األخرى ،   االل��امات�شـــمل  

 األخرى.  واالل��اماتوالقروض الثانو�ة 
 مستحقات البنوك األخرى 

يتم ��ـــــــــــــ�يـل مســـــــــــــتحقـات البنوك األخرى �شـــــــــــــ�ـل مبـد�ي بـالقيمـة العـادلـة وتتم إعـادة قيـاســـــــــــــ�ـا فيمـا �عـد بـالت�لفـة 
 املس��لكة باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد. 

 
 إيداعات العمالء

ـــــ�ـل مبـد�ي بـالقيمـة العـادلـة  ـــ ـــــ�يـل إيـداعـات العمالء �شـــــ ـــ ــــــــ   مطروحـًا م��ـايتم ��ـــــ �ا ت�ـاليف املعـامالت وتتم إعـادة قيـاـســــ
 عند ال�سو�ة. قسطبالت�لفة املس��لكة، و�تم حساب الت�لفة املس��لكة مع األخذ �� ا��سبان ألي خصم أو  الحقاً 

 مستحقات املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج
وتتم إعادة قياســــ�ا فيما  ،بالقيمة العادلة ،�شــــ�ل مبد�ي  ،يتم ��ــــ�يل مســــتحقات املقر الرئ��ــــ�� وفروعه �� ا��ارج

 لفة املس��لكة باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد.�عد بالت�

 القروض الثانو�ة
ت�اليف املعامالت وتتم إعادة قياســـ�ا   مطروحًا م��ا  ،يتم ��ـــ�يل القروض الثانو�ة �شـــ�ل مبد�ي بالقيمة العادلة ل�ا

 املس��لكة، باستخدام طر�قة سعر الفائدة السائد. باستخدام ت�لف��افيما �عد 

 وخسائر صرف العمالت األجن�ية أر�اح) 3( 

بالســــــــــــعر الفوري  وتحو�ل�ايتم تحديد القيمة الدف��ية لالل��امات املالية املقومة �عملة أجن�ية بتلك العملة األجن�ية  
 ؛و�ش�ل خاص. إعداد تقار�ر �� ��اية �ل ف��ة

ـــــبة   - ـــ املالية املقاســـــــــة بالت�لفة املطفأة وال�� ال �شـــــــــ�ل جزًءا من عالقة تحوطية محددة ، يتم إدراج   لالل��اماتبال�سـ
 و ،فروق الصرف �� الر�ح أو ا��سارة ل�ذا العام

 أر�احاملالية املقاسـة بالت�لفة املطفأة وال�� �شـ�ل جزًءا من عالقة تحوطية محددة ، يتم إدراج    لالل��اماتبال�سـبة    -
 و�تم تجميع�ا �� عنصر منفصل من حقوق امللكية. األخرى  ةالشامل اف��اداتوخسائر صرف العمالت األجن�ية �� 

 
 اس�بعاد االل��امات املالية) 4

ــ�بعاد اال ــ ال��امات البنك أو إلغاؤ�ا أو ب الوفاءل��امات املالية عندما وفقط عندما يتم  يقوم البنك ب�نفيذ عمليات اسـ
ان��اؤ�ا. و�� حال اســــــــــــ�بدال ال��ام ما�� حا�� بآخر من نفس املقرض �شــــــــــــروط مختلفة �شــــــــــــ�ل جو�ري أو تم �عديل 

ــــ�� شــــــــروط االل��امات ا��الية �شــــــــ�ل كب��، فتتم معاملة �ذا االســــــــ�بدال أو التعديل   ـــ ــــ�بعاد لالل��ام األصـ ـــ بمثابة اسـ
 و�قرار لالل��ام ا��ديد، و�تم ���يل الفرق �� القيم الدف��ية املعنية �� كشف اإليراد الشامل.

و�تم ��ـــــــ�يل الفرق ب�ن القيمة الدف��ية لالل��امات املالية املســـــــ�بعدة واملقابل املدفوع واملتوجب الدفع، بما �� ذلك  
 �� كشف اإليراد الشامل ،أو ال��امات مالية مف��ضة أية أصول غ�� نقدية محولة

 مخصصات �عو�ضات ��اية خدمة املوظف�ن - ط
بخصـــوص موظفيه من املواطن�ن، يقوم البنك بدفع اشـــ��ا�ات �� صـــندوق تقاعد تم تأســـ�ســـه من قبل ال�يئة العامة 

ــــر ال��امات البنك ع�� للمعاشـــــــــات والتأمينات االجتماعية و�تم حســـــــــا��ا ك�ســـــــــبة مئو�ة من رواتب   املوظف�ن. وتقتصـــــ
 �ذه االش��ا�ات، ال�� يتم دفع�ا عند استحقاق�ا.

 

. و�عتمـد اســـــــــــــتحقـاق �ـذه امل�ـافـآت عـادة ع�� طول ف��ة خـدمـة املغ��ب�نو�قـدم البنـك م�ـافـآت ��ـايـة ا��ـدمـة ملوظفيـه  
ف��ة ا��ـــدمـــة. وت��اكم الت�ـــاليف املتوقعـــة ل�ـــذه امل�ـــافـــآت طوال ف��ة التوظيف وال ا��ـــد األد�ى من و�تمـــام  ،املوظف

 الوافدينتقل عن االل��ام الناجم بموجب قانون العمل ا��اص بدولة اإلمارات العر�ية املتحدة. و�ال�سبة للموظف�ن  
ــا�ــــ�� ا��اص7، يتم خصــــم مســــا�مة بمقدار  1980يناير  1املعين�ن قبل  ��م و�حد أق�ــــ�� �ســــاوي   ٪ من الراتب األســ

در�م شـــــــــ�ر�ًا لصـــــــــا�� صـــــــــندوق التأم�ن االجتما��. و�ســـــــــا�م البنك بضـــــــــعف �ذا املبلغ و�ضـــــــــيفه إ�� مســـــــــا�مة  290
 تعو�ض ��اية ا��دمة للموظف�ن.ا��اصة باملوظف�ن 

 ا��صصات  ي
ـــــص ��  ـــــ�يل ا��صـــــ ـــــم��عندما ي�ون ع�� البنك ال��ام قانو�ي أو    ،املا��  بيان املركزيتم ��ـــــ ـــــابق  ضـــــ  ،ن�يجة ��دث ســـــ

 واحتمال ا��اجة إ�� تدفق خار�� ملزايا اقتصادية ل�سو�ة االل��ام، و�م�انية القيام بتقدير موثوق ملبلغ االل��ام.
أفضــــل تقدير للمقابل املطلوب ل�ســــو�ة االل��ام ا��ا�� �� ��اية ف��ة التقر�ر، مع ،  املبلغ امل�ــــ�ل كمخصــــص و�شــــ�ل

باالل��ام. وعند القيام بقياس مخصص باستخدام التدفقات النقدية   والاليق�ن املرتبطانللمخاطر    االعتباراألخذ �� 
ـــ�لاملقدرة ل�ســـــــــــو�ة االل��ام ا��ا��،   ـــ ل�ذه التدفقات النقدية (�� حال �ان القيمة الدف��ية له �� القيمة ا��الية    �شـــــ

 ).كب��اً تأث�� القيمة الزمنية للنقود 
ــــ��داد �عض أو    ــــص من طرف ثالث �افةوعند توقع اســـــ ــــو�ة مخصـــــ ــــادية املطلو�ة ل�ســـــ ــــ�يل  ،املزايا االقتصـــــ فيتم ��ـــــ

ياس مبلغ املســتحق و�م�انية ق  املبلغ املع��ّ �أصــل �� حال �ان من املؤكد فعليًا أنه ســ�تم اســتالم    تحصــيله،  املســتحق
 �ش�ل موثوق.

  
 عقود الضمان املا�� وال��امات القروض  - ك

  إخفاق عن ا��سارة ال�� تكبد�ا �س�ب    املالك   لتعو�ض عقود الضمان املا�� �� عقود تتطلب من اُملصدر �سديد مدفوعات محددة  
املدين ا��دد �� سداد املدفوعات عند استحقاق�ا ، وفًقا لشروط أداة الدين. يتم تقديم �ذه الضمانات املالية للبنوك واملؤسسات  

 املالية وغ���ا نيابة عن العمالء لتأم�ن القروض وال��ب ع�� املكشوف وغ���ا من ال�س�يالت املصرفية. 
 يمة العادلة و�تم قياس�ا الحًقا ع�� النحو التا��: يتم قياس عقود الضمان املا�� مبدئًيا بالق 

 ؛ و   9ا��سارة ا��دد وفًقا ملعيار إعداد التقار�ر املالية الدولية رقم    مخصص مبلغ    - 
 . 15وفقًا ملبادئ املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية    ا املع��ف ��   اإليرادات القسط املستلم عند االع��اف األو�� ناقص    - 

يتم قياس ال��امات القروض املقدمة من البنك بمبلغ مخصص ا��سارة. لم يقدم البنك أي ال��ام بتقديم قروض �سعر فائدة أقل  
 من السوق ، أو يمكن �سو�ته صافًيا نقًدا أو عن طر�ق تقديم أو إصدار أداة مالية أخرى. 

سبة الل��امات القروض وعقود الضمان املا�� ، يتم االع��اف ببدل ا��سارة كمخصص. ومع ذلك ، بال�سبة للعقود ال�� �شتمل  بال� 
تحديد منفصل ��سائر االئتمان املتوقعة ع�� عنصر االل��ام غ�� امل��وب  القيام ب ع�� قرض وال��ام غ�� م��وب وال يمكن للبنك  

، يتم االع��اف بخسائر االئتمان املتوقعة ع�� االل��ام غ�� امل��وب مع مخصص ا��سارة. للقرض.  عن تلك املتعلقة بم�ون القرض  
�تم االع��اف بخسائر االئتمان  و بالقدر الذي تتجاوز فيه خسائر االئتمان املتوقعة مجتمعة إجما�� القيمة الدف��ية للقرض ، 

 املتوقعة كمخصص. 
ائب  - ل  الضر

 ضر�بة الدخل 
 ضرائب فروع البنوك األجن�ية العاملة �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.   بتقييم الضرائب وفقًا للوائح ا��لية ا��اصة    فرض يتم  

�ذه    إال إ�� ا��د الذي تتعلق فيه الضرائب ا��الية واملؤجلة و�تم ���يل�ا �� اإليراد الشامل   ع�� الضرائب السنو�ة  و�شتمل 
 ب�نود تم ���يل�ا �ش�ل مباشر �� حقوق امللكية أو �� دخل شامل آخر.   الضرائب 

أو ا��سارة   ا��اضع للضر�بة،  اإليراد ع�� التحصيل و�ش�ل الضر�بة ا��الية الضر�بة املتوقعة املتوجبة الدفع أو مستحقة 
السنوات السابقة. و�تم قياس�ا باستخدام  عن  مستحقة التحصيل وأية �عديالت ع�� الضر�بة املتوجبة الدفع أو  ، السنو�ة 

 سعر الضر�بة املطبق �� تار�خ تقديم التقر�ر. 
 املؤجلة باستخدام طر�قة االل��ام ع�� جميع الفروقات املؤقتة �� تار�خ تقديم التقر�ر.   الدخل و�تم تحديد ضر�بة  

ع�� أساس األسعار الضر�بة ال�� يتوقع أن تطبق ع�� الف��ة ال�� يتوقع   ، املؤجلة   الدخل س أصول وال��امات ضر��ية �تم قيا و 
 �س�يل األصل ف��ا أو ال�� يتوقع �سو�ة االل��ام ف��ا، وفقًا للقوان�ن ال�� تم فرض�ا �� تار�خ التقر�ر. 

  ا��د الذي جلة، إن وجدت، �� تار�خ تقديم �ل تقر�ر و�تم تخفيض�ا إ��  وتتم مراجعة القيمة الدف��ية ألصول ضر�بة اإليراد املؤ 
 من ا��تمل وجود أر�اح خاضعة للضرائب تكفي للسماح باستخدام جميع أو جزء من أصل ضر�بة اإليراد املؤجلة.   ه ال �عود في 

 ضر�بة القيمة املؤجلة 
 ملضافة ، باست�ناء: يتم االع��اف باملصروفات واألصول �عد خصم مبلغ ضر�بة القيمة ا 

، و�� �ذه  �يئة الضرائب عندما ت�ون ضر�بة القيمة املضافة املتكبدة عند شراء األصول أو ا��دمات غ�� قابلة لالس��داد من  - 
 ا��الة ، يتم االع��اف بضر�بة القيمة املضافة كجزء من ت�لفة اقتناء األصل أو كجزء من بند املصار�ف ، حسب االقتضاء ، 

 الذمم املدينة والدائنة مع مبلغ ضر�بة القيمة املضافة املدرجة.   ���يل عندما يتم    - 
أو املستحقة الدفع كجزء من الذمم املدينة أو    الضرائب   �يئة يتم إدراج املبلغ الصا�� لضر�بة القيمة املضافة القابلة لالس��داد من  

 الدائنة �� بيان املركز املا��. 

 القانو�ياالحتياطي  -م

ـــــنـة  10من القـانون االتحـادي رقم   82تنص املـادة  ـــ ـــــبـة ع�� تحو�ـل  1980لســـــ ـــ ــا�� الر�ح،٪ من 10�ســـــ ـــ ـــ إ�� احتيـاطي  صـــــ
 ٪ من رأس املال. و�ذا االحتياطي غ�� قابل للتوز�ع.50 ل�سبة �ذا االحتياطي لغاية اس�يعابخاص 

 -ن

1( 

 اتاإليراد ���يل

ائد  إيرادات ونفقات  الفو
ـــــــــاب إيرادات الفوائــد  ��ميع األدوات املــاليــة ال�� تحمــل فــائــدة من خالل تطبيق معــدل الفــائــدة  والنفقــاتيتم اح�ســـــ

ــبة   4الفع�� (راجع املالحظة   ـــــ) ع�� إجما�� القيمة الدف��ية لألداة املالية. بال�ســ ـــــــ املالية ال�� أصــــبحت فيما   لألصــــول �ــــــ
وال�� يتم اح�ســــاب اســــتحقاق الفائدة من خالل�ا عن طر�ق تطبيق  ) ،3�عد منخفضــــة القيمة االئتمانية (أو املرحلة 

معـدل الفـائـدة الفع�� ع�� ت�لف��ـا املطفـأة (أي صــــــــــــــا�� مخصـــــــــــــص ا��ســــــــــــــارة االئتمـانيـة املتوقعـة) ، يتم االع��اف ��ـا 
 .املركزي  اإلمارات العر�ية املتحدة مصرفمباشرة للتعليق وفًقا لشروط تنظيم 

أخرى   إيراداتوأي اسـتحقاقات    باإليرادموضـع شـك ، يتوقف االع��اف   املبلغ الصـ��دة أو عندما ي�ون اسـ��داد الفائ
 املركزي. اإلمارات العر�ية املتحدة مصرف�ش�ل مباشر وفًقا للوائح 

 اإليرادات من العقود مع العمالء )2

باســــتخدام طر�قة التأث�� ال��اك�� (بدون وســــائل عملية) ،  15التقار�ر املالية رقم    إلعداداعتمد البنك املعيار الدو��  
، كما �و مو��  2017. وفًقا ملا �و مسموح به ، لم تتم إعادة بيان املعلومات املقدمة لعام 2018يناير   1اعتباًرا من  

 والتفس��ات ذات الصلة. 11 و 18ا��اسبة الدو��  ي سابًقا بموجب معيار 

ما ي�� تفاصـــيل الســـياســـات ا��اســـ�ية ال�امة ا��ديدة وطبيعة التغي��ات �� الســـياســـات ا��اســـ�ية الســـابقة فيما في
 من تقديم ا��دمات. ا��ققة يتعلق بإقرار البنك باإليرادات

تطلـــب و�، يتم إثبـــات اإليرادات عنـــدمـــا يتلقى العميـــل ا��ـــدمـــات.  15بموجـــب املعيـــار الـــدو�� إلعـــداد التقـــار�ر املـــاليـــة 
 حكم. إصدارتحديد توقيت نقل السيطرة ، �� وقت ما أو بمرور الوقت ، 

�ع��ف البنك باإليرادات الناتجة عن تقديم ا��دمات بناًء ع�� نموذج من خمس خطوات كما �و مو�ـــــــــــــ� �� املعيار 
 :15الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم 

 العقد (العقود) مع العميل: �عر�ف - 1ا��طوة 

يتم �عر�ف العقـد ع�� أنـه اتفـاق ب�ن طرف�ن أو أك�� ي��ـــــــــــــ�� حقوق وال��امـات قـابلـة للتنفيـذ و�حـدد املعـاي�� ا��اصـــــــــــــة 
 ب�ل عقد يجب الوفاء به.

 ال��امات األداء �� العقد: �عر�ف - 2ا��طوة 

 ات للعميل.مع عميل لتقديم ا��دم م��م �� عقد �ع�د واردال��ام األداء �و 

 تحديد املعاملة - 3ا��طوة 

ـــــعر املعــاملــة �و مقــدار  ـــ الــذي يتوقع البنــك ا��صـــــــــــــول عليــه مقــابــل تقــديم ا��ــدمــات إ�� العميــل ،  املقــابــل املــاديســـــ
 باست�ناء املبالغ ا��صلة نيابة عن أطراف ثالثة.

 تخصيص سعر املعاملة الل��امات األداء �� العقد: - 4ا��طوة 

وي ع�� أك�� من ال��ام أداء واحد ، ســــيقوم البنك بتخصــــيص ســــعر املعاملة ل�ل ال��ام أداء بمبلغ بال�ســــبة لعقد يحت
 الذي يتوقع البنك ا��صول عليه مقابل الوفاء ب�ل ال��ام أداء. املقابل املادييو�� مقدار 

 اإليرادات عندما يفي الكيان (أو عليه) بال��ام األداء.ب االع��اف - 5ا��طوة 

 أنبمرور الوقت ، إذا �ان أحد املعاي�� التالية  و�ع��ف ��ايفي البنك بال��ام األداء 

 . يتلقى العميل �� وقت واحد و�س��لك الفوائد ال�� يوفر�ا أداء البنك أثناء أداء البنك ؛ أو1

 حس�نه ؛ أو. يقوم أداء البنك بإ�شاء أو تحس�ن األصول ال�� يتحكم ف��ا العميل عند إ�شاء األصل أو ت2

ــــتخدام بديل للبنك ب. ال ُي��ـــــ�� أداء البنك أصـــــًال  3 ــــداد مقابل األداء   و��ون للكياناسـ ح��   ال�املا��ق �� فرض السـ
 .تار�خه

اإليرادات �� الوقت ب  االع��افبال�ســـــــــــبة الل��امات األداء �� حالة عدم اســـــــــــ�يفاء أحد الشـــــــــــروط املذ�ورة أعاله ، يتم  
 م األداء.الذي يتم فيه الوفاء بال��ا

املقابل ، فإنه ي��ـــــ�� أصـــــل عقد بناًء ع�� مقدار    املتع�د ��اعندما يفي البنك بال��ام األداء من خالل تقديم ا��دمات  
ـــــــل عليه  املادي ـــ األداء. عندما يتجاوز مبلغ املقابل املســـــــــــتلم من العميل مقدار اإليرادات املع��ف  من خالل  الذي حصـ

 لتعاقد.��ا ، فإن �ذا يؤدي إ�� ال��ام با

 إيرادات الرسوم والعموالت

ــيم  ـــ ـــــوم والعموالت من مجموعة متنوعة من ا��دمات ال�� يقدم�ا لعمالئه. يمكن تقســـــ ـــــب البنك إيرادات الرســـــ يكســـــ
 دخل الرسوم إ�� الفئت�ن التاليت�ن:

ــبة مقابل تقديم ا��دمات ع�� مدار ف��ة زمنية خالل تلك الف��ة. �شـــمل �ذه الرســـوم   - يتم تحصـــيل الرســـوم املك�سـ
رسـوم االل��ام بالقروض للقروض ال��   تأجيلوغ���ا من الرسـوم اإلدار�ة واالسـ�شـار�ة. يتم    والكفالةدخل العموالت  

ـــــافية) و�تم االع��اف ��ا كتعديل ملعدل  �ــــــــــ���ا والرســــــــــوم األخرى ذات الصــــــــــلة باالئتمان (مع  يحتمل أي ت�اليف إضـــــ
�تم االع��اف برسـوم االل��ام بالقرض ع�� و الفائدة الفع�� ع�� القرض. عندما ي�ون من غ�� ا��تمل �ـ�ب قرض ، 

 القسط الثابت. االل��ام ع�� أساس ف��ة مدى

 �يفاء املعاي�� ذات الصلة.يتم اح�ساب الرسوم أو م�ونات الرسوم املرتبطة بأداء مع�ن �عد اس -

 اإليراداتب لإلقرار السياسة السابقة 

يتم ��ـــــــــــــ�يـل إيرادات أو مصـــــــــــــروفـات الفوائـد بمعـدل الفـائـدة الفع�� ، و�و املعـدل الـذي يقوم بـالضـــــــــــــبط بخصـــــــــــــم 
ب املدفوعات أو اإليصــــــــــــاالت النقدية املســــــــــــتقبلية املقدرة خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو لف��ة أقصــــــــــــر ، حـســـــــــــ 

االقتضـــاء ، إ�� صـــا�� القيمة الدف��ية لألصـــل املا�� أو املســـؤولية املالية. تؤخذ األر�اح أو ا��ســـائر الناتجة إ�� الدخل 
ــــنة.  ــــامل للسـ �أخذ ا��ســـــاب �� االعتبار جميع الشـــــروط التعاقدية لألداة املالية و�تضـــــمن أي رســـــوم أو ت�اليف و الشـ

ــافية يمكن   ــ ـــ ــــبإضـ ـــ ــــرة إ�� األداة و�  أن ت�سـ ـــ شــــــــ�ل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفع�� ، ولكن ل�س خســــــــائر مباشـ
ـــــــــل املــا�� أو االل��ام املــا�� إذا قــام البنــك بمراجعــة تقــديراتــه  ـــــتقبليــة. يتم �عــديــل القيمــة الــدف��يــة لألصـــــ ـــ االئتمــان املســـــ

ـــــعر الفائدة الفع��  ـــــاس ســـــ ـــــاب القيمة الدف��ية املعدلة ع�� أســـــ ـــــاالت. يتم اح�ســـــ ـــــ�� و�تم للمدفوعات أو اإليصـــــ األصـــــ
 فائدة. نفقات���يل التغي�� �� القيمة الدف��ية �إيرادات أو 

ما أن يتم تخفيض القيمة امل�ــــــــ�لة لألصــــــــل املا�� أو مجموعة من األصــــــــول املالية املماثلة �ســــــــ�ب خســــــــارة انخفاض 
ـــــ�� املطبق ع��  ـــــعر الفائدة الفع�� األصـــــ ـــــتخدام ســـــ ـــــتمر االع��اف بإيرادات الفوائد باســـــ القيمة الدف��ية القيمة ، �ســـــ

موضـــــــع شـــــــك ، يتوقف االع��اف بالدخل وأي اســـــــتحقاقات   املبلغ األصـــــــ��ا��ديدة. عندما ي�ون اســـــــ��داد الفائدة أو  
 املركزي. اإلمارات العر�ية املتحدة مصرفدخل أخرى �ش�ل مباشر وفًقا للوائح 

 األخرى عند اك�سا��ا أو تكبد�ا. والنفقاتيتم االع��اف بإيرادات الرسوم 

 التعامالت بالعمالت األجن�ية -ش
ــــتخدمة ��  ـــ ــــة بالبنك بالعملة املسـ ـــ ــــوفات املالية ا��اصـ ـــ ــــية ال�� �عمل التعامالت يتم عرض الكشـ ـــ ــــادية الرئ�سـ ـــ االقتصـ

 الوضـــــــع املا��املالية، يتم التعب�� عن النتائج و   إعداد الكشـــــــوفات). ولغرض العملة ال�شـــــــغيلية للبنك(  بموج��االبنك  
 مارا�ي، و�� العملة الوظيفية للبنك وعملة عرض �ذه الكشوفات املالية.للبنك بالدر�م اإل 

 . يتم تحو�ل التعامالت بالعمالت األجن�ية إ�� الدر�م اإلمارا�ي باألسعار السائدة عند تنفيذ�ا.1

ـــــع   تقر�ر . يتم تحو�ل أرصــــــدة العمالت األجن�ية النقدية إ�� الدر�م اإلمارا�ي �ســــــعر الصــــــرف الســــــائد �� تار�خ  2 الوضـ
 . املا��

 .للعامكشف األر�اح وا��سائر واإليرادات الشاملة األخرى  ��. يتم إدراج الر�ح أو ا��سارة الناتجة 3

ـــــ�ـا بـالقيمـة العـادلـة  4 ـــ ـــــ�ـا. تتم إعـادة تحو�ـل البنود غ�� النقـديـة ال�� يتم قيـاســـــ ـــ ـــــعـار   ،بـالعمالت األجن�يـة  وقيـاســـــ ـــ بـاألســـــ
 السائدة �� تار�خ تحديد القيمة العادلة.

 �عملة أجن�ية. الت�لفة التار�خية �ا ع�� أساس. ال تتم إعادة تحو�ل البنود غ�� النقدية ال�� يتم قياس5

 اإليجار ع
ــــــــرةيتم اعتبار ترت�بًا ما، أو اعتبار اشــــــــــــتماله ع��، إيجار، ُبناًء ع�� طبيعة ال��ت�ب �� تار�خ   ـــ ، و�ل �عتمد الوفاء املباشـ

 ال��ت�ب حقًا متعلقًا باستخدام أصل.ينقل �ل ��ذا ال��ت�ب ع�� استخدام أصل محدد أو أصول محددة، أو 

 بنك بمثابة مستأجرال

 عقود اإليجار ال�شغي��  -

تص�يف اإليجارات ال�� يتم يحتفظ ف��ا طرف آخر أو املؤجر بجزء كب�� من مخاطر وعوائد امللكية بمثابة عقود يتم 
إيجــار �شـــــــــــــغي��. و�تم ��ـــــــــــــ�يــل الــدفعــات، بمــا �� ذلــك الــدفعــات املــدفوعــة مقــدمــًا، املســــــــــــــددة بموجــب عقود إيجــار 

 ل ع�� أساس القسط الثابت طوال ف��ة اإليجار. �شغيلية (بدون أية حوافز واردة من املؤجر) �� كشف اإليراد الشام
 

 البنك بمثابة مؤجر

 عقود اإليجار ال�شغي��  -
ـــــل بمثـابـة عقود إيجـار  ـــ ـــــ�يف عقود اإليجـار ال�� ال يقوم ف��ـا البنـك بتحو�ـل جميع مخـاطر ومزايـا ملكيـة األصـــــ ـــ يتم تصـــــ

ـــــــف   ـــ ـــــــغي�� بمثابة دخل �� كشـ ـــ ـــــــتحقات عقد اإليجار ال�شـ ـــ ـــــــ�يل مسـ ـــ ـــــــغي��. و�تم ��ـ ـــ األر�اح وا��ســـــــــــائر واإليرادات �شـ
الشــــاملة األخرى ع�� أســــاس القســــط الثابت طوال ف��ة اإليجار. و�تم ��ــــ�يل اإليجارات ا��تملة �إيرادات �� الف��ة 

 ال�� يتم كس��ا ف��ا.
 

 :قبول العمالء - ع
ـــــــأ ـــ قبول العمالء عندما ي�ون البنك ملزمًا ب�ســـــــــــديد املدفوعات مقابل املســـــــــــ�ندات امل�ـــــــــــ�و�ة بموجب خطابات   ي�شـ

ـــــداد لـهوالتـار�خ وال�ـــــــــــــ�ص   املبلغ املـا�� تحـدد  عمليـات القبول حيـث أن  اعتمـاد.   ـــ ـــــتحق الســـــ ـــ �تم االع��اف و . الـذي �ســـــ

ــــل ما��. بقبول العمالء �ال��ام ما�� �� بيان املركز املا�� مع حق �عاقدي م ـــ ــــداد من العميل املع��ف به �أصـ ـــ ماثل �� السـ
 مالية. وال��اماتلذلك ، تم اعتبار االل��امات املتعلقة �عمليات القبول �أصول مالية 

  

 املشتقات -ف
 مخــاطريقوم البنــك بــإبرام عقود صـــــــــــــرف عمالت أجن�يــة آجلــة بــالنيــابــة عن العمالء و�ــاألصـــــــــــــــالــة عن نفســـــــــــــــه إلدارة 

لتقلبات �� أســـــــــعار الصـــــــــرف. و�تم قياس املشـــــــــتقات بالقيمة العادلة. وقد تم إدراج املشـــــــــتقات ذات القيمة العادلة ا
ـــتقات ذات القيمة العادلة الســــلبية (خســــائر غ�� وتم إدراج    ،أصــــول أخرى بند املوجبة (األر�اح غ�� ا��ققة) ��  املشـ

 املا��. بيان املركز��  ال��امات أخرى بند محققة) �� 
وحيث أن املشــــــــــتقات ال�� تم التعامل ��ا غ�� مؤ�لة ��اســــــــــبة التحوط، فيتم �شــــــــــ�ل مباشــــــــــر ��ــــــــــ�يل أية أر�اح أو 

  الشاملة األخرى. اتخسائر تنجم عن التغ�� �� القيمة العادلة للمشتقات �� اإليراد
 

 ا��اسبة التجار�ة وتار�خ ال�سو�ة -س
يتم ���يل جميع مش��يات ومبيعات األصول املالية  ال�� تتم "باألسلوب العادي" �� تار�خ ال�سو�ة، أي التار�خ الذي 

مش��يات أو مبيعات لألصول  باألسلوب العادي، ��تم فيه �سليم األصل للطرف اآلخر. وتمثل املش��يات أو املبيعات  
ــــائدة �� املالية تتطلب �ســــــــــــليم األصــــــــــــول ضــــــــــــمن اإلطار الزم� ـــ ــــ�ل عام من خالل اللوائح أو األعراف الســـــ ـــ � ا��دد �شـــــ

 السوق.
 

 األصول االئتمانية -ق
و�ناًء ع�� ذلك  ،للبنك تا�عة  بمثابة أصــول   ،أو بصــفة ائتمانية  ،مانةع�� ســ�يل األ ال تتم معاملة األصــول ا��تفظ ��ا  

 لم يتم إدراج�ا �� �ذه الكشوفات املالية.
 

 ال�سو�ة - ر
املا�� عند وجود حق قانو�ي   تقر�ر الوضع��   املذ�ور وصا�� املبلغ  ،تتم �سو�ة األصول املالية واالل��امات املالية فقط

�شـــ�ٍل   و�نوي البنك إما ال�ســـو�ة ع�� أســـاس صـــاف أو �ســـ�يل األصـــل و�ســـو�ة االل��ام  ،املبالغ امل�ـــ�لة  ب�ســـو�ةملزم 
و�تم إدراج األصول واالل��امات املعنية �ش�ل إجما�� ��   ،تفاقيات املعاوضة الرئ�سيةال  الدائمة. و�ذه ا��الة  م��امن

 املا��. بيان املركز
 

 ا��و�ر�ة، واملصادر ا��و�ر�ة للتقديرات ا��اصة �عدم اليق�ن:األح�ام ا��اس�ية ذات األ�مية  -5
ـــــوفــات املــاليــةيتطلــب إعــداد  ـــ ـــــــوفــات املــاليــةللمعــاي�� الــدوليــة إلعــداد وفقــًا  الكشـــــ ـــ ـــــــــدار الكشــ ح�ــام، اإلدارة أل ، إصـــــ

�خ محدد، املتعلقة بالوضــع املا�� �� تار   ،واف��اضــات، واالســ�ناد إ�� املصــادر األخرى للتقديرات ا��اصــة �عدم اليق�ن
بتعديالت �ـ�مة �� القيمة الدف��ية لألصـول واالل��امات والدخل والنفقات  ترتبطو�و ما �شـ�ل مخاطرة جسـيمة  

 خالل العام املا�� التا��، وفقًا للمو�� أدناه:

و�تم تقييم التقديرات واألح�ام �شــــــــ�ٍل مســــــــتمر، اســــــــ�نادًا إ�� ا����ة الســــــــابقة وعوامل أخرى، بما �� ذلك توقعات 
 أ��ا منطقية وفقًا للظروف.األحداث املستقبلية ال�� ُ�عتقد 

 

 األح�ام ا��اس�ية ذات األ�مية ا��و�ر�ة -أ 
�انت األح�ام ال�امة ال�� اتخذ��ا �� و مارســـــــــت اإلدارة حكم�ا �� عملية تطبيق الســـــــــياســـــــــات ا��اســـــــــ�ية للبنك. 

من التقدير �� نفس األح�ام املطبقة ��   اليق�نتطبيق الســياســات ا��اســ�ية للبنك واملصــادر الرئ�ســية لعدم 
ــــوفاتإعداد   ــنة املن��ية ��   الكشـ ــ ــم��   31املالية للبنك كما �� ��اية السـ ــ ــبة لألح�ام  2017د�سـ ــ ــت�ناء بال�سـ ــ ، باسـ

ال�ـامـة ا��ـديـدة واملصـــــــــــــادر الرئ�ســـــــــــــيـة لعـدم اليق�ن �� التقـدير املتعلقـة بتطبيق املعيـار الـدو�� إلعـداد التقـار�ر 
 .2، املوصوفة �� املالحظة  9لتقار�ر املالية عداد اإل  الدو�� واملعيار 15املالية 

 تقييم نموذج العمل )1
واختبار  SPPI�عتمد تصــ�يف األصــول املالية وقياســ�ا ع�� نتائج اختبار معاي�� ســداد املبالغ األصــلية وفوائد�ا  

). يحــدد البنــك نموذج األعمــال ع�� 4و  2نموذج العمــل (ير�� مراجعــة أقســـــــــــــــام األصـــــــــــــول املــاليــة �� املالحظــة 
ـــــمن �ذا التقييم مســــــتوى �عكس كيفية إدارة مجموعات األصــــــول املالية مًعا لتحقيق � دف أعمال مع�ن. يتضـ

ا��كم الـذي �عكس جميع األدلـة ذات الصـــــــــــــلـة بمـا �� ذلـك كيفيـة تقييم أداء األصـــــــــــــول وقيـاس أدا��ـا وا��ـاطر 
ال�� تؤثر ع�� أداء األصـــــــــــــول وكيفيـة إدار��ـا وكيفيـة �عو�ض مـديري األصـــــــــــــول. و�راقـب البنـك األصـــــــــــــول املـاليـة 

ــة بـالت�لفـة املطفـأة أو القي ـــ ـــ ــاملـة األخرى ال�� تم إلغـاء تحقق�ـا قبـل املقـاســـــ مـة العـادلـة من خالل اإليرادات الشـــــــــــ
ـــــباب تتفق مع �دف العمل الذي تم االحتفاظ ��ا من  ـــــرف ف��ا وما إذا �انت األسـ ـــــ�ب التصـ ـــــتحقاق�ا لف�م سـ اسـ

ــا إذا �ـــان نموذج العمـــل الـــذي يتم االحت فـــاظ أجلـــه. �عت�� املراقبـــة جزًءا من التقييم املســـــــــــــتمر للبنـــك حول مـ
ا ومـا إذا �ـان من غ�� املنـاســـــــــــــب مـا إذا �ـان �نـاك �غي�� �� نموذج العمـل  بـاألصـــــــــــــول املـاليـة املتبقيـة فيـه منـاســـــــــــــبـً

 و�التا�� �غي�� محتمل �� تص�يف تلك األصول. ولم تكن �ذه التغي��ات مطلو�ة خالل الف��ات املعروضة.
ات�� املعاد تمو� )2 ات�� لتحديد اإليرادات ا��اصة بالفو  ا��صومة متأخرة السداد �ا والفو

اك�ســــاب دخل الفائدة ع�� ع�� أســــاســــه  ، الذي تم  الفع��معدل الفائدة بأصــــدَرت اإلدارة أح�امًا متعلقة  
ـــــــومةالفوات��   ـــ ـــــــعر   ،واملســـــــــــتحقة ال�� تم ا��صـــــــــــول عل��ا وخالل ف��ة الفائدة املتأخرة  ا��صـ ـــ تم تحديد سـ

الفــائــدة الفع�� بنــاًء ع�� اتجــا�ــات الســـــــــــــوق �� ذلــك الوقــت ، واتجــاه معــدالت الفــائــدة التــار�خيــة للبنــك ، 
أي ومن شــأن والقدرة ع�� التفاوض �شــأن ســعر الفائدة لدى البنك ، ثم الب�ئة االقتصــادية والســياســية.  

ــــعر الفائدة الفع�� ، وف��ة الفائدة و /   ـــ ــــيل  أتباين �� سـ ـــ ــــابه �� �ذه  �ذه الفائدة الذي تمدخل و تحصـ ـــ حسـ
ـــــوفـات ـــ يؤثر ع�� أداء الف��ة ال�� تحققـت ف��ـا بـالفعـل. خالل العـام ، تكبـد البنـك  أن �� حينـه املـاليـة الكشـــــ

ــائر انخفاض �� القيمة بلغت  ــ ــم��   31مليون در�م ( 102خسـ ــ مليون در�م) �ســـــ�ب تباين  348: 2017د�سـ
 فائدة الفع�� ا��سوب �� السنوات السابقة.عن سعر ال الساري سعر الفائدة الفع�� 

 
 املصادر ا��و�ر�ة للتقديرات ا��اصة �عدم اليق�ن: -ب

ووفقًا للتعر�ف، �ســـاوي النتائج   قلما،تقديرات واف��اضـــات بخصـــوص املســـتقبل. و�� تقديرات بإعداد  البنك   يقوم
الفعلية املعنية. إال أن اإلدارة �عتقد أن �ناك مخاطر جســــــيمة مرتبطة بالتقديرات واالف��اضــــــات التالية، ُتؤدي إ�� 

 �عديالت جو�ر�ة �� القيمة الدف��ية لألصول واالل��امات خالل العام املا�� التا��.

 مبدأ استمرار ال�شاط: )1(
عتقد بخصــوص إم�انية البنك �� االســتمرار وفقًا ملبدأ اســتمرار ال�شــاط، و�ُ   اتقدير�البنك    ت إدارةأصــدر 

أن لدى البنك املصـــــــادر ال�� تمكنه من االســـــــتمرار �� ال�شـــــــاط لف��ة الحقة. و�اإلضـــــــافة إ�� ذلك، ال �عتقد 
ـــــــيمةحاالت عدم يق�ن    ةأيبوجود اإلدارة   ـــ ـــــــتمرار وف ع��، قد تؤدي للشـــــــــــك �� قدرة البنك  جسـ ـــ قًا ملبدأ االسـ

ــــتمر إعداد   ـــ ــــاط، وعليه، �سـ ـــ ــــتمرار ال�شـ ـــ ــــوفات املاليةاسـ ـــ وفقًا ملبدأ اســــــــتمرار ال�شــــــــاط. ير�� أيضــــــــًا   الكشـ
 ).32االطالع ع�� املالحظة رقم (

 قياس بدل خسارة االئتمان املتوقع  )2(
�القيمة العادلة من املالية املقاســـــــة بالت�لفة املطفأة و   لألصـــــــول  ة�عد قياس بدل خســـــــارة االئتمان املتوقع

ــــامل اآلخر ــــات �امة   FVOCI  خالل اإليراد الشـ ــــتخدام نماذج معقدة واف��اضـ أحد ا��االت ال�� تتطلب اسـ
ـــــدادحول الظروف االقتصـــــــــــــاديـة وســـــــــــــلوك االئتمـان �� املســـــــــــــتقبـل (مثـل احتمـال تخلف العمالء عن  ـــ  الســـــ

م توضيح تفاصيل املدخالت واالف��اضات وأساليب التقدير املستخدمة �� وا��سائر الناتجة عن ذلك). ت
ـــــيل �� املالحظة   ECL  ةخســـــــــارة االئتمان املتوقع قياس ـــ ا ا��ســـــــــاســـــــــيات   4بالتفصـ �ـــــــــــــــــــــــ ، وال�� تحدد أيضـــــــــً

 للتغي��ات �� �ذه العناصر. ECL ة�سارة االئتمان املتوقع�األساسية 
ــً امل�نـاك عـدد من األح�ـام امل�مـة   ـــــ�يـة لقيـاسطلو�ـة أيضـــــــــــ ـــ ــارة االئتمـان  ا �� تطبيق املتطلبـات ا��ـاســـــ خســـــــــــ

 ، مثل: ECL ةاملتوقع
 تقييم الز�ادة الكب��ة �� مخاطر االئتمان

يقوم البنك بمراقبة جميع األصــــول املالية وال��امات القروض الصــــادرة وعقود الضــــمان املا�� ال�� تخضــــع 
ادة كب��ة �� مخـاطر االئتمـان منـذ االع��اف األو��. ملتطلبـات انخفـاض القيمـة لتقييم مـا إذا �ـانـت �نـاك ز�ـ 

إذا �انت �ناك ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان ، فســــــيقوم البنك بقياس بدل ا��ســــــارة ع�� أســــــاس العمر 
 ش�رًا. 12لف��ة  ECLة خسارة االئتمان املتوقع االف��ا��� بدًال من

،   األو��عنـد تقييم مـا إذا �ـانـت مخـاطر االئتمـان ع�� األداة املـاليـة قـد زادت �شـــــــــــــ�ـل م��وظ منـذ االع��اف  
االســـــــتحقاق  ف��ةاألداة املالية �� تار�خ التقر�ر بناًء ع��   �شـــــــأنيقارن البنك مخاطر التخلف عن الســـــــداد  

ــــداد  الحدوث  خطرلألداة مع    ةاملتبقي ـــ ــــتحقاق املتبقياال  املتوقع لف��ةتخلف عن الســـــ ـــ �� تار�خ التقر�ر   ةســـــ
ا��ــــا�� عنــــدمــــا تم االع��اف بــــاألداة املــــاليــــة ألول مرة. عنــــد إجراء �ــــذا التقييم ، ينظر البنــــك �� �ــــل من 
املعلومــــات الكميــــة والنوعيــــة املعقولــــة واملــــدعومــــة ، بمــــا �� ذلــــك ا����ة التــــار�خيــــة واملعلومــــات التطلعيــــة 

 ، بنـاًء ع�� ا����ة التـار�خيـة للبنـك وتقييم ائتمـان ا����اء بمـا �� ذلـك  املتـاحـة دون ت�لفـة أو ج�ـد غ�� م��ر
 االس�شرافية. املعلومات

�شـــــــ�ل الســـــــ�نار�و�ات االقتصـــــــادية املتعددة أســـــــاس تحديد احتمال التخلف عن الســـــــداد عند االع��اف 
ــــتؤدي الالالحقة.   التقار�راألو�� وتوار�خ   ـــــادية  االســـــــــ�نار�و�ات  ســـــ ـــ من   ةمختلف  تتماال �تلفة إ�� احا�قتصـ

املر�� ترجيح �ذه الســـ�نار�و�ات ا��تلفة أســـاس احتمالية املتوســـط    حيث �شـــ�لالتخلف عن الســـداد. 
 للتخلف عن السداد ال�� يتم استخدام�ا لتحديد ما إذا �انت مخاطر االئتمان قد زادت �ش�ل كب�� أم ال.

ــــمل املعلومات التطلعية اآلفا ـــ ــــر�ات ، �شـ ـــ ــــبة إلقراض الشـ ـــ ــــناعات ال�� �عمل ف��ا بال�سـ ـــ ــــتقبلية للصـ ـــ ق املسـ
ــار�ر ا����اء االقتصـــــــــــــــادي�ن وا��لل�ن املـــالي�ن  ــا من تقـ ــابلـــة للبنـــك ، وال�� تم ا��صـــــــــــــول عل��ـ األطراف املقـ

وكذلك النظر �� مختلف املصادر الداخلية وا��ارجية   وال�يئات ا���ومية وغ���ا من املنظمات املماثلة ،
ف�� بال�سـبة ملعلومات اإلقراض املسـتقب�� إلقراض التجزئة ،    ة واملتوقعة.للمعلومات االقتصـادية الفعلي

ــــمل نفس  ــــر�ات مع  التوقعات�شـ ــــادية مثل إقراض الشـ ــــادية  توقعاتاالقتصـ ــــرات االقتصـ ــــافية للمؤشـ إضـ
ا��لية ، ال ســــيما بال�ســــبة للمناطق ال�� تركز ع�� صــــناعات معينة ، وكذلك املعلومات ال�� يتم إ�شــــاؤ�ا 

 عن سلوك دفع العمالء. داخلًيا
يخصــــــص البنك نظرائه إ�� درجة مخاطر االئتمان الداخلية ذات الصــــــلة حســــــب جودة االئتمان ا��اصـــــة 

ـــــــــداد عنـد االع��اف  كمـا ��م.  ـــــــــل ومـا إذا �ـانـت �نـاك بـا األو��ينظر البنـك �� احتمـال التخلف عن الســـــ ألصـــــ
كب��ة . لتقييم ما إذا �انت �ناك ز�ادة  تقار�رز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان ع�� أساس مستمر �� �ل ف��ة  

�� مخاطر االئتمان ، يقارن البنك مخاطر التخلف عن الســـــداد �� األصـــــل كما �� تار�خ التقر�ر مع مخاطر 
داعمة العقولة و املتوج��ية  العلومات  امل  يأخذ باالعتبار. ف�و الو��التخلف عن الســــــــــداد �� تار�خ االع��اف  

 املؤشرات التالية: و�درج �ش�ل خاص
 درجة ا��طر الداخلية ؛ -
 التص�يف االئتما�ي ا��ار�� (قدر اإلم�ان) ؛ -
 توقعة �� ظروف العمل أو املالية أو االقتصادية املتوقعة ؛املفعلية أو السلبية التغي��ات ال -
 إلحداث �غي�� كب�� �� قدرة املق��ض ع�� الوفاء بال��اماته ؛ -
 �غي��ات كب��ة فعلية أو متوقعة �� نتائج �شغيل املق��ض ؛ -
 دات كب��ة �� مخاطر االئتمان ع�� األدوات املالية األخرى للمق��ض نفسه ؛ز�ا -
ـــــ�نــات  - ـــ ـــــمــانــات الطرف الثــالــث أو تحســـــ ـــ ـــــمــان الــداعم لالل��ام أو �� جودة ضـــــ ـــ �غي��ات م�مــة �� قيمــة الضـــــ

 االئتمان؛
 �مة �� األداء الفع�� أو املتوقع للمق��ض ، بما �� ذلك التغي��اتاملتغي��ات ال -

 حالة سداد املق��ض�ن �� البنك والتغي��ات �� النتائج ال�شغيلية للمق��ض ؛ و. �� 1
ـــــعـار النفط أو النـاتج ا���� اإلجمـا��  إدراج. يتم 2 ـــ ـــــــــاد الك�� (مثـل أســـــ ) كجزء من GDP  معلومـات االقتصـــــ

 نموذج التص�يف الداخ��.
ـــــداد  االئتمان �� نماذجتنعكس العوامل النوعية ال�� �شـــــــــ�� إ�� ز�ادة كب��ة �� مخاطر   ـــ  PD  احتمال التخلف عن السـ

 �� الوقت املناسب.

ـــــــل �� �عض العوامل النوعية لتقييم ما إذا �انت مخاطر االئتمان قد  ـــ ـــــــ�ل منفصـ ـــ ومع ذلك ، ال يزال البنك ينظر �شـ
ة" نظًرا زادت �شــ�ل م��وظ. بال�ســبة إلقراض الشــر�ات ، �ناك ترك�� خاص ع�� األصــول املدرجة �� "قائمة املراقب

 ألن التعرض مدرج �� قائمة املراقبة بمجرد وجود مخاوف من تد�ور ا��دارة االئتمانية للطرف املقابل.
ـــــائر االئتمانية املتوقعة يتم قياس ـــ ـــــائر  ، أو 1شـــــــــ�ًرا ألصـــــــــول املرحلة  12ملدة   ECLكبدل �ســـــــــاوي   ECLs  ا��سـ ـــ ا��سـ

عندما تزداد مخاطر  2. ي�تقل األصـــل إ�� املرحلة  3املرحلة   أو  2مدى ا��ياة ألصـــول املرحلة   ECL االئتمانية املتوقعة
ما الذي �شـــــــ�ل ز�ادة كب��ة ��  9االئتمان �شـــــــ�ل م��وظ منذ االع��اف األو��. ال يحدد املعيار الدو�� للتقار�ر املالية  

يأخذ البنك   �ش�ل م��وظ ،  تعند تقدير ما إذا �انت مخاطر االئتمان ا��اصة بأصل ما قد زادو مخاطر االئتمان.  
 �� االعتبار املعلومات التطلعية النوعية والكمية املعقولة والقابلة للدعم.

 �اطر االئتمان � مماثلة تأس�س مجموعة من األصول ذات خصائص
ـــــــــائر االئتمـان املتوقعـة عنـدمـا يتم قيـاس ـــــــــاس  ECLs خســـــ ـــــــــاس جمـا�� ، يتم تجميع األدوات املـاليـة ع�� أســـــ ع�� أســـــ

ـــــــ� ـــ ـــــــائص ا��اطر املشـ ـــ �كة (مثل نوع األداة ، ودرجة مخاطر االئتمان ، ونوع الضـــــــــــمان ، وتار�خ االع��اف األو�� ، خصـ
والف��ة املتبقية ح�� تار�خ االســــــــتحقاق ، والصــــــــناعة ، واملوقع ا��غرا�� للمق��ض ، ا��). يراقب البنك مدى مالءمة 

ضــمان أنه إذا لمطلوب   و��ون ذلك.  خصــائص مخاطر االئتمان �شــ�ل مســتمر لتقييم ما إذا �انت ال تزال م�شــا��ة
ــاء محافظ جديدة  ــبة لألصـــول. قد ي�تج عن ذلك إ�شـ �غ��ت خصـــائص مخاطر االئتمان ، ف�ناك إعادة تجزئة مناسـ
أو نقل أصـــــــــول إ�� محفظة حالية �عكس �شـــــــــ�ل أفضـــــــــل خصـــــــــائص مخاطر االئتمان املماثلة لبنك األصـــــــــول. ت�ون 

ـــــيم ا��قـائـب وا��ركـة ب�ن  ـــ ا عنـدمـا ت�ون �نـاك ز�ـادة كب��ة �� مخـاطر االئتمـان (أو إعـادة تقســـــ ا��ـافظ أك�� شـــــــــــــيوعـً
ـــــائر ائتمانية متوقعة ملدة  عندما تنعكس �ذه الز�ادة الكب��ة) و�التا�� ت�تقل األصـــــــــــــول من ـــ إ��   ECLsشـــــــــــــ�ًرا   12  خســـــ

ا ضــــمن ا��افظ ال�� �ســــتمر �� القياس ع�� نفس خســــائر   أســــاس مدى ا��ياة ، أو العكس ، ولكن قد يحدث أيضــــً
ـــــــــائر االئتمـان املتوقعـة  مقـدار يتغ�� لكنو شـــــــــــــ�ًرا أو مـدى ا��يـاة ،  12ملـدة  ECLs االئتمـان املتوقعـة نظًرا  ECL خســـــ

 الختالف مخاطر االئتمان ا��اصة با��فظة.
 النماذج واالف��اضات املستخدمة

لألصـــول املالية. يتم تطبيق  ECL  ةخســـائر االئتمان املتوقع �ســـتخدم البنك مختلف النماذج واالف��اضـــات �� قياس
ا��كم �� تحديد أ�ســـــــب نموذج ل�ل نوع من األصـــــــول ، وكذلك لتحديد االف��اضـــــــات املســـــــتخدمة �� �ذه النماذج ، 

 بما �� ذلك االف��اضات ال�� تتعلق بالدوافع الرئ�سية ��اطر االئتمان.
ن املنتجـات / الســـــــــــــوق وتحـديـد املعلومـات تحـديـد العـدد وال�ســـــــــــــب ال�ســـــــــــــ�يـة لســـــــــــــ�نـار�و�ـات التطلعيـة ل�ـل نوع م -

 التطلعية ذات الصلة ب�ل س�نار�و
، �ســـتخدم البنك معلومات اســـ�شـــرافية معقولة وداعمة ، �ســـ�ند إ��   ECL ا��ســـائر االئتمانية املتوقعة عند قياس
 ا البعض.��ركة املستقبلية ��تلف ا��ر�ات االقتصادية وكيف ستؤثر �ذه ا��ر�ات ع�� �عض�ا عن اف��اضات
 التخلف عن السدادإحتمالية 

ـــــ�ـل� ـــ ـــــــــداد  شـــــ ـــــــــائر االئتمـانيـة املتوقعـة  مـدخالت رئ�ســـــــــــــيـة �� قيـاس PDاحتمـاليـة التخلف عن الســـــ . �عـد ECLا��ســـــ
ـــــداد   ـــ تقـدير الحتمـال التخلف عن الســـــــــــــداد ع�� أفق زم�� محـدد ، و�شـــــــــــــمـل  بمثـابـة   PDاحتمـاليـة التخلف عن الســـــ

 حسابه البيانات التار�خية واالف��اضات وتوقعات الظروف املستقبلية.
 عند التعرض للتخلف عن السداد ا��سارة -

 �عتمدو .  التخلف عن السدادتقدير ل��سارة الناشئة عن  ال  LGDتمثل ا��سارة عند التعرض للتخلف عن السداد  
ذلك ع�� الفرق ب�ن التدفقات النقدية التعاقدية املســــتحقة والتدفقات ال�� يتوقع املقرض اســــتالم�ا ، مع األخذ �� 

 االعتبار التدفقات النقدية من التحس�نات االئتمانية املضمونة.
 

 )2018يناير  1طبق قبل ي( الدفعات املقدمةانخفاض قيمة القروض و  )3(
الدفعات انخفاض قيمة القروض و  مخصـــــــصـــــــاتتم إيضـــــــاح الســـــــياســـــــة ا��اســـــــ�ية ال�� ي�بع�ا البنك مع  

ــــاس التــدفقــات النقــديــة حيــث (ه). 4، �� املالحظــة رقم املقــدمــة ـــ ـــ ــــاب انخفــاض القيمــة، ع�� أســـــ ـــ ـــ يتم حســـــ
 التقدير�ة الالحقة ا��صـــــومة، أو ع�� أســـــاس فرض �ســـــبة معينة ع�� القرض العاِمل غ�� املصـــــنف وفقاً 
ل��عة الســـــوق والنموذج التار��� ألشـــــ�ال التقصـــــ�� ا��ســـــو�ة حســـــب األصـــــول وفقًا للظروف ال�� يمر ��ا 

 البنك. 
ــــص   ــــاس    ،ا��ســـــارة ا��اصـــــة بالقرضو�تم فتح مخصـ فرض مصـــــروفات ع�� اإليرادات الشـــــاملة، ع�� أسـ

ـــــ�ـل الـدفعـات املقـدمـةخســــــــــــــارة نـاجمـة عن انخفـاض قيمـة القروض و بـاعتبـار�ـا " ـــ " يتم االحتفـاظ ��ـا �� شـــــ
 لتغ��. و�ز�د و�نقص مخصــــــص ا��ســــــارة ا��اصــــــة بالقرض، وفقًا  مخصــــــص ا��ســــــارة ا��اصــــــة بالقرض

 ع��املقــــاي�س ا��ــــاصــــــــــــــــة بــــانخفــــاض قيمــــة القروض، وُ�نــــاًء ع�� ذلــــك، تؤثر الز�ــــادة والنقص املــــذ�وران 
 اإليرادات الشاملة. 

 

 ) 2018يناير  1قبل طبق ي(  �ش�ٍل فرديتقييم �ل قرٍض من القروض 
، من خالل تحـديـد احتمـال �عرُّض �ـل قرض �شـــــــــــــ�ـٍل فردي خســـــــــــــارة انخفـاض قيمـة �ـل قرٍض يتم تحـديـد 

ـــــنفــة  ،الـــدفعـــات املقـــدمـــة�ـــافـــة القروض و  ، إ�� �ـــذه ا��ســـــــــــــــارة، مع تطبيق �ـــذا اإلجراء ع��بمفرده ـــ املصـــــ
 ال�� ال تخضع ألسلوب اَ��افظ.  الدفعات املقدمةباعتبار�ا حسابات فردية جو�ر�ة، أو القروض و 

حيـث يراجع البنـك قروضــــــــــــــه ال�� تم تقييم�ـا ع�� أســــــــــــــاس فردي، �� �ـل تـار�خ من توار�خ إعـداد التقـار�ر، 
ـــــــ  قم��االتخاذ قرار بخصــــــــــــوص ��ــــــــــــ�يل أو عدم ��ــــــــــــ�يل خســــــــــــارة خاصــــــــــــة بانخفاض   اب األر�اح �� حـســــ

وا��ســــــائر واإليرادات الشــــــاملة األخرى. حيث ت�ون األح�ام ال�� ُتصــــــدر�ا اإلدارة، مطلو�ة �شــــــ�ل ٍخاص، 
عنـد تحـديـد خســــــــــــــارة انخفـاض القيمـة. حيـث ُيصــــــــــــــدر  ،لتقـدير مبلغ وتوقيـت التـدفقـات النقـديـة الالحقـة

 البنك �� خضم تقديره للتدفق النقدي، أح�امًا خاصًة بما ي��:
 روض العميل، إجما�� ق )1(

ل، من ذلك ع�� ســــ�يل املثال: إم�انية ممارســــة �شــــاط ُمر�ح وتحقيق نقدية يمعدل ا��اطر املرتبط بالعم )2(
 تكفي لسداد املبلغ املق�َ�ض،

 قيمة الضمان واحتمال نجاح عملية إعادة ا��يازة،  )3(
 الت�لفة املرتبطة باس��داد الديون. )4(

 مخصصات انخفاض القيمة ع�� أساٍس فردي.وتتطلب سياسة البنك مراجعة مستوى 
، ووجود جار�ة�كذا، ما لم يتم تص�يف�ا �ش�ٍل �امل باعتبار�ا  "  القروض منخفضة القيمةو�ستمر تص�يف "

 احتمال را�� لتحصيل الفائدة ا��دولة ع��، وأصل، القرض. 

 ) 2018يناير  1طبق قبل ي( تقييم القروض �ش�ٍل جما�� 
يتم فتح مخصــــــــصــــــــات التقييم ا��ما��، ل��ســــــــائر ال�� تحدث �� محاِفظ القروض ذات الســــــــمات املشــــــــ��كة، 

 وحيث ال ي�ون مبلغ القرض الفردي ��مًا. 
واألوضـــــــاع االقتصـــــــادية واالئتمانية الســـــــائدة، بتقييم إجما��   الســـــــابقةوتقوم إدارة البنك، ع�� أســـــــاس ا����ة  
اعتبـارًا من ��ـايـة ف��ة  ،فردي ل�ـذه القروضالتحـديـد  الض القيمـة، دون ��م القروض ال�� قـد تتعرض النخفـا

 التقر�ر، مع إعادة تقييم مخصصات ا��افظ املذ�ورة �ش�ٍل دوري، و�عديل ا��صصات بناء ع�� ذلك.
 

 واملعدات: والتج���اتاملمتل�ات  )4
تقوم اإلدارة بوضـــــع تقدير لف��ة اســـــتخدام، ومصـــــروفات اإل�الك املرتبطة، بتحســـــ�نات حياز��ا اإليجار�ة. و�ســـــ�ند 
�ذه التقديرات، من ب�ن أشياء أخرى، ع�� اف��اض تجديد البنك لإليجار السنوي ا��اص به خالل ف��ة االستخدام 

ار الســـــنوي، كما ســـــوف تقوم اإلدارة بز�ادة مصـــــروفات التقدير�ة. وقد يتغ�� �شـــــ�ٍل كب�� �� حال عدم تجديد اإليج
 اإل�الك �� حال أن ف��ة االستخدام أقل من الف��ة ال�� سبق تقدير�ا. 

ـــــــــاب ت�لفـة إ�الك  ـــــــــاس املمتل�ـات واآلالت واملعـدات األخرى و�تم حســـــ ـــــتخـدام التقـدير�ـة، ع�� أســـــ ـــ ، خالل ف��ة االســـــ
ــــ��الك العادي، و� ــــل، واالســـــ ــــتخدام املتوقع لألصـــــ رنامج اإلصـــــــــالح والصـــــــــيانة، والتقاُدم التكنولو�� الناجم عن االســـــ

 �غي��ات القيمة املتبقية. ولم تحسب اإلدارة أية قيمة متبقية، لضآل��ا. 

 مخاطر التعرّض للمسؤولية الضر��ية: )5
ـــــر��يـة، بمـا �� ا��� خضـــــــــــــم حســـــــــــــاب مبلغ الضـــــــــــــرائـب ا��ـاليـة واملؤجلـة، يـأخـذ البنـك �� اعتبـاره أثر   ـــ ذلـك �ـاطر الضـــــ

 ،احتمال فرض ضــــرائب وفوائد إضــــافية. و�ناك ُمعامالت وحســــابات محددة، يخضــــع ف��ا مبلغ الضــــر�بة التقديري 
ـــــــــاط.  ،لعــدم اليق�ن ـــــــــار العــادي لل�شـــــ ـــــــــابــات عن املبــالغ  ولوجود اختالف ب�نخالل املســـــ القيمــة الفعليــة ل�ــذه ا��ســـــ

ــــات الـضــــ  ــــصـ ر��ية خالل الف��ة ال�� تمت التقديرات خالل�ا. التقدير�ة األولية، فإن �ذه االختالفات تؤثر ع�� ا��صـ
حيث و�ســ�ند التقدير املذ�ور ع�� التقديرات واالف��اضــات املتعلقة �ســلســلة من األح�ام ا��اصــة بأحداث الحقة.  

ـــــر��ية ا��الية، و�� ب  املتعلقةقد ُتتاح معلومات تؤدي إ�� �غي�� البنك ألح�امه   ـــ التغي��ات ال�� كفاية االل��امات الضـ
 قد تؤثر ع�� النفقات الضر��ية خالل الف��ة ال�� تمت التقديرات املذ�ورة خالل�ا.

 

ات�� التصدير املتأخرة انخفاض قيمة  )6  �فضةا�فو

�ـــــــــــــــــــــــ. نظًرا ألن فوات��  4 املالحظةاملالية ��   الصـــــــــول تم توضـــــــــيح الســـــــــياســـــــــة ا��اســـــــــ�ية للبنك حول انخفاض قيمة 
 LGD  خســــائر التعرض للتخلف عن الســــداد  مدعومة من البنوك األخرى ، يتم اعتبار  ا��فضــــةالتصــــدير املتأخرة  

 فاتورة التصدير ا��صومة �س�ب العقو�ات املفروضة ع�� البنك.حيث تأخرت صفًرا. 
 واألرصدة املوجودة لدى مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي: النقد -6
 

 
31/12/8201 31/12/7201 

 
 

 ' در�م 000 ' در�م000

    

 47,056 34,093 �� الصندوق  النقد 

   األرصدة املوجودة لدى مصرف اإلمارات املركزي: 

 680,583 84,282 ا��سابات ا��ار�ة - 

 86,851 القانونية املُعفاة من الفائدة الودا�ع  - 
205,226 

94,786 
822,425   

  

  

 مالحظة: 
يتم االحتفــاظ بــالودا�ع القــانونيــة لــدى مصـــــــــــــرف اإلمــارات العر�يــة املتحــدة املركزي، �عملــة الــدر�م اإلمــارا�ي و�عملــة 
الدوالر األمر��ي، وال يمكن �ــــــــــ���ا دون موافقة املصــــــــــرف املذ�ور. و�تغ�� مســــــــــتوى �ذه الودا�ع �ل شــــــــــ�ر بموجب 

 ركزي. التعليمات الصادرة عن مصرف اإلمارات العر�ية املتحدة امل

 :باألطراف ذات الصلةاملُعاَمالت ا��اصة  -7
من املقر الرئ��ــ�� وفروعه ا��ارجية، وطاقم اإلدارة األســا�ــ��، والكيانات   �ٍل إ�� ، ذي الصــلةالطرف    ُ�شــ�� مصــط��

 ا��اضعة للتحكم الفردي أو املش��ك من قبل، أو ا��اضعة �ش�ٍل كب�� لتأث��، �ذه األطراف. 
 الطرف�شــاطه العادي، �عامالت مع مؤســســات األعمال األخرى املشــمولة بتعر�ف لوُ���م البنك �� خضــم ممارســته  

ال   ،شـــــــروط التعامالت املذ�ورةأن  ) من املعاي�� ا��اســـــــ�ية الدولية. و�عتقد البنك  24املذ�ور �� املعيار رقم (  �ّ املع�
ـــــ�ـــلٍ كب�� عن تلـــك  ـــ شـــــــــــــروط الاملمكن إبرام�ـــا مع أطراٍف ثـــالثـــة. حيـــث �عتمـــد إدارة البنـــك ال�� �ـــان من تختلف �شـــــ

التعامالت وفقًا للشــروط ال�� يوافق عل��ا مجلس اإلدارة  التعامالت املذ�ورة مع الطرف املع�ّ�، وتتم �ذها��اصــة ب
 أو اإلدارة. 

 
 

 املا��: بيان املركز، �� تار�خ صدور تقر�ر ذات الصلةوفيما ي��، موجز لألرصدة ال�� لدى األطراف 
 من املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية: املستحق -أ 

  31/12/2018 
 ' در�م000

31/12/2017 
   ' در�م 000

 3,302,054 2,005,425 املقر الرئ����: 
 13,202 13,106 الفروع ا��ارجية: 
  2,018,531 3,315,256 
 

 مالحظة:
ي � مليون در�م إمارا 5.67  ع��  و�شــــــــتمل املســــــــتحقات الواجب ســــــــداد�ا من قبل املقر الرئ��ــــــــ�� وفروعه ا��ارجية،

ديون لصــــا�� حســــاب املقر   تول�ســــ   ،مليون در�م إمارا�ي) من الفوائد املســــتحقة الســــداد 172: 2017د�ســــم��   31(
 الرئ����.

 
 و�شتمل مستحقات املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية ع�� ما ي��: -ب 

  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 1,706,642 225,470 املقر الرئ���� 

 258,106 166,764 األفرع ا��ارجية 

  392,234 1,964,748 

 أخرى  -ج 

  31/12/2018 31/12/2017 
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بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

الك�سوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018
 ' در�م 000 ' در�م000  

رصـــــــــــــيـــد قروض غ�� مســـــــــــــــددة لـــدى طـــاقم  

 اإلدارة األسا���:

88 64 

 186,901 126,264 ودا�ع العميل: 

 3,034 879 االل��امات ا��تملة: 

ـــــرف   ـــ ـــــعر الصـــــ ـــ ـــــميـــة لعقود ســـــ ـــ القيمـــة االســـــ

 األجن�� اُ��الة:

0 200,000 

 560,891 501,215 قروض وُسلف مقدمة إ�� العمالء: 

 مالحظة: 

 4,729 :2017د�ســم��  31ألف در�م إمارا�ي ( 4,452ومن ضــمن املبالغ مســتحقة الســداد من البنوك األخرى، مبلغ 
 ألف در�م إمارا�ي) مستحقة السداد من فرع تا�ع  للمقر الرئ����.

ـــــلةفيما ي��، �عاُمالت  -د  ــاملة  األطراف ذات الصـــــ ــائر، واإليرادات الشــــــــ املدرجة ضــــــــــمن حســــــــــاب األر�اح وا��ســــــــ

 األخرى:

 

 

 

 01/01/2018من:   
 31/12/2018لغاية: 

 01/01/2017من: 
 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م000 ' در�م000  

 39,777 19,012 الفائدة ع�� الدخل: 

 90,793 49,248 نفقة الفوائد: 

مصــــــــــــروفات املقر الرئ��ــــــــــــ�� (اطلع ع�� مالحظة  

20( 

8,293 10,170 

 3,920 3,301 : األسا����عو�ضات طاقم اإلدارة  

ـــــتحقمن املقر   ـــ ــة املســـــ ـــ ـــــاض قيمـ ــــائر انخفـ ـــ ـــــــ خســـــ
 الرئ���� وفروعه با��ارج

102,217 0 

    

 املستحقات من/إ�� البنوك األخرى  -8
  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

   املستحق من: -أ  

 531,115 7,500 البنوك ا��ارجية - 

الـــــبـــــنـــــوك داخـــــــل اإلمـــــــارات الـــــعـــــر�ـــــيـــــــة  - 

 املتحدة

 

0 0 

 -  7,500 531,115 

 مالحظة: 
 �افة املبالغ املذ�ورة أعاله، مستحقة السداد من البنوك اإليرانية. 

 31مل املســـــــــتحقات من البنوك األخرى الفوائد املســـــــــتحقة القبض ع�� الفوات�� املعاد تمو�ل�ا بقيمة ال �ـــــــــ��ء (�ـشــــــــ 
د�ســـــــم��  31الذمم املدينة املســـــــتحقة القبض ، مبلغ بقيمة ال �ـــــــ��ء ( �امليون در�م). ومن بي� 181: 2017د�ســـــــم��  

ــــدير  فائدة ع��المليون در�م) يتعلق ب 178: 2017 ــــة فوات�� التصـــــ ــــتحقة ا��فضـــــ من   التمو�ل معادةفوات��  الو   املســـــ
 ).9ج و 8(راجع املالحظة رقم  املقابلالرئ���� للبنك والبنك  املقرمع  او�سو��� ابنك إيرا�ي تم االتفاق عل��

 7") مع املصـــــــــــــرف املركزي اإلمـارا�ي. وحســـــــــــــب االتفـاقيـة املؤرخـة: االتفـاقيـةوقـد أبرم البنـك اتفـاقيـة إعـادة تمو�ـل (" 
�عــــد التعــــديــــل املتكرر ف��ــــا، يقوم البنــــك بــــإعــــادة تمو�ــــل خطــــابــــات االئتمــــان ال�� فتح��ــــا البنوك ��  2002مــــارس 

 أمر��ي). مليون دوالر 1,100: 2017مليون دوالر أمر��ي ( 1,100اإليرانية، لغاية مبلغ  اإلسالميةا��م�ور�ة 
   31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

   مستحق السداد إ��: -ب 

 2,550,280 1,083,632 البنوك �� ا��ارج: - 

 0 0 البنوك داخل اإلمارات العر�ية املتحدة: - 

  1,083,632 2,550,280 
 31مليون در�م إمارا�ي ( 12.97و�ســتحق �افة املبالغ املذ�ورة أعاله، الســداد إ�� البنوك اإليرانية، بما �� ذلك مبلغ  

ا�ي) مليون  12.75: 2017د�سم��   مستحقة السداد إ�� البنك املركزي اإليرا�ي.  در�م إمار

ـــــنواج)   ـــــدير لبنك إيرا�ي �� السـ ـــــم فوات�� التصـ ـــــابقة. بلغت الفائدة ال�� وافق عل��ا أبرم البنك معامالت ��صـ ت السـ

مليون در�م ، متضـــــــــــــمنـة �� مســـــــــــــتحقـات من البنوك �� ا��ـارج �� عام  439البنـك اإليرا�ي فيمـا يتعلق ��ـذه الفوات��  

مليون در�م ،  1,639، شـملت فوات�� التصـدير ا��صـومة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج مبلغ   2017. خالل عام 2017

مليون در�م تم  1,210مستحقات البنوك �� ا��ارج مبلغ    شملتاملبلغ الرئ���� ل�ذه الفوات��. كذلك ، و�و ما يمثل  

لة �� العام الســــــــابق. خالل العام ، قام البنك  اســــــــتالم�ا مقابل فوات�� التصــــــــدير املتأخرة ا��صــــــــومة والفوات�� املموَّ

ا يتما�ــ�� مع اتفاقية ال�ســو�ة ال��ائية امل��مة مع البنك والفائدة املســتحقة بم  املبلغ األصــ��بخصــم �ذا املبلغ مقابل  

 ).9(أ) و  8املقابل (راجع املالحظة 

انية املوجودة با��ارج: -9 ات�� التصدير ا��صومة لصا�� البنوك اإلير  فو
السداد من قبل البنوك اإليرانية املوجودة با��ارج، و�ش�ل املبالغ مستحقة    �ستحق �ذا الرصيد، 

خالل  خصم�ا البنك لصا�� عمالئه. و  ،السداد عن فوات�� التصدير ال�� أصدر��ا البنوك املذ�ورة
الرئ���� للبنك والبنك املقابل ل�سو�ة أصل املبلغ  املقر العام ، تم تنفيذ اتفاقية �سو�ة مع 

 : ال ���ء) مع الفائدة املستحقة. 2017د�سم��  31مليون در�م ( 1,639الغ املستحق الب 
 

 

 :الدفعات املقدمةالقروض و  -10
 :الدفعات املقدمةوفيما ي�� محفظة مز�ج القروض و 

  31/12/2017 

  31/12/2018 

 ' در�م000

 ' در�م 000

   حسب النوع  -أ 

 8,758,266 9,279,775 م��و�ات ع�� املكشوف: 

 622,831 584,690 فوات��/ شي�ات مخصومة: 

 1,716,995 1,660,972 ألجلقروض  

 861,397 861,296 املسددة (سداد �� مقابل الوثائق)ال��امات العمالء  

 484,939 484,939 قروض �� مقابل إيصاالت أمانة 

 12,444,428 12,871,672 وضوالقر  الدفعات املقدمةإجما�� مبلغ  

   مطروحًا منه: 

 )3,192,352( )4,283,233( :الدفعات املقدمةمخصص انخفاض قيمة القروض و  

 )4,377,146( )5,094,314( الفائدة املعلقة: 

 ,9307484, 3,494,125 :الدفعات املقدمةصا�� مبلغ القروض و  

   حسب القطاع االقتصادي -ب 

 9,676,784 10,117,951 تجارة ا��ملة والتجزئة: 

 581,105 414,475 اإل�شاءات: 

 150,127 165,884 التعدين وا��اجر  

 1,316,117 1,387,200 ا��دمات: 

 31,121 90,309 القروض ال��صية: 

 566,048 570,337 التص�يع: 

 12,466 10,655 النقل واالتصاالت: 

 110,660 114,861 املؤسسات املالية: 

  12,871,672 12,444,428 

    

  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

   حسب املنطقة ا��غرافية : -ج 

 12,058,362 12,573,222 اإلمارات العر�ية املتحدة:داخل دولة  

 386,066 298,450 داخل ا��م�ور�ة االسالمية اإليرانية: 

  12,871,672 12,444,428 

الـــدفعــات ا��ـــاصــــــــــــ�ن بـــالقروض و  ،ومخصــــــــــــص انخفـــاض القيمـــة ،�غ��ات الفـــائـــدة املعلقـــة -د 
 :املقدمة

�� تقر�ر الوضـــع املا��، بقيمة صـــافية دون الفوائد املعلقة   الدفعات املقدمةتم ��ـــ�يل القروض و 
ـــصــــــــات انخفاض قيمة  والقروض. وفيما ي�� التغ��ات ا��ادثة �� الفائدة   الدفعات املقدمةومخصـــــ

 خالل العام: الدفعات املقدمةة ومخصص انخفاض قيمة القروض و املعلق
 

 2018 2017 
مخصص انخفاض قيمة  الفائدة املعلقة 

 الدفعات املقدمةالقروض و 
مخصص انخفاض قيمة  الفائدة املعلقة 

الدفعات  القروض و 
 املقدمة

 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 

 2,291,572 3,617,975 3,192,352 4,377,146 رصيد أول الف��ة

تــأث�� اعتمــاد املعيــار الــدو�� إلعــداد التقــار�ر املــاليــة 
 ))5أ (2(راجع الالحظة  2018يناير  1بتار�خ  9رقم 

0 997,161 0 0 

 904,416 0 105,898 0 ا��صص الذي تم فتحه خالل العام 

 0 767,089 0 739,210 الفائدة املعلقة خالل العام  

 )3,580( )7,211( ) 12,031( ) 9,025( املبلغ املسدد/املس��د خالل العام 

 ) 56( ) 707( ) 147( ) 13,017( املبالغ املشطو�ة خالل العام 

 3,192,352 4,377,146 4,283,233 5,094,314 رصيد ��اية الف��ة

ـــ�ل فردي ع��   والدفعاتبلغت القيمة اإلجمالية للقروض   املقدمة للعمالء ، وال�� تم تحديد�ا �شــ
  12,699، قبل خصــــم أي خســــائر انخفاض �� القيمة تم تقييم�ا �شــــ�ل فردي منخفضــــة القيةأ��ا  

 مليون در�م). 9,567: 2017د�سم��  31مليون در�م (
ـــــمــانــات ال�� يحتفظ � ـــ �ــا البنــك واملتعلقــة بــالقروض ال�� تم تحــديــد�ــا بلغــت القيمــة العــادلــة للضـــــ

ــــت قيم��ا ��  ــــ�ل فردي ع�� أ��ا انخفضـــــ ــــم��   31�شـــــ ــــم��  31مليون در�م (5,796،   2018د�ســـــ د�ســـــ
 مليون در�م). يت�ون الضمان من النقد واالس�ثمارات والعقارات املر�ونة. 12,653: 2017

ـــــــــل البنـك ع�� خطـاب ح ـــــرفمن  عـدم ممـا�عـةصـــــ ـــ  ٢. بتـار�خ املركزي  يـة املتحـدةاإلمـارات العر� مصـــــ
لالع��اف بالنقص �� مخصص انخفاض  CBUAE / BSD / 2019/2610رقم.    بمرجع،    2019يوليو  

 �ـافـةمع بـذل   2020و  2019مليون در�م �� عـامي  523.2بقيمـة   والـدفعـات املقـدمـةقيمـة القروض 
 .2019النقص قدر اإلم�ان �� عام  لالع��اف ��ذاا���ود املمكنة 

 أصول أخرى  -11
  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 65,425 70,651 فوائد الذمم املدينة: 

 4,795 3,656 النفقات مسبقة السداد: 

 554,762 818,562 :أصول الضرائب املؤجلة 

 0 507 ضر�بة القيمة املضافة املستحقة 

 9,697 24,532 أخرى  

  917,908 634,679 

: مـخصــــــــــــــص انـخـفـــــــاض قـيـمـــــــة نـــــــاقـص 
 األصول األخرى 

)8,479( )8,479( 

  909,429 626,200 

  

 العقارات، وامل�شآت، واملعدات  -12
تحس�نات املب��  األرا��� 

وا��يازة 
 اإليجار�ة

األثاث، 
ال��كيبات، 
التج���ات، 

 املكت�يةومعدات 

 اإلجما�� املركبات

 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 

  %33 %100-%25 %25-%5  معدل اإل�الك:

      الت�لفة

 122,208 2,320 33,790 76,227 9,871 :2016د�سم��  31�� تار�خ: 

 911 0 911 0 0 اإلضافات:

 )309( )150( )159( 0 0 البنود ال�� تم التصرف ف��ا:

 122,810 2,170 34,542 76,227 9,871 :2017د�سم��  31�� تار�خ: 

 634 0 634 0 0 اإلضافات:

 )419( 0 )419( 0 0 البنود ال�� تم التصرف ��ا

 123,025 2,170 34,757 76,227 9,871 : 2018د�سم��  31�� تار�خ: 

اك��       اإل�الك ال��

 92,339 2,319 32,923 57,097 0 : 2016د�سم��  31�� تار�خ: 

 2,580 0 595 1,985 0 املصروف ا��اص بالعام:

 )309( )150( )159( 0 0 :بالبندالتصرف  عندا��ذف 

 94,610 2,169 33,359 59,082 0 :2017د�سم��  31�� تار�خ: 

 2,509 0 526 1,983 0 املصروف ا��اص بالعام:

 )419( 0 )419( 0 0 عند التصرف بالبند:ا��ذف 

 96,700 2,169 33,466 61,065 0 : 2018د�سم��  31�� تار�خ: 

      القيمة الدف��ية:

 26,325 1 1,291 15,162 9,871 : 2018د�سم��  31�� تار�خ: 

      

 28,200 1 1,183 17,145 9,871 :2017د�سم��  31�� تار�خ: 

 ودا�ع العمالء -13
  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 354,003 262,366 ا��سابات ا��ار�ة: 

 161,283 141,261 حسابات االدخار: 

 3,941,778 3,232,238 حسابات الودا�ع: 

 83,362 30,367 ا��سابات ال�امشية: 

  3,666,232 4,540,426 

، وا��ارجة الدفعات املقدمةوالودا�ع قيد ا��يازة املر�ونة كضـمان للقروض و   ،ا��سـابات ال�امشـيةوقد بلغت 
مليون در�م  875 :2018د�ســـــــم��   31املا��) بتار�خ:   بيان املركزعن ال��امات امل��انية العمومية (غ�� امل�ـــــــ�لة �� 

 مليون در�م إمارا�ي). 1,209: 2017د�سم��  31إمارا�ي (
 القروض الثانو�ة:   -14

 �شتمل القروض الثانو�ة ع�� ثالثة قروض تم ا��صول عل��ا من املقر الرئ����: 
ـــــم��  31مليون در�م إمــــارا�ي ( 200 �عــــادلمليون دوالر أمر��ي،  54.45قرض بمبلغ  .أ ـــ د�ســـــ

مليون در�م إمــــارا�ي) تم ا��صـــــــــــــول  200مبلغ  �عــــادلمليون دوالر أمر��ي   54.45: 2017
ـــــ�ر مـايو  ـــ تم تحو�لـه إ�� رأس مـال مخصـــــــــــــص بنـاًء ع�� موافقـة وردت من ، 2002عليـه �� شـــــ

يوليو  2 ��  املؤرخ  بموجب خطابه.  املركزي   اإلمارات العر�ية املتحدة  ومصرفالرئ����    املقر
 .CBUAE / BSD / 2019/2611مرجع ب،  2019

ـــــم��  31مليون در�م إمــــارا�ي ( 100 �عــــادليون دوالر أمر��ي، مل 27.23قرض بمبلغ   .ب ـــ د�ســـــ
مليون در�م إمارا�ي) تم ا��صول عليه  100مبلغ    �عادلمليون دوالر أمر��ي   27.23: 2017

ـــــ�ر مـايو   ـــ  املقرتم تحو�لـه إ�� رأس مـال مخصـــــــــــــص بنـاًء ع�� موافقـة وردت من  ، 2004�� شـــــ
ـــــ��  ـــ ـــــرفالرئ��ـــــ ـــ يوليو  2املؤرخ ��  بموجــب خطــابــه. ركزي امل اإلمــارات العر�يــة املتحــدة ومصـــــ

 .CBUAE / BSD / 2019/2611مرجع ب،  2019
ـــــم��  31مليون در�م إمــــارا�ي ( 300 �عــــادلمليون دوالر أمر��ي،  81.68قرض بمبلغ   .ج ـــ د�ســـــ

مليون در�م إمارا�ي) تم ا��صــــــــــول عليه ��  300 �عادلمليون دوالر أمر��ي،   81.68: 2017
ـــــ�ر أكتو�ر  ـــ  املقرلـه إ�� رأس مـال مخصـــــــــــــص بنـاًء ع�� موافقـة وردت من تم تحو�، 2011شـــــ

ـــــ��  ـــ ـــــرفالرئ��ـــــ ـــ يوليو  2املؤرخ ��  بموجــب خطــابــه. املركزي  اإلمــارات العر�يــة املتحــدة ومصـــــ
 .CBUAE / BSD / 2019/2611مرجع ب،  2019

 وفًقا لذلك ، تم تحو�ل جميع القروض الثانو�ة إ�� رأس مال مخصص للبنك.
 أخرى: ال��امات   -15

  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 99,055 93,638 الفائدة متوجبة السداد: 

 21,608 19,058 مخصص �عو�ض م�افأة ��اية خدمة املوظف: 

 10,185 3,595 )21مخصص الضرائب (ير�� االطالع ع�� مالحظة رقم  

 37,146 26,245 بنود أخرى: 

  142,536 167,994 

 :مالحظة 
ـــــة بـالتـأم�ن   ،البنـك كًال من املعـاش مُيقـد ـــ ـــــا�مـة ا��ـاصـــــ ـــ ملواط�� دولـة اإلمـارات العر�يـة   ،الوط��واملســـــ

. كمــا يقــدم البنــك �عو�ض ��ــايــة ا��ــدمــة 1999] للعــام 7املتحــدة، بموجــب القــانون االتحــادي رقم [
 ، بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العر�ية املتحدة. الوافدينملوظفيه 

 وفيما ي��، التغي��ات ا��اصة بتعو�ض ��اية خدمة املوظف�ن:
لغاية:  01/01/2018من:   

31/12/2018 
  01/01/2017من: 

 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 20,429 21,608 رصيد بداية الف��ة: 

 1,697 1,965 املصروف ا��اص بالعام: 

 )518( )4,515( الدفعات املسددة خالل العام: 

 21,608 19,058 رصيد ��اية الف��ة  

 الفائدة دخل  -16

لغاية:  01/01/2018من:   
31/12/2018 

  01/01/2017من: 
 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

   دخل الفائدة ع��: 

قروض وســــــــلف العمالء (بما �� ذلك فوائد التصــــــــدير  - 
 املدعمة وفوات�� التصدير ا��صومة)

35,286 387,576 

 41,730 29,774 البنوك:سوق املال واملعامالت ب�ن  - 

 12 6 أخرى: - 

  65,066 429,318 

 نفقات الفائدة  -17
لغاية:  01/01/2018من:   

31/12/2018 
  01/01/2017من: 

 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

   نفقات الفائدة ع��: 

 179,484 150,628 إيداعات العمالء: - 

 108,482 64,988 املؤسسات املالية: من إيداعات - 

  
 

215,616 287,966 

 صا�� الرسوم ودخل العمولة:  -18

لغاية:  01/01/2018من:   
31/12/2018 

  01/01/2017من: 
 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 8,044 5,569 العموالت: و�يراداتم و الرس 

 )135( )106( م ونفقات العموالت:و الرس 

  5,463 7,909 

 خرى: األ  نفقات ال صا��  -19

لغاية:  01/01/2018من:   
31/12/2018 

  01/01/2017من: 
 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 32,637 15,593 الصرف األجن�� خسائر 

 )206( )135( مصروفات البنك: 

 )1,610( )3,109( أخرى:إيرادات  

  12,349 30,821 

 النفقات اإلدار�ة والعامة:  -20
لغاية:  01/01/2018من:   

31/12/2018 
  01/01/2017من: 

 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 52,442 45,555 الت�اليف والنفقات املرتبطة بطاقم املوظف�ن: 

 8,020 7,864 اإليجار والنفقات املرتبطة به: 

 10,170 8,293 (د)): 7الرئ���� (م��وظة مصروفات املقر  

 2,580 2,509 ):12إ�الك العقارات وامل�شآت واملعدات (م��وظة  

 13,220 12,844 أخرى: 

  
 
 
 

77,065 86,432 

ائب:  -21  الضر
ا��اصــة بالدخل اإلمارا�ي الســنوي ا��اضــع للضــر�بة، ،  % ســنو�اً 20يخضــع البنك إ�� ضــر�بة ب�ســبة  

أبوظ��، ود�ي، والشــــــارقة، و��مان. و�تم حســــــاب الدخل ا��اضــــــع للضــــــر�بة، �عد �عديالت �� إمارة  
 محددة �� صا�� الر�ح قبل الضرائب عن العام، اس�نادًا إ�� أفضل تقديرات اإلدارة.

 وفيما ي�� التغي��ات �� مخصص الضرائب خالل العام:  
لغاية:  01/01/2018من:   

31/12/2018 
  01/01/2017من: 

 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 4,895 10,185 رصيد أول الف��ة: 

   مصروف الضرائب: 

 10,185 3,595 عن العام ا��ا��: - 

 156,621 49,146 عن العام السابق: - 

  62,926 171,701 

 )161,516( )59,331( الضرائب املسددة خالل العام: 

 10,185 3,595 ):15مالحظة راجع رصيد آخر الف��ة ( 

 وفيما ي�� العالقة ب�ن نفقة الضرائب عن العام، والر�ح ا��اس�� قبل الضر�بة عن العام: 
لغاية:  01/01/2018من:   

31/12/2018 
  01/01/2017من: 

 31/12/2017لغاية: 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 )1,216,769( )430,585( الر�ح ا��اس��: 

 1,267,693 448,560 لألغراض الضر��ية: تالتعديالت ال�� تم 

 50,924 17,975 الر�ح ا��اضع للضر�بة: 

    

 10,185 3,595 % املتبع:20الضر�بة بمعدل  

 156,621 49,146 مصروف الضر�بة عن األعوام السابقة: 

 )144,599( )263,800( الضر�بة املؤجلة 

 22,207 )211,059( الضر�بة ا��اصة بالعام: 

 االحتياطي القانو�ي: -22
ـــــبـة 1980للعـام  10] من القـانون االتحـادي رقم 82تفرض املـادة رقم [ ـــ ـــــــــا�� 10، تحو�ـل �ســـــ % من صـــــ

% من رأس املال، دون أن 50الر�ح إ�� احتياطي خاص، إ�� أن �شــــــتمل االحتياطي املذ�ور ع�� �ســــــبة 
 يتم توز�عه. 

 النقدية واملعادالتالنقد  -23
 النقدية ع�� األرصدة التالية، بموعد استحقاق سداد ثالثة أش�ر أو أقل: واملعادالت �شتمل النقد

  31/12/2018 31/12/2017 

 ' در�م 000 ' در�م000  

 822,425 205,226 وأرصدة البنك لدى مصرف اإلمارات املركزي: النقد 

   مطروحًا منه: 

 )94,786( )86,851( اإليداعات القانونية لدى مصرف اإلمارات املركزي: 

 727,639 118,375 النقد واملعادالت النقدية 

 املشتقات:  -24
  باستخداملم �عمل البنك �� أسواق مالية  ٬باست�ناء تجارة املمتل�ات ا��دودة بالصرف األجن�� 

 حسابه ا��اص.
ـــــرف األجن�� ـــ ـــــتقـــات وأدوات الصـــــ ـــ ـــــتخـــدم البنـــك املشـــــ ـــ بمتطلبـــات عمالئـــه،  للوفـــاء �� املقـــام األول  �ســـــ

 مخاطره املتعلقة بالعملة، و�الفوائد، و�مخاطر السوق األخرى. مواج�ة و 
اتفاقيات   �شـ�ل، و عقود صـرف أجن�� تمت إحال��ا  ل�ا،البنك    يتكرر اسـتخداماملشـتقات ال��  �شـ�ل  

العقود ال�� تمت   و�شـــــــ�ل�عاُقدية ب�يع أو �شـــــــراء عملة محددة �ســـــــعر محدد و�� تار�خ محدد الحق.  
ــاب تلـك العقود بـالقيمـة و �� الســـــــــــــوق املبـاشـــــــــــــر.    عقودًا معـدلـة تم التعـامـل وفقـًا ل�ـا  إحـال��ـا ـــ ـــ �تم حســـــ

بند "أصــــــــــــول أخرى" �� ح�ن يتم �� �تم إدراج املشــــــــــــتقات ذات القيمة الســــــــــــوقية االيجابية  و العادلة. 
تقر�ر الوضـــــــع املا��. و�تم �� إدراج املشـــــــتقات ذات القيمة الســـــــوقية الســـــــلبية ب�ند " ال��امات أخرى"  

 �� حساب الر�ح وا��سارة و�يرادات شاملة أخرى.  ،إدراج الر�ح وا��سارة الناتج�ن عن املشتقات
ال�� �عادل قيمة   ٬ية لألدوات املالية املشـــــــتقةالقيم العادلة االيجابية والســـــــلب  ،يو�ـــــــ� ا��دول أدناه

ـــــــافة للقيم اإلجمالية للعقد.   ٬الســـــــــــوق  ـــ يتم إدراج القيم العادلة الســـــــــــلبية واإليجابية �� " حيث باإلضـ
 ال��امات أخرى و " أصول أخرى" ع�� التوا��:

 

املبلغ ع�� املستوى    القيمة العادلة السلبية   القيمة العادلة اإليجابية  
 الوط�� 

      عقود الصرف األجن�� املرسل 
 0  0  0 2018د�سم��    31
 200,000  0  0 2017د�سم��    31

 
 يو�� ا��دول أدناه ا��دول الزم�� للسداد لألدوات املالية املشتقة:

 من ثالثة أش�ر إ�� عام   أقل من ثالثة أش�ر  
 در�م   000  در�م   000 ال�� تمت إحال��ا عقود الصرف األجن��  

 0  0 2018د�سم��    31
 0  200,000 2017د�سم��    31

 :االل��امات والتع�دات ا��تملة -25
 :الدائنةالتع�دات 

املبالغ التعاقدية ��طابات االعتماد والضمانات، تلزم البنك �عمليات سداد بالنيابة عن العمالء 
التعاقدية مخاطر االئتمان،  ا��تمل�ن حسب موافقة العميل ع�� شروط العقد. وتمثل املبالغ 

باف��اض سداد �امل املبالغ مقدمًا وانتفاء قيمة أي ضمان فر�� أو ضمان آخر. و�الرغم من ذلك،  
فل�س من الضرورة أن ُيمثل املبلغ التعاقدي االجما�� لالل��امات، املتطلبات النقدية الالحقة،  حيث  

 مو�ل.أن �ذه االل��امات سوف ت�ت�� أو يتم إ��ا��ا دون ت 
تمثل ال��امات القرض، ال��امات �عاقدية ل��صـــــــول ع�� القرض، ي�ون ل�ا �� األغلب توار�خ ان��اء أو 

ال   ٬شـروط أخرى لإل��اء، وتتطلب سـداد رسـوم. وحيث قد ت�ت�� �ذه االل��امات دون عمليات �ـ�ب 
 �ش�ل إجما�� املبالغ التعاقدية بالضرورة، متطلبات نقدية �� املستقبل.

 
 البنك باالل��امات االئتمانية اآلتية: يل��م

 

 31 /12 /2018 31 /12 /2017 
 در�م   000 در�م   000 

   ال��امات محتملة 
 337,892 140,718 الضمانات 

   
 ا��دول الزم�� للسداد ل�ذه االل��امات ا��تملة ت�ون كما ي��:

2018     
 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 
 اإلجما��  أك�� من سنة من ثالثة أش�ر إ�� سنة خالل ثالثة أش�ر 
 در�م  000 در�م  000 در�م  000 در�م  000 
     

 140,718 19,950 53,478 67,290 الضمانات
 
 

    

2017     
 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 
 اإلجما��  سنةأك�� من  من ثالثة أش�ر إ�� سنة خالل ثالثة أش�ر 
 در�م  000 در�م  000 در�م  000 در�م  000 
     

     الضمانات
 119,857 201,847 16,188 337,892 

 31مليون در�م ( 33، بمبالغ تصل إ��  2018د�سم��   31ال�س�يالت املصرفية املستحقة املعتمدة وغ�� املدرجة كما �� �� 
 البنك. من جانبالشر�حة غ�� املدرجة لل�س�يالت املعتمدة �� أي وقت يمكن إلغاء مليون در�م).  69: 2017د�سم�� 

 :تحليل االستحقاق ل�ٍل من األصول واالل��امات -26
املا��، ع�� أساس   �� بيان املركزامل��لة    واالل��اماتفيما ي��، بيان االستحقاقات ا��اصة باألصول  

ــــتحقاق املتبقية � � تار�خ التقر�ر، دون حســـــاب االســـــتحقاقات نافذة املفعول وفقًا ملا ُ�شـــــ�� ف��ة االسـ
 به تار�خ محتجزات ودا�ع البنك، و�تاحة االعتمادات �� ش�ل سيولة، �� ��اية العام:

 

 31 /12 /2018 31 /12 /2018 31 /12 /2018 31 /12 /2018 31 /12 /2018 

 اإلجما��  أعوام   5أك�� من   أعوام   5عام لغاية   أش�ر لغاية عام   3 أش�ر   3أقل من   

 در�م   000 در�م   000 در�م   000 در�م   000 در�م   000 

      األصول 

وأرصدة البنك لدى مصرف اإلمارات   النقد 

 املركزي 

205,226 0 0 0 205,226 

 2,018,531 0 0 188,337 1,830,194 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج 

 7,500 0 0 0 7,500 األخرى املستحق من البنوك  

ات�� التصدير ا��صومة لصا�� البنوك   فو

انية با��ارج   اإلير

232,540 0 0 0 232,540 

 3,494,125 0 2,903,498 62,267 528,360 الدفعات املقدمة القروض و 

 909,429 0 0 818,562 90,867 الصا��   - أصول أخرى  

 26,325 26,325 0 0 0 املعدات   ٬املمتل�ات واآلالت  

 6,893,676 26,325 2,903,498 1,069,166 2,894,687 إجما�� األصول 

      

      : االل��امات 

 1,083,632 0 0 14,550 1,069,082 املستحق إ�� بنوك أخرى 

 3,666,232 0 215,965 1,757,624 1,692,643 إيداعات العمالء 

 392,234 0 0 74,167 318,067 با��ارج املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه  

 142,536 0 0 0 142,536 ال��امات أخرى 

 5,284,634 0 215,965 1,846,341 3,222,328 إجما�� االل��امات 

 1,609,042 26,325 2,687,533 ) 777,175(  ) 327,641(  إجما�� ال��ز 

      ُيمثل ذلك ما ي��: 

 رأس املال ا��صص  
    

2,100,000 

 521,553     االحتياطي القانو�ي 

اكمة   ) 1,012,511(      ا��سائر امل��

 1,609,042       صا�� حقوق امللكية 
 

 

 

 31 /12 /2017 
 أش�ر   3أقل من  

31 /12 /2017 
 أش�ر لغاية عام   3

31 /12 /2017 
 أعوام   5عام لغاية  

31 /12 /2017 
 أعوام   5أك�� من  

31 /12 /2017 
  اإلجما�� 

 در�م   000 در�م   000 در�م   000 در�م   000 در�م   000 
      األصول 

 822,425 0 0 0 822,425 وأرصدة البنك لدى مصرف اإلمارات املركزي   النقد 

 3,315,256 0 0 1,122,253 2,193,003 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج 

 531,115 0 0 0 531,115 املستحق من البنوك األخرى 

انية   ات�� التصدير ا��صومة لصا�� البنوك اإلير فو

 با��ارج 

1,851,051 0 0 0 1,851,051 

 4,874,930 0 3,856,246 41,126 977,558 الدفعات املقدمة القروض و 

 626,200 0 0 554,762 71,438 الصا��   - أصول أخرى  

 28,200 28,200 0 0 0 املعدات   ٬املمتل�ات واآلالت  

 12,049,177 28,200 3,856,246 1,718,141 6,446,590 األصول إجما��  

      

      : االل��امات 

 2,550,280 0 0 14,028 2,536,252 املستحق إ�� بنوك أخرى 

 4,540,426 0 574,898 1,862,782 2,102,746 إيداعات العمالء 

 1,964,748 0 1,149,164 73,192 742,392 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه با��ارج 

 600,000 600,000 0 0 0 قروض ثانو�ة 

 167,994 0 0 0 167,994 ال��امات أخرى 

      

 9,823,448 600,000 1,724,062 1,950,002 5,549,384 إجما�� االل��امات 

 2,225,729 ) 571,800( 2,132,184 ) 231,861( 897,206 إجما�� ال��ز 

 
 و�مثل ذلك ما ي��: 

     

 رأس املال ا��صص  
    

1,500,000 
 521,553     االحتياطي القانو�ي 

 204,176     األر�اح ا��تجزة 
 2,225,729       حقوق امللكية إجما��  

 
 

 العادلة لألدوات املالية: القيم -27

ب�ن أطراف   ،�شــــــــــ�ل القيمة العادلة، املبلغ املمكن تداُول األصــــــــــل به، أو االل��ام الذي تمت �ســــــــــو�ته
و�� �ذه ا��االت، تحدث اختالفات ب�ن القيمة �أطراٍف مســـتقلة.    تتعاُمال الُمطلعة وراغبة، ُتباشـــر 

 الدف��ية املس�ندة إ�� أسلوب الت�لفة التار�خية، و��ن التقديرات ا��اصة بالقيمة العادلة. 
، اختالفًا جســــــــــيمًا الدف��يةتختلف القيم العادلة لألصــــــــــول واالل��امات املالية للبنك، عن قيم�ا    ولم

لألصـــــــــــــول  الــدف��يــةالقيم . حيــث ي�شــــــــــــــأ ذلــك االختالف عن اف��اض اإلدارة الق��اب عنــد ��ــايــة العــام
املالية واالل��امات املالية املوجودة �� شـــــــــــ�ل ســـــــــــيولة أو تار�خ اســـــــــــتحقاق�ا قر�ب (أقل من عام)، من 

 قيم��ا العادلة. 

 تص�يف األصول واالل��امات املالية: -28
 31 /12 /2018 
 
 

 األصول املالية 

بالقيمة  
العادلة من  
خالل الر�ح  
 وا��سارة 
FVTPL 

بالقيمة 
العادلة من  

خالل 
اإليرادات 
الشاملة 

 األخرى 
FVTOCI 

الت�لفة 
 املطفأة

مخصصات  
انخفاض  
القيمة  

(ا��سائر  
االئتمانية  
املتوقعة  

ECL ( 

القيمة  
 الدف��ية 

 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 األصول املالية 
 205,226 0 205,226 0 0 واألرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي   النقد 

 2,018,531 0 2,018,531 0 0 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية 
 7,500 0 7,500 0 0 املستحق من البنوك األخرى 

انية ا��ارجية  ات�� االست��اد ا��صومة من البنوك اإلير  232,540 0 232,540 0 0 فو
 3,494,125 ) 4,283,233(  7,777,358 0 0 القروض والدفعات املقدمة 

 86,704 ) 8,479(  95,183 0 0 أصول أخرى 
      

 6,044,626 ) 4,291,712(  10,336,338 0 0 إجما�� األصول املالية 
      

      االل��امات املالية 
 1,083,632 0 1,083,632 0 0 املستحق إ�� بنوك أخرى 

 3,666,232 0 3,666,232 0 0 العمالء إيداعات  
 392,234 0 392,234 0 0 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية 

 0 0 0 0 0 قروض ثانو�ة 
 119,883 0 119,883 0 0 ال��امات أخرى 

 5,261,981 0 5,261,981 0 0 إجما�� االل��امات املالية 
   
  31 /12 /2017 
  

 املالية األصول  
قروض وذمم مدينة  

 ' در�م 000
 ت�اليف أخرى مس��لكة 

 ' در�م 000
 القيمة الدف��ية 

 ' در�م 000
 822,425 822,425 0 واألرصدة البنكية لدى مصرف اإلمارات املركزي   النقد  
 3,315,256 1,769,602 1,545,654 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية  

 531,115 350,012 181,103 أخرى املستحق من بنوك   
 1,851,051 1,851,051 0 فوات�� االست��اد ا��صومة من البنوك اإليرانية ا��ارجية  
 4,874,930 0 4,874,930 القروض والدفعات املقدمة  
 66,643 66,643 0 أصول أخرى  
 11,461,420 4,859,733 6,601,687 إجما�� األصول املالية  
     
    االل��امات املالية  
 2,550,280 2,550,280 0 املستحق إ�� بنوك أخرى  
 4,540,426 4,540,426 0 العمالء إيداعات   
 1,964,748 1,964,748 0 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية  
 600,000 600,000 0 قروض ثانو�ة  
 136,201 136,201 0 ال��امات أخرى  
 9,791,655 9,791,655 0 االل��امات املالية إجما��   

 
 

 إدارة ا��اطر املالية: -29
أوجد البنك أســـــاســـــًا قو�ًا إلدارة ا��اطر، دعمه باتباع أفضـــــل ممارســـــات إدارة ا��اطر، �غرض إدارة والرقابة 

 ع�� ا��اطر الكب��ة الالحقة الناجمة عن عمليا��م اليومية:
 مخاطر االئتمان، .1
 السيولة،مخاطر  .2
 ا��اطر السوقية (بما �� ذلك مخاطر معدل الفائدة، مخاطر العملة األجن�ية، ومخاطر السعر)، .3
 ا��اطر ال�شغيلية .4

وقد تم و�تحمل املدير اإلقلي��، املســـــــــؤولية �املة، عن اإلشـــــــــراف ع�� إطار إدارة ا��اطر ال�� يواج��ا البنك.  
، �غرض بتفو�ٍض �املباإلضـــافة إ�� ��نة إدارة عليا تتمتع   إعداد ســـياســـات و�جراءات تفصـــيلية ��ذا الصـــدد،

 التقيد بالسياسات املعتمدة، واإلشراف الدقيق ع�� مختلف ا��اطر املرتبطة �عمليات البنك. 
��نة االئتمان، و��نة األصــول وا��صــوم، و��نة االســ�ثمار، إ�� إشــراف املدير اإلقلي�� �ٍل من:  و�خضــع عمل  

ـــــات �عتمد �ذه ال��ان،    أنا��دود ا��اصـــــــــــــة با��اطر، و�دارة ا��اطرة اإلجمالية. حيث �� تحديد  ـــ ـــــياســـــ ـــ الســـــ
 ا��اصة بإدارة ا��اطر ال�� يواج��ا البنك، وال�� أصدر�ا قسم إدارة ا��اطر. 

س وظيفة إدارة ا��اطر �شـــ�ٍل مســـتقل عن ال�شـــاط. حيث تتحمل مســـؤولية إعداد الســـياســـات مواج�ة وُتمارَ 
وا��اطر ال�شــغيلية. وقد تم تفو�ض الصــالحية ملديري ا��اطر ا��اطر ا��اصــة ب�ٍل من االئتمان، والســوق،  

تمـانيـة. كمـا يقوم قســـــــــــــم إدارة العتمـاد واملوافقـة ع�� املُعـامالت ذات ا��ـاطر االئضـــــــــــــمن إطـار إدارة ا��ـاطر،  
ـــــم بالرقابة ع��   ،ا��اطر ـــ ـــــوقية ومخاطر العمليات. وتتحمل وحدة مخاطر االئتمان التا�عة لقســـــ ـــ ا��اطر الســـــ

 املسؤولية عن إعداد وصالحية نماذج ا��اطر املالية، املستخدمة �� تص�يف ا��اطر. إدارة ا��اطر، 

و�شـ�ل قسـم التدقيق واملطابقة، قسـمًا مسـتقًال مسـؤوًال عن مراجعة سـياسـات ا��اطر، واحتماالت التعرض 
 للمخاطر، و�دارة ا��اطر، واإلشراف ع�� إطار العمل. 

 
 :ا��ز�نة

ـــــم ا��ز�نة ـــ املســـــــــــــؤولية عن إدارة أصـــــــــــــول وال��امات البنك، و�جما�� �ي�له املا��. كما أن القســـــــــــــم   ،يتحمل قســـــ
 مسؤول �ش�ٍل أسا��� عن تمو�ل البنك وعن مخاطر السيولة ال�� يواج��ا. 

 
 :التدقيق الداخ�� 

ل من قبـ وتخضـــــــــــــع عمليـات إدارة ا��ـاطر، ال�� تتم ب�ـافـة أقســـــــــــــام البنـك و�داراتـه، إ�� التـدقيق �شـــــــــــــ�ـٍل دوري، 
ــــذه اإلجراءات.   ــــك ل�ـ ــــد البنـ ــــدة، ومن تقيـ ــــة اإلجراءات املعتمـ ــــايـ ــــداخ��، ال�� تتحقق من كفـ ــــدقيق الـ ــــة التـ وظيفـ
و�تحقق التـدقيق الـداخ�� من نتـائج �ـافـة التقـديرات لـدى اإلدارة، و�رفع نتـائج �شـــــــــــــاطـه وتوصـــــــــــــيـاتـه، إ�� املـدير 

 اإلقلي��. 
 

أنظمة، قياس ا��اطر  :ع��ااإلبالغ  و

ُبناًء ع�� ا��دود ال�� وضـــــــع�ا البنك. حيث �عكس �ذه ،  أســـــــا�ـــــــ��يتم اإلشـــــــراف والرقابة ع�� ا��اطر، �شـــــــ�ٍل  
ــــ��اتيجية العمل و��ئة العمل ال�� ُيمارس ف��ا البنك �شـــــاطه، باإلضـــــافة إ�� مســـــتوى ا��اطر الذي   ،ا��دود اسـ

ــافة إ�� ذلك، يراقب البنك ع��، مع ال��ك�� �شــــــــــــ�ٍل إضــــــــــــا�� ع�� الصــــــــــــناعات ا��تارة.  يقبل به البنك،   ــ ـــ و�اإلضـــــ
ل ا��ــاطر، �� مواج�ــة إجمــا أيــًا �ــان نوع�ــا، ل�ــا �� ا��ــاطر ا��تمــل التعرُّض و�ق�س، إجمــا�� القــدرة ع�� تحمــُّ

 وال�شاطات ال�� ترتبط ��ا. 

املسـتخلـصة من �افة أ�شـطة األعمال، �غرض تحليل، والتحكم ��، املعلومات   ، والتعاُمل مع،و�تم التحقق من
وتحـديـد ا��ـاطر �شـــــــــــــ�ـٍل مبكر. حيـث يتم تقـديم و�يضــــــــــــــاح �ـذه املعلومـات للمـدير اإلقلي��، و��نـة ا��ـاطر، 

ـــــتمــــل التقر�ر ع�� إجمــــا�� ا��ــــاطر ا��تمــــل التعرض ل�ــــا، ورئــــاســــــــــــــــة �ــــل قســـــــــــــٍم من أقســــــــــــــــام  ـــ األعمــــال. و�شـــــ
ـــــت�ناءات املتع ـــــائص ا��اطر.بلقة  واالســـــ ـــــيولة، و�غ��ات خصـــــ ع�� أســــــــــاٍس كما يتم،    ا��تجزات، ومعدالت الســـــ

، ُتحدد اإلدارة العلياكما  ، و�العميل، و�ا��اطر ا��غرافية.  شـــــ�ري، إعداد تقار�ر با��اطر املتعلقة بالصـــــناعة
� تقر�رًا شــــامًال عن و�ســــتلم املدير االقلي�  املتعلق بخســــائر االئتمان.  حدود ا��صــــص  ع�� أســــاس ر�ع ســــنوي،

ـــــت�تــاج ا��ــاطر ئتمــان �ــل ر�ع عــام، الغرض منــه تقــديم �ــافــة املعلومــات الضـــــــــــــرور�ــة لتحــديــد مخــاطر اال  ـــ واســـــ
 ال�� يواج��ا البنك.  املتعلقة باالئتمان

الع �افة أقســـــــام با��اطر، وتوز�ع�ا ع�� �افة املســـــــتو�ات   و�تم إعداد تقار�ر متخصـــــــصـــــــة �� البنك، �غرض اّطِ
 البنك ع�� املعلومات التفصيلية والضرور�ة وا��ديثة.

تقديم موجز يومي إ�� املدير اإلقلي�� و��� �افة األعضــــــــاء اآلخر�ن املعني�ن �� إدارة البنك، بخصــــــــوص كما يتم  
واالســـ�ثمارات ا��اصـــة والســـيولة، باإلضـــافة إ�� التطورات األخرى ا��اصــة فرص االنتفاع با��دود الســـوقية،  

 . با��اطر
 

 ا��د من ا��اطر:
ــاملة  وكجزٍء من إدارته   ــ للمخاطر، �ســـــتخدم البنك املشـــــتقات واألدوات األخرى �� إدارة احتماالت التعرض الشـ

ـــــعر الفـائـدة، والعمال  ـــ امللكيـة، ومخـاطر االئتمـان، األجن�يـة، ومخـاطر  تللمخـاطر النـاجمـة عن التغي��ات �� ســـــ
 وا��اطر الناجمة عن الت�بؤ باملعامالت. 

 حيث �ستخدم البنك الضمانات �ش�ل فعال للتخفيف من أخطار االئتمان.
 

 ال��ك�� املفرط للمخاطر
ــــطة داخل نفس املنطقة ينجم اإلفراط املذ�ور حينما ُيباشــــــــر عدد من   ـــ ــــطة أعمال مماثلة، أو أ�شـ ـــ النظراء أ�شـ

ر تؤدي إ��  ا��غرافية، أو �شــــــــ���ون �� ا��صــــــــائص االقتصــــــــادية ال��    ،التعاقديةوفا��م بواجبا��م  إم�انية  تأثُّ
ــياســــية وخالفه، �شــــ�ل ٍمماثل.   ــادية أو الســ ــ�� اإلفراط إ�� ا��ســــاســــية ال�ســــ�ية بتغ��ات األوضــــاع االقتصــ و�شــ

 ألداء البنك تجاه التطورات ال�� تؤثر ع�� صناعة محددة أو ع�� منطقة جغرافية محددة. 
ــات و�جراءات البنكو�غرض تجنب ا��اطر املفرطة،   ــياسـ ــتمل سـ ــادات باالل��ام ب  ،�شـ ، �نو�ع ا��افظ ع�� إرشـ

 وُ�ناًء عل��ا يتم التحكم ��، و�دارة، مخاطر االئتمان.
 :إدارة مخاطر االئتمان -1

إ�� ��نــة االئتمــان التــا�عــة لــه، تفو�ض املســـــــــــــؤوليــة عن إدارة مخــاطر االئتمــان، ب قــام املــدير اإلقلي��
 و��� قسم إدارة مخاطر االئتمان، حيث �شتمل مسؤوليا��م املذ�ورة ع�� ما ي��:

والوفاء بمتطلبات الضـمان، وتقييم إعداد سـياسـات اإلئتمان بال�شـاور مع وحدات العمل،   - أ
ــانونيــــة واإلجراءات  ــا، والقيــــام بــــاإلجراءات القــ ـــــ�يف ا��ــــاطر والتقر�ر ع��ــ ـــ االئتمــــان، وتصـــــ

 املتعلقة بالوثائق، والتقيد باملتطلبات التنظيمية والقانونية، 
ـــــيـاغـة �ي�ـل تفو�ض ��ـدف إ�� اعتمـاد وتجـ  -ب ـــ ـــــ�يالت االئتمـانيـة.  صـــــ ـــ حيـث يتم توز�ع ديـد ال�ســـــ

ـــــ�يالت األك��، حدود التفو�ض ع�� مديري   االئتمان �� وحدات العمل، وحيث تتطلب ال�ســـــ
��نة ا��صــــول ع�� موافقة ��نة ال�ســــ�يالت االئتمانية املوجودة باملقر الرئ��ــــ��، ورئاســــة 

 ة، ال�س�يالت االئتمانية أو ��نة ال�س�يالت االئتمانية اإلقليمي
مراجعة وتقييم ا��اطر االئتمانية: يقوم �ٌل من قســـــــم ال�ســـــــ�يالت االئتمانية وقســـــــم إدارة  - ج

ال�� تز�د عن ا��دود املعتمدة، و   ا��اطر، بتقييم �افة احتماالت التعرض ��اطر االئتمان
قبل أن تمنح وحدة العمل املعنية، �ذه ال�س�يالت إ�� العميل. مع خضوع تجديد ومراجعة 

 ،الت، لنفس عملية املراجعةال�س�ي
النظائر واملناطق ا��غرافية والصناعات (فيما يتعلق بالقروض ع��  ا��اطر املفرطة  قصر   -د

وفئة التصــ�يف الناجمة عن ج�ة اإلصــدار،  ع�� ا��اطر  إ�� العمالء)، و   الدفعات املقدمةو 
 االس�ثمار)،االئتما�ي، والسيولة ا��اصة بالسوق والدولة (�� حالة سندات 

تصـــــ�يف البنك للمخاطر، �غرض تصـــــ�يف احتماالت التعرض وفقًا لشـــــدة ب  واالحتفاظإعداد   -ه
ــاليـــــة ال�� تتم مواج���ـــــا،  ــائمـــــة. خطورة ا��ســــــــــــــــــارة املـــ وترك�� ان�بـــــاه اإلدارة ع�� ا��ـــــاطر القـــ

�� تحديد أحوال االحتياج إ�� مخصـصـات انخفاض القيمة   ،نظام تصـ�يف ا��اطرسـتخدم  و�ُ 
وتقع مســـــــــــــؤوليـة تحـديـد مســـــــــــــتو�ـات ا��ـاطرة ع�� عـاتق عنـد التعرض ��ـاطر ائتمـان محـددة. 

، حســــب ا��الة. وتخضــــع مســــتو�ات ا��اطرة التنفيذي أو ال��نة ال�� ُتصــــدر املوافقة ال��ائية
 ،نية، واألفرع، وقسم إدارة ا��اطرللمراجعة الدور�ة من قبل قسم ال�س�يالت االئتما

 
ــا �� ذلـــك  -و مراجعـــة تقيـــد وحـــدات العمـــل بحـــدود التعرض للمخـــاطر، ال�� تم اعتمـــاد�ـــا، بمـ

تم ا��دود ا��اصــــــة بالصــــــناعات ا��تارة، وا��اطر ا��اصــــــة بالدول، و�أنواع املنتجات. و�
ـــــوص جودة ائتمـان تقـديم تقـار�ر دور�ـة إ�� ��نـة ال�ســـــــــــــ�يالت االئتمـانيـة   ـــ اإلقليميـة، بخصـــــ

 ا��افظ ا��لية، واإلجراءات الت��يحية املالئمة ال�� تم اتخاذ�ا،
تقديم املشــــــــــــورة، واإلرشــــــــــــاد، وامل�ارات املتخصــــــــــــصــــــــــــة، إ�� وحدات العمل، ل��و�ج أفضــــــــــــل  - ز

 إدارة مخاطر االئتمان، ب�ن األفرع.ممارسات 

ـــــ�يالت االئتمـانيـة اإلقليميـ  ��نـةوتقوم  ـــ ـــــــــات املتعلقـة بـاالئتمـان. حيـث يتم ةال�ســـــ ـــــيـاســـــ ـــ ، بمراجعـة واعتمـاد الســـــ
، وفقًا لســـــــــــياســـــــــــة االئتمان املو�ـــــــــــ�ة �� دليل ســـــــــــياســـــــــــة �شـــــــــــ�ٍل مركزي بالبنك  اعتماد �افة خطوط االئتمان  

ة من الضـــــــمان، من خالل نماذج مقبولاالئتمان. و�اإلضـــــــافة إ�� ذلك، وعند إم�ان ذلك، يتم ضـــــــمان القروض  
 �غرض ا��د من مخاطر االئتمان. 

جغرافيًا، وتنو�ع�ا �� القطاعات الصـناعية و�حد البنك من ا��اطر، �شـ�ٍل إضـا��، بال��وء إ�� تنو�ع األصـول  
 ا��تلفة. 

ء ، باإلضـــــــافة إ�� إجراإدارة والرقابة ع�� �افة ال�ســـــــ�يالت االئتمانية  �تو�� قســـــــم ال�ســـــــ�يالت االئتمانية، م�مةو 
 �ُل من مدير االئتمان وأيضًا قسم ال�س�يالت االئتمانية، ملراجعات دور�ة. 

ــــات املالية    ال�� تتعرض ل�اوا��اطر    ،وتتم املوافقة ع�� حدود ا��اطر ا��ارجية ــــســـــ ســـــــــوق � فيما يتعلقاملؤســـــ
وتتم الرقابة عل��ا من   ،املال وأ�شـطة ا��ز�نة، بموجب التعليمات الـصادرة عن ��نة �سـ�يل االئتمان اإلقلي��

 قبل قسم إدارة ا��اطر.
 

 اإلقراض التجاري واملؤس���:
تخضـــــــع �افة طلبات ا��صـــــــول ع�� اإلقراض التجاري واملؤســـــــ�ـــــــ��، إ�� ســـــــياســـــــات االئتمان اإلقليمية لدى 

  البنك، و��� املتطلبات التنظيمية نافذة املفعول من وقٍت إ�� آخر.
ا��دود االئتمانية أو ال�س�يالت املوسعة، إ�� املوافقة املسبقة الصادرة عن نظام حيث ُيخِضع البنك �افة 

 السلطة املفوضة بالتوقيع، والتا�عة للسلطة العليا ل��نة �س�يل االئتمان أو للمدير اإلقلي��.
الفرديــة ل�ــل ولقــد وضـــــــــــــعــت إدارة البنــك حــدودًا للمخــاطر تخص الــدول ا��ــارجيــة. حيــث يتم تحــديــد ا��ــدود 

ـــــيليـة ال�� تحـدد احتمـاالت مخـاطر االئتمـان املقبولـة ل�ـل دولـة  ـــ ــة االئتمـان التفصـــــ ـــ ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــاس ســـــ ـــ دولـة، ع�� أســـــ
بـاإلضـــــــــــــافـة إ�� تقييم والرقـابـة ع�� ا��ـاطر ا��ـارجيـة. مع القيـام بـاملراجعـة املتكررة ل�ـذه ا��ـدود من قبـل إدارة 

 ررة من قبل ��نة �س�يل االئتمان.مخاطر االئتمان اإلقلي�� �� البنك واملراجعة املتك
 

 قروض التجزئة
ــًا لل��نـــامج ا��ـــاص بـــاملنتج، والـــذي تم يتم النظر �� �ـــل طلـــب خـــاص بقرض تجزئـــة ، قبـــل املوافقـــة عليـــه، وفقـ

��نة ال�ســـ�يالت االئتمانية اإلقليمية. وفقًا لإلرشـــادات املو�ـــ�ة �� ســـياســـة املنتج، واملعتمدة من قبل    هإعداد
ــــ�يالت االئتمانية.  حيث قام املدي ـــ ــــة باملوافقة، إ�� ��نة ال�سـ ـــ ــــالحيات ا��اصـ ـــ كما ر اإلقلي�� بتفو�ض �افة الصـ

ــــت�ناءات املتعلقة بذلك، وع��  ـــ ــــالحية مختلفة للموافقة ع�� برامج املنتج، وع�� االســـــ ـــ ــــتو�ات صـــــ ـــ تم تحديد مســـــ
ر ائتما�ي تفصــي�� (بما �� او�شــتمل �ل برنامج منتج، ع�� معيالقروض الفردية واالئتمان بموجب برامج املنتج.  

ذلك: ُمضـــــــــاعفات الراتب، كشـــــــــف ا��ســـــــــاب البن�ي، العمر، اإلقامة، ا��) واملتطلبات التنظيمية، واملتطلبات 
 ا��اصة بالتقيد و�الوثائق، باإلضافة إ�� املتطلبات ال�شغيلية األخرى. 

 
 :االعتبار ألي ضمان أو معززات ائتمان أخرى ا��د األق��� للتعرض إ�� ا��اطر االئتمانية، دون األخذ �� 

�اطر االئتمان ا��اصــــة ب�نود تقر�ر الوضــــع املا��، بما � للتعرضق�ــــ��  يو�ــــ� ا��دول املذ�ور أدناه، ا��د األ
ـــــ�ل ٍإجما��، قبل تأث�� عمليات ا��د ـــــ�� من التعرض �� شـــــ ـــــتقات. حيث يتم بيان ا��د األق�ـــــ من   ،�� ذلك املشـــــ

 لرئ�سية واتفاقيات الضمان وا��صصات امل��لة �� الدفاتر. التصفية اخالل استخدام 
 

إجما�� ا��د األق��� للتعرض    
 للمخاطر  

31 /12 /2018 
 ' در�م 000

ا��د األق���  إجما��  
 للتعرض للمخاطر 

31 /12 /2017 
' در�م 000  

 775,369 171,133 النقد واألرصدة البنكية لدى مصرف اإلمارات املركزي  
 3,315,256 2,018,531 املقر الرئ���� وفروعه ا��ارجية املستحق من   
 531,115 7,500 املستحق من بنوك أخرى  
 1,851,051 232,540 فوات�� االست��اد ا��صومة من البنوك اإليرانية ا��ارجية  
 12,444,428 12,871,672 القروض والدفعات املقدمة  
 75,122 95,183 أصول أخرى  

  15,396,559 18,992,341 

 337,892 140,718 ال��امات مشروطة  

  15,537,277 19,330,233 

 
 :ترك�� مخاطر االئتمان ذات االحتمال األع�� 

تتم إدارة تراك�� ا��اطر ع�� أســــــــــــس العميل اآلخر، املنطقة ا��غرافية وقطاع الصــــــــــــناعة. و�مكن تحليل  
أو تحليل معززات أخرى لالئتمان، ع�� أســــــــــــاس  ، ضــــــــــــمان محتجزاألصــــــــــــول املالية للبنك، قبل اعتبار أي 

 املناطق ا��غرافية كما ي��:
إجما�� ا��د األق���     

 للتعرض للمخاطر   
31 /12 /2018 

ا��د األق��� للتعرض  إجما��  
 للمخاطر   

31 /12 /2017 

   
 

 ' در�م 000 ' در�م 000

افية       املناطق ا��غر
 13,510,584 12,857,497 الشرق األوسط   
 5,450,226 2,527,431 إيران   
 31,531 11,631 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والدول املتطورة   

   15,396,559 18,992,341 

   
 قطاع الصناعة 

إجما�� ا��د األق���  
 للتعرض للمخاطر 

31 /12 /2018 

ا��د األق��� للتعرض  إجما��  
 للمخاطر 

31 /12 /2017 
 9,751,906 10,117,951 تجارة ا��ملة والتجزئة   
 581,105 414,475 اإل�شاءات   
 150,127 165,884 التعدين واستغالل ا��اجر   
 1,316,117 1,387,200 ا��دمات   
 31,121 90,309 القروض ال��صية   
 566,048 570,337 التص�يع   
 12,466 10,655 النقل واالتصاالت   
 6,583,451 2,639,748   املؤسسات املالية   

   15,396,559 18,992,341 

 إدارة خطر النماذج 

�س�يل ائتما�ي إ�� اإلبالغ   ضمان �ستخدم البنك عدًدا من النماذج الكمية �� العديد من أ�شطته املالية والتجار�ة من 
 .9عن خسائر االئتمان املتوقعة بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية 

، قام البنك بتطو�ر وتنفيذ إطار عمل النموذج الذي يتضمن سياسات وممارسات التطو�ر والتنفيذ  النماذجإلدارة مخاطر  
حديد ��م ا��اطر ال�� تم تطو�ر�ا داخلًيا أو خارجًيا وال��  لبنك. وفًقا لإلطار ، تتطلب جميع نماذج تل واسعةوالتحقق 

وت�ون  تؤثر �ش�ل مباشر ع�� التقار�ر املالية عن خسائر االئتمان املتوقعة ، املصادقة �ش�ل دوري (داخلًيا أو خارجًيا). 
إلشراف ع�� جميع تطو�ر مسؤولة عن ا "BSI IFRS 9"  9بنك صادرات إيران للمعيار الدو�� للتقار�ر املالية رقم  ��نة

 النموذج ذات الصلة ، وتنفيذ إطار وأداء النماذج. 

يحدد ب�ية   كما أنه يحدد اإلطار ن��ا منتظما إلدارة تطو�ر النماذج واملوافقة عل��ا والتحقق م��ا واالستخدام املستمر ل�ا. 
دارة مخاطر النموذج. تتم مراجعة  فعالة ل��وكمة واإلدارة مع أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح وسياسات وضوابط إل 

اإلطار �ش�ل منتظم للتأكد من مطابقته للمعاي�� التنظيمية واملمارسات الدولية. يتم اعتماد أي �غي�� رئ���� �� اإلطار من  
  9قم ة ر املالي إلعداد التقار�ر قبل ��نة االئتمان اإلقليمية و��نة سياسة ا��اطر بناًء ع�� توصية ��نة املعاي�� الدولية 

 BSI IFRS 9لدى بنك صادرات إيران 

 األدوات املالية ا��اضعة النخفاض القيمة  - ا��د األق��� للتعرض ��اطر االئتمان 

  خسائر االئتمان املتوقعة  لتعرض ��اطر األدوات املالية ال�� تم تحديد مخصصاتايحتوي ا��دول التا�� ع�� تحليل 
ECL    أدناه ا��د األق��� لتعرض  الواردة    املالية (باست�ناء النقد �� الصندوق)    لألصول ل�ا. تمثل القيمة الدف��ية اإلجمالية

 �ذه األصول.  �شأنالبنك ��اطر االئتمان 

 1املرحلة  2018د�سم��  31بتار�خ 
خسائر االئتمان 

 12املتوقعة ملدة 
 ش�راً 
ECL 

 2املرحلة  
االئتمان خسائر 

املتوقعة للعمر 
 االف��ا���

ECL 

 3املرحلة  
خسائر االئتمان 
املتوقعة للعمر 

 االف��ا���
ECL 

 اإلجما�� 

 " در�م000  " در�م000  " در�م000  " در�م000 
        األدوات املالية املدرجة بالت�لفة املطفأة

 171,133  0  0  171,133 األرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 
 2,018,531  0  17,209  2,001,322 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 7,500  0  0  7,500 املستحق من البنوك األخرى 
انية �� ا��ارج ات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإلير  232,540  0  181,103  51,437 فو

 12,871,672  12,698,721  3,587  169,364 القروض والدفعات املقدمة
 95,183  5,391  15,564  74,228 األصول األخرى 

 15,396,559  12,704,112  217,463  2,474,984 إجما�� األدوات املالية املدرجة بالت�لفة املطفأة
        

 اإلجما��   التعرض غ�� منخفض القيمة 2017د�سم��  31بتار�خ 

 ةاملنخفض ا��اطر 
 ةوالعادل

ة القيمة منخفض  السداد ةمتأخر  
 منفردة

 

 ’ در�م000  ’ در�م000  ’ در�م000  ’ در�م000 
        

 775,369  0  0  775,369 األرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 
 3,315,256  0  11,537  3,303,719 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 531,115  0  0  531,115 األخرى املستحق من البنوك 
 1,851,051  0  113,496  1,737,555 فوات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج

 12,444,428  9,566,781  1,769,657  1,107,990 القروض والدفعات املقدمة
 75,122  8,479  10,783  55,860 األصول األخرى 

 18,992,341  9,575,260  1,905,473  7,511,608 اإلجما��

 :2018فيما ي�� �غ��ات إجما�� التعرض للعام 
 1املرحلة  

خسائر االئتمان 
 12املتوقعة ملدة 

 ش�راً 
ECL 

 2املرحلة  
خسائر االئتمان 
املتوقعة للعمر 

 االف��ا���
ECL 

 3املرحلة  
خسائر االئتمان 
املتوقعة للعمر 

 االف��ا���
ECL 

 اإلجما�� 

 " در�م000  " در�م000  " در�م000  " در�م000 
        األدوات املالية املدرجة بالت�لفة املطفأة

 18,992,341  9,575,260  1,905,473  7,511,608 2018يناير  1الرصيد بتار�خ 
 0  1,688,010  ) 1,688,010(  0 3إ�� املرحلة  2النقل من املرحلة   -

 ) 3,595,782(  1,440,842  0  ) 5,036,624( التغ��ات األخرى ضمن نفس املرحلة
 15,396,559  12,704,112  217,463  2,474,984 2018د�سم��  31الرصيد �� 

        جودة االئتمان لألصول املالية 

   31/12/2018   
األصول املالية    

 األخرى 
القروض  

 والسلف
  

   در�م  ’000  ’ در�م 000   
        منخفض القيمة

   4,864,346  0   ال �ستو�� املعيار املطلوب
   2,566,506  0   املشكوك �� تحصيل�ا

   5,267,869  5,391   ا��سائر
   12,698,721  5,391   3املرحلة 
   3,587  213,876   2املرحلة 
   169,364  2,305,620   1املرحلة 
   12,871,672  2,524,887   الدف��يةالقيمة 

        
   31/12 /2017   
األصول املالية    

 األخرى 
القروض  

 والسلف
  

   ’ در�م000  ’ در�م000   
        منخفضة القيمة

   3,460,511  0   �ستفي املعيار املطلوب ال
   2,250,009  0   مش�وك �� تحصيل�ا

   3,856,261  8,479   ا��سائر
   9,566,781  8,479   إجما�� املبلغ

   1,769,657  135,816   مستحقة ول�ست منخفضة القيمة
   1,107,990  6,403,618   ال مستحقة وال منخفضة القيمة

   12,444,428  6,547,913   القيمة الدف��ية
        

ا��اطر الدقيقة واألحدث ع�� محفظة االئتمان. مما �س�ل اإلدارة املركزة  إن سياسة البنك �� ا��فاظ ع�� تص�يفات  
للمخاطر املطبقة ومقارنة التعرضات االئتمانية ع�� جميع خطوط األعمال واملناطق ا��غرافية واملنتجات. يدعم نظام  

� املدخالت الرئ�سية لقياس  التص�يف مجموعة متنوعة من التحليالت املالية ، إ�� جانب معلومات السوق ا���زة لتوف�
 مخاطر الطرف املقابل. 

 ل�ل فئة من األصول املالية:  2فيما ي�� تحليل التقادم ألصول االس�ثمار والتمو�ل �� املرحلة 

 اإلجما��  أش�ر 3أك�� من   أش�ر 3من ش�ر إ��   ش�ر واحد 
 ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000 2018د�سم��  31

 17,209  17,209  0  0 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه با��ارج
انية �� ا��ارج ات�� التصدير ا��صومة للبنوك اإلير  181,103  181,103  0  0 فو

 3,587  2,226  1,255  106 القروض والسلف
 15,564  15,564  0  0 األصول األخرى 

 106  1,255  216,102  217,463 
        

التحليل التقادم ألصول االس�ثمار والتمو�ل املستحقة السداد ولكن ل�ست منخفضة القيمة ل�ل فئة من األصول  
 املالية كما ي��: 

 اإلجما��  أش�ر 3أك�� من   أش�ر 3من ش�ر إ��   ش�ر واحد 2017د�سم��  31�� 
 ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000 

 11,537  11,537  0  0 الرئ���� وفروعه با��ارجاملستحق من املقر 
 113,496  113,496  0  0 فوات�� التصدير ا��صومة للبنوك اإليرانية �� ا��ارج

 1,769,657  1,186,934  550,590  32,133 القروض والسلف
 10,783  10,783    0 األصول األخرى 

 32,133  550,590  1,322,750  1,905,473 
        

 القيمة الدف��ية ل�ل فئة من األصول املالية ال�� تم إعادة التفاوض �شأن شروط�ا: 
   31/12/2018  31/12 /2017   
   ’ در�م000  ’ در�م 000   

   1,293,237  55,141   القروض والسلف

 االئتمان األخرى  وفئاتالضمان  
ـــــمــان املطلوب، ع�� تقــدير مخــاطر  ـــ تنفيــذ  ، حيــث يتماالئتمــان املتعلقــة بــالطرف اآلخر�عتمــد مبلغ ونوع الضـــــ

وفيما ي��، األنواع الرئ�ســية للضــمان الذي اإلرشــادات املتعلقة باملوافقة ع�� أنواع الضــمان ومعاي�� التقييم.  

والذمم   ،امللكية العقار�ة، ا��زون  املفروضــــــة ع��صــــــروفات  امليتم ا��صــــــول عليه: النقدية، األوراق املالية،  
 للشر�ات واألفراد. –التجار�ة املدينة والقروض 

تراقب ��نة االئتمان اإلقليمية القيمة الســـوقية للضـــمان ، إذا لزم األمر وفًقا لالتفاقية األســـاســـية. وعموًما ، 
ـــــ�ـل فردي. وال يتم  ـــ ال يتم تحـديـث تقـديرات القيم العـادلـة إال عنـدمـا يتم تقييم أو تنخفض قيمـة القرض �شـــــ

 فاظ بالضمانات �� العادة مقابل املبالغ املقدمة للبنوك.االحت
ــــتخدام العائدات لتقليل أو  ــــتعادة بطر�قة منظمة. و�تم اسـ ــــرف �� املمتل�ات املسـ ــة البنك �� التصـ ــ ــياسـ ــ إن سـ

  سداد املطالبات املعلقة. �ش�ل عام ، ال �شغل البنك العقارات املستحوذ عل��ا لالستخدام التجاري.

 ة االئتمان وتص�يف القروض:إجراءات مراجع 
إلرشــــــادات �ٍل من اوفقًا ل ،ل��ودة ع�� أســــــاس دوري  مســــــتقالً   اً تقييمُيباشــــــر قســــــم التدقيق الداخ�� بالبنك،  

�غرض املســــاعدة �� التحديد اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي والســــياســــات الداخلية،    مصــــرفالصــــادرة عن 
  وا��تملة.  امل��اكمةشا�ل األداء ملاملبكر، 

يومًا أو أك��، يتم فرض فائدة عليه، وال يتم تصــ�يفه  90ففي حال تجاُوز تار�خ اســتحقاق ســداد ائتمان بف��ة 
ملبلغ احتمال اســ��داد اكًال من:  كما يتم فتح مخصــص النخفاض قيمة األصــول املصــنفة، ع�� أســاس كدخل.  

 غ�� املسدد وتص�يف ا��اطر املرتبطة باألصول. 
 تص�يف ا��اطر الداخلية

ا ��تلف قطاعات الصــــــــناعة /  ــً �ســــــــتخدم البنك نماذج تصــــــــ�يف مخاطر ائتمان داخلية مصــــــــممة خصــــــــيصــــــ
الطرف املقابل. يتم إدراج املعلومات ا��اصـــــة باملق��ض والقروض ال�� تم جمع�ا �� وقت تقديم الطلب (مثل 

، و�دارة   واملالكلعميل  ا��الة املالية ، ومسـتوى الـضمانات ، وحالة السـوق وقطاع األعمال للعميل ، وسـمعة ا
 إدخال البيانات ا��ارجية �� النموذج. إ���ذا  و�ضاف. التص�يف �ذا ) �� نموذجو�سي�� أمور�اا��سابات 

 ا��ددة أدناه: ECL ا��سائر االئتمانية املتوقعة تص�يفات ا��اطر �ذه �� مراحل توز�عتم 
 الدرجة املرحلة
 +Aa+, Ab+, Ac+, Ba+, Bb+, Bc+, Ca+, Cb+, Cc 1املرحلة 
 Aa, Ab, Ac, Ba, Bb, Bc, Ca, Cb, Cc 2املرحلة 
  -Aa-, Ab-, Ac-, Ba-, Bb-, Bc-, Ca-, Cb-, Cc 3املرحلة 

 
يتم �عر�ف الــدرجــات أعاله ع�� أ��ــا مز�ج من م�ون الــدرجــات املشـــــــــــــتقــة من نطــاقــات مختلفــة مخصـــــــــــــصــــــــــــــة 

 للمجموعات التالية:

 
 النطاق الدرجةمكون  ا��موعة

 A 65-100 مخاطر القدرة

 B 30-64 
 C 0-29 

 a 65-100 مخاطر األداء
 b 30-64 
 c 0-29 

 29-0 - مخاطر االئتمان
 + 65-250 
 >-< 30-64 

 
 قياس خسارة االئتمان املتوقعة 

ـــــتخدام النماذج ، حيث أن إن تقدير التعرض ��اطر االئتمان ألغراض إدارة ا��اطر أمر معقد و�تطلب  ـــ اســـــ
التعرض يختلف مع التغ��ات �� ظروف الســــــــوق والتدفقات النقدية املتوقعة وم�ــــــــ�� الوقت. �ســــــــتلزم تقييم 
مخاطر االئتمان ��فظة األصـــــــــــــول مز�ًدا من التقديرات فيما يتعلق باحتمالية حدوث التخلف عن الســـــــــــــداد 

د ب�ن األطراف املقابلة. يق�س البنك مخاطر االئتمان و�ســب ا��ســائر املرتبطة ��ا وترابط التخلف عن الســدا
ــــداد ( ـــ ـــ ـــــتخــدام احتمــال التخلف عن الســـــ ـــ ــــداد PDبــاســـــ ـــ ـــ )  (EAD)) والتعرض للمخــاطر عنــد التخلف عن الســـــ
). و�ذا مشـــــــابه للن�� املســـــــتخدم ألغراض قياس خســـــــارة LGDوا��ســـــــارة الناجمة عن التخلف عن الســـــــداد (

 أ ملز�د من التفاصيل. 2. راجع املالحظة 9ار الدو�� للتقار�ر املالية ) بموجب املعيEGLاالئتمان املتوقعة (
 خسائر االئتمان املتوقعة

 ل�ل فئة من األصول واملرحلة: 2018د�سم��  31ي��ص ا��دول التا�� مخصص انخفاض القيمة كما �� 
  
  

 

 31 /12 /2018 
 ECLمراحل خسائر االئتمان املتوقعة  

 1املرحلة   
خسائر االئتمان املتوقعة 

ECL    ش�راً   12ملدة 

 2املرحلة  
خسائر االئتمان املتوقعة  

ECL    ع�� مدى العمر
 االف��ا��� 

 3املرحلة  
 ECLخسائر االئتمان املتوقعة  

 ع�� مدى العمر االف��ا��� 

 اإلجما�� 

 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 
النقد واألرصدة البنكية لدى مصرف  

 اإلمارات املركزي 
0 0 0 0 

املستحق من املقر الرئ���� وفروعه  
 ا��ارجية 

0 0 0 0 

 0 0 0 0 املستحق من بنوك أخرى 

ات�� االست��اد ا��صومة     لصا�� فو
انية ا��ارجية   البنوك اإلير

0 0 0 0 

 4,283,233 4,116,130 72 167,031 والسلف القروض  
 8,479 8,479 0 0 أصول أخرى 

 4,291,712 4,124,609 72 167,031 إجما�� ا��صص النخفاض القيمة 

 

 :2018فيما ي�� التغ��ات �� مخصص انخفاض القيمة لعام 
 

  
  

 1املرحلة   
خسائر االئتمان املتوقعة 

ECL    ش�راً   12ملدة 

 2املرحلة  
خسائر االئتمان 

ع�� مدى  ECLاملتوقعة 
 العمر االف��ا���

 3املرحلة 
 ECLخسائر االئتمان املتوقعة 

 ع�� مدى العمر االف��ا���

 اإلجما�� 

 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 ' در�م 000 
     األدوات املالية املدرجة بالت�لفة املطفأة 

املعيار  تأث��    2017د�سم��    31الرصيد ��  
(راجع    9الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم  

 )) 5أ ( 2املالحظة  

134,332 32,770 3,033,729 3,200,831 

 236,999 0 760,162 997,161 
 371,331 32,770 3,793,891 4,197,992 
 0 32,698 ) 32,698( 0 3إ�� املرحلة    2االنتقال من املرحلة    - 

 93,867 298,167 0 ) 204,300(  املرحلة التغ��ات األخرى �� نفس  

 93,867 330,865 )32,698( ) 204,300(  إجما�� املصروفات للعام 

 ) 147(  ) 147(  0 0 صا�� املبالغ املشطو�ة 
 4,291,712 4,124,609 72 167,031 2018د�سم��    31الرصيد ��  

 

 :2017حركة مخصص انخفاض القيمة لعام فيما ي�� 

انخفاض القيمة  
 الفردي

انخفاض القيمة  
 ا��ما��

 اإلجما�� 

 ’ در�م 000  ’ در�م 000  ’ در�م 000 
 2,300,051  167,102  2,132,949 الرصيد �� بداية الف��ة

 904,416  0  904,416 خالل العاما��صص 
 )56(  0  )56( املبالغ املشطو�ة خالل العام

 ) 3,580(  0  ) 3,580( املبالغ املصروفة/ املس��دة خالل العام
 3,200,831  167,102  3,033,729 الرصيد �� ��اية العام

 

 الز�ادة الكب��ة �� مخاطر االئتمان

�عت�� البنك أن األصل املا�� قد ش�د ز�ادة م��وظة �� مخاطر االئتمان عندما يحدث �غي�� كب�� �� احتمال التخلف عن  
املعيار الدو��   بموجب ECLخسائر االئتمان املتوقعة  إ�شاء �س�يل مع�ن وتار�خ �شغيلالسداد ملدة عام واحد ب�ن تار�خ 

 . 9إلعداد التقار�ر املالية رقم 

 املعاي�� الكمية 

 إذا واجه املق��ض ز�ادة كب��ة �� احتمال التخلف عن السداد وال�� يمكن أن تحدث �س�ب العوامل الكمية التالية: 
 تأخر السداد  -
 صا�� القيمة  تآ�ل -
 �شاط احتيا�� -
 اإلعسار   إعادة �ي�لة -
 املالية  مخالفة التع�دات  -
 عمليات كب��ة   �عطيل -
 اداء ال�شغيل -
 الكفاءة ال�شغيلية -
 خدمة الدين-
 تقييم السيولة -
 �ي�ل رأس املال -

 املعاي�� النوعية: 
 ن أن تحد��ا العوامل النوعية التالية: إذا واجه املق��ض ز�ادة كب��ة �� احتمال التخلف عن السداد وال�� يمك 

 دارة اإل -
 ة يتوقعات الصناعال -
 السلوك املا��-
 اإليرادات  استقرار -
 رحلة  مدة امل-
 املدقق  معلومات-

 .2018د�سم��  31لم �ستخدم البنك اإلعفاء االئتما�ي املنخفض ألية أدوات مالية �� السنة املن��ية �� 
 : الدعم

التعاقدية ، فس�تم تطبيق دعم احتياطي و�عت��   مدفوعات املق��ض ع�� استحقاق سداديوًما  60إذا �ان م��� أك�� من 
 األصل املا�� قد ش�د ز�ادة كب��ة �� مخاطر االئتمان. 

 ECLاملدرجة �� نماذج ا��سائر االئتمانية املتوقعة  التطلعيةاملعلومات  

ع�� حد سواء معلومات    ECL  ا��سائر االئتمانية املتوقعة  وحساب  SICRتقييم الز�ادة الكب��ة �� مخاطر االئتمان  يتضمن  
تطلعية. قام البنك بإجراء تحليل تار��� وحدد املتغ��ات االقتصادية الرئ�سية ال�� تؤثر ع�� مخاطر االئتمان وخسائر  

 االئتمان املتوقعة ل�ل محفظة. 

التعرض للمخاطر بوقت  و  PD احتمالية التخلف عن السداد املتغ��ات االقتصادية وتأث���ا املرتبطة ��ا ع���ذه تختلف 
من خالل األداة املالية. تم تطبيق حكم ا����اء أيًضا   LGD  ا��سائر عند التخلف عن السدادو  EAD التخلف عن السداد

تصادية ("الس�نار�و االقتصادي األسا���") من قبل فر�ق  ل�ذه املتغ��ات االق توقعات�تم توف�� و �� �ذه العملية. 
وفر أفضل تقدير لالقتصاد ع�� مدى السنوات ا��مس القادمة. �عد خمس  و�االقتصاد بالبنك ع�� أساس ر�ع سنوي ، 

،  إلسقاط املتغ��ات االقتصادية طوال العمر املتبقي ال�امل ل�ل أداة ، تم استخدام أسلوب ارتداد متوسط و سنوات ، 
مما �ع�� أن املتغ��ات االقتصادية تميل إما إ�� معدل متوسط طو�ل املدى (مثل البطالة) أو متوسط طو�ل املدى معدل  
النمو (مثل الناتج ا���� اإلجما��) ع�� مدى ف��ة س�ت�ن إ�� خمس سنوات. تم تحديد تأث�� �ذه املتغ��ات االقتصادية ع��  

ا��سائر عند التخلف عن  و  EAD رض للمخاطر بوقت التخلف عن السدادالتعو  PD احتمالية التخلف عن السداد 
عن طر�ق إجراء تحليل االنحدار اإلحصا�ي لف�م تأث�� التغي��ات �� �ذه املتغ��ات تار�خيًا ع�� معدالت   LGD السداد

  عن السداد  ا��سائر عند التخلفو   EAD  التعرض للمخاطر بوقت التخلف عن السدادالتخلف عن السداد وع�� م�ونات  
LGD 

اقتصادية ، تخضع التوقعات واحتماالت حدو��ا إ�� درجة عالية من عدم اليق�ن املتأصل   توقعاتكما �و ا��ال مع أي 
تمثل أفضل تقدير للنتائج    التوقعاتو�التا�� قد تختلف النتائج الفعلية �ش�ل كب�� عن تلك املتوقعة. �عت�� البنك أن �ذه  

بتحليل الالخطية وعدم التناسق ضمن محافظ البنك ا��تلفة إلثبات أن الس�نار�و�ات ا��تارة تمثل  ا��تملة وقد قام 
 �ش�ل مناسب مجموعة الس�نار�و�ات ا��تملة.

 املشتقات 

ة صارمة ع�� صا�� املراكز املشتقة املفتوحة (أي الفرق ب�ن عقود الشراء والبيع) ، من حيث  ييحتفظ البنك بحدود رقاب
واملدة. �� أي وقت ، يقتصر املبلغ ا��اضع ��اطر االئتمان ع�� القيمة العادلة ا��الية لألدوات املواتية للبنك (أي  املبلغ 

) ، وال�� فيما يتعلق باملشتقات �� جزء صغ�� من العقد أو القيم االف��اضية املستخدمة  لألصول القيمة العادلة اإليجابية  
تتم إدارة التعرض ��اطر االئتمان كجزء من حدود اإلقراض الشاملة مع األطراف  . األدوات املستحقةللتعب�� عن ��م 

 السوق.  �غ��اتاملقابلة مع التعرضات ا��تملة من 
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ك�سفت ا�ستعداد العبادي للتعاون مع ا�ستخبارات طهران

وثائق تف�سح جه�د اإيران لل�سيطرة على العراق
�ل�شخ�شية  كانت  �لأ�شبق  �ل���وزر�ء 

�ملف�شلة لإير�ن.
�لعر�قي  �ل���ن���ق���ل  وزي������ر  ورف���������س 
�إير�ن  ��شتخد�م  �أوباما وقف  طلب 
بح�شب  ل��ل��ع��ر�ق،  �جل���وي  للمجال 

�لوثائق.
كما ك�شفت �لوثائق ��شتعد�د رئي�س 
�لعبادي  ح��ي��در  �ل�����ش��اب��ق  �ل������وزر�ء 
ل��ل��ت��ع��اون م���ع ����ش��ت��خ��ب��ار�ت �إي����ر�ن 
رغ���م ���ش��ك��وك ط��ه��ر�ن ب���ه، ك��م��ا �أن 
�لعر�قية  ب��ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت  ق��ي��ادي��اً 
�أبلغ �إير�ن ��شتعد�ده للتعامل معه. 
�إير�ن عولت د�ئماً  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
على وزر�ء يف �حلكومات �لعر�قية 
�مل��ت��ع��اق��ب��ة. و�أ����ش���ارت �ل��وث��ائ��ق �إىل 
�مل�شوؤولني  ل���ق���اء�ت  م�����ش��م��ون  �أن 
�لأمريكيني و�لعر�قيني كانت ُتنقل 
م�شت�شاري  �أب��رز  و�أن  ط��ه��ر�ن،  �إىل 
رئي�س برملان �لعر�ق �ل�شابق �شليم 

�جلبوري كان �إير�نياً.
�مل�شربة  �لوثائق  �أف���ادت  ذل��ك،  �إىل 
�لن�شاط  مر�قبة  تعترب  �إي���ر�ن  �أن 
�ل����ع����ر�ق ����ش���رورة  �لأم����ري����ك����ي يف 
�ل���ق���وم���ي، و�أن  و�أم���ن���ه���ا  ل��ب��ق��ائ��ه��ا 
ج��و����ش��ي�����س �إي������ر�ن م��ت��غ��ل��غ��ل��ون يف 

جنوب �لعر�ق.
يف  �لم��ري��ك��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ور�أت 
على  حت��ر���س  �إي����ر�ن  �أن  تقريرها 
�حل������وز�ت  �إىل  ط���الب���ه���ا  �إر������ش�����ال 
ب���ال���ع���ر�ق، ك��م��ا حتر�س  �ل��دي��ن��ي��ة 
�إير�ن على بناء �لفنادق يف كربالء 
عمليات  �أن  �إىل  و�أ�شارت  و�لنجف. 
�لتطهري يف جرف �ل�شخر نفذتها 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ت��اب��ع��ة لإي�������ر�ن. كما 

�ل��ع��امل ي��ع��رف م��ا تفعله �إي���ر�ن يف 
بلدي �لعر�ق«.

وع����������م����������وم����������اً، ظ�������ه�������ر ع�����م�����الء 
عنهم  تتحدث  �لتي  �ل�شتخبار�ت 
وحمرتفني  ���ش��ب��وري��ن  �ل���وث���ائ���ق 
همهم  ك��������ان  وب�����ر�غ�����م�����ات�����ي�����ني. 
�لتفكك  �لأ�شا�شي منع �لعر�ق من 
�لتغلغل  م��ن  �ل�����ش��ن��ة  و�مل��ت��ط��رف��ني 
و�ل�شقوط  �لإي��ر�ن��ي��ة  �حل��دود  �إىل 
�إىل حرب طائفية ميكن �أن حتول 
دولة  ون�شوء  للعنف  هدفاً  �ل�شيعة 
�ل�شتقر�ر  ت��ه��دد  م�شتقلة  ك��ردي��ة 
�لإق����ل����ي����م����ي و�����ش����ي����ادة �لأر�������ش�����ي 

�لإير�نية.
وك�شفت �لوثائق �إن �شليماين عمل 
ركز  ولكنه  د�ع�س،  ��شتئ�شال  على 
�أكرث على �إبقاء �لعر�ق دولة تابعة 
لإير�ن، وبقاء �لف�شائل �ل�شيا�شية 

�ملو�لية لطهر�ن يف �ل�شلطة.
�ل�شتخبار�ت،  وز�رة  لوثائق  وفقاً 
�لفر�س  ��شتغالل  �إي���ر�ن  و��شلت 
�لعر�ق.  يف  و��شنطن  وّفرتها  �لتي 
طهر�ن  ح�شلت  �ملثال،  �شبيل  على 
على م�شتند�ت �أمريكية �شرية بعد 
�لبالد  و��شنطن من  �ن�شحاب  بدء 
�أي  �آي  ���ش��ي  ت��رك��ت   .2011 �شنة 
عمالءها يف �ل�شو�رع من دون عمل 
وخائفني من �أن يتم قتلهم ب�شبب 
�ملتحدة.  �ل���ولي���ات  م��ع  رو�ب��ط��ه��م 
ول��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �مل�����ال، ب����د�أ كرث 
وقد  لطهر�ن  خدماتهم  يقّدمون 
�لإير�نيني  ب��اإخ��ب��ار  ف��رح��ني  ك��ان��و� 
ج��م��ي��ع م��ا ي��ع��رف��ون��ه ع��ن عمليات 

�شي �آي �أي. 

�لأجو�ء  ��شتخد�م  �لوثائق  �أك��دت 
�لع�شكرية  ل���الإم���د�د�ت  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

للنظام �ل�شوري.
�مل�شوؤولني  �إن  �ل��وث��ائ��ق  وك�����ش��ف��ت 
�ل��ع��ر�ق��ي��ني ي��ت��ق��ا���ش��ون ر���ش��ى عند 
�ل�شرورة. ويحتوي �لأر�شيف على 
نفقات و�شعها �شباط  تقارير عن 
وز�رة �ل�شتخبار�ت، مبا فيها و�حد 
 87،5 جمموعه  م��ا  ع��ن  يتحدث 

�أورو ثمن هد�يا لقائد كردي.
��شتثنائية  نظرة  �لتقارير  ووف��رت 
ع���ل���ى د�خ�������ل �ل����ن����ظ����ام �لإي���������ر�ين 
�إىل  �أي�����ش��اً  تف�شل  وه���ي  �ل�����ش��ري. 
حتت  �ل�����ع�����ر�ق  ����ش���ق���ط  م������دى  �ي 
�ل����ن����ف����وذ �لإي�����������ر�ين م���ن���ذ �ل���غ���زو 
 ،2003 ل��ل��ع��ر�ق ع���ام  �لم��ري��ك��ي 
و�لوليات  �ل��ع��ر�ق  ��شتغل  وك��ي��ف 
�ملتحدة �لعر�ق ك�شاحة لألعيبهما 

�ل�شتخبار�تية. 
وي�شم �لأر�شيف مئات من �لتقارير 
يف  خ�شو�شاً  �ملكتوبة  و�ل��ربق��ي��ات 
يف  �شباط  م��ن  و2015   2014
وز�رة �ل�شتخبار�ت �لإير�نية كانو� 

يعملون على �لأر�س يف �لعر�ق.
من  �شباطاً  �أن  �لربقيات  وتظهر 
�حلر�س  ومن  �ل�شتخبار�ت  وز�رة 
�لثوري كانو� يعملون يف �شكل مو�ز 

يف �لعر�ق.
�إير�نيني  ورف�س ثالثة م�شوؤولني 
“نيويوك  م���ق���ال  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��ل��ي��ق 

تاميز«.
�ل�شفري  ���ش��ن��اي��ف��ار،  ح�����ش��ان  �أم�����ا 
�لإي����ر�ين يف �ل��ع��ر�ق م��ن 2010 
نائب  �أي�������ش���اً  وه����و   2017 ح��ت��ى 

للحر�س  �لبحرية  ل��ل��ق��و�ت  �شابق 
�ل���ث���وري ف���اأك���د �أن����ه ك��ان��ت لإي����ر�ن 
�ملعلومات  ج��م��ع  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل���ي���د 

�ل�شتخبار�تية يف �لعر�ق.
طهر�ن  حتركت  للتقارير،  ووف��ق��اً 
ب��ع��د �لن�������ش���ح���اب �لأم���ري���ك���ي من 
�لعر�ق عام 2011 لتجنيد عمالء 
�شابقني يف “�ل�شي �آي �ي”. و�أظهر 
�أن  ج��زء غري م��وؤرخ من �لربقيات 
ب���د�أت جتنيد جا�شو�س يف  ط��ه��ر�ن 
وز�رة �خلارجية �لأمريكية. ولي�س 
�لتعبئة،  ج��ه��ود  م�����ش��ري  و����ش��ح��اً 
ول����ك����ن ب��ح�����ش��ب �مل����ل����ف����ات، ب������د�أت 
�مل�شدر  مع  �جتماعات  �إي��ر�ن عقد 
وقطع  ر�ت��ب  مع  مكافاأة  وعر�شت 

ذهبية وهد�يا �أخرى.
وز�رة  �مل�����ش��وؤول يف  ����ش��م  ي���رد  ومل 
ولكنه  �ل���ربق���ي���ات،  يف  �خل���ارج���ي���ة 
و���ش��ف ب���اأن���ه ���ش��ي��ك��ون ق������ادر�ً على 
�إىل  ��شتخبار�تية  “نظرة  تقدمي 
خمططات �حلكومة �لأمريكية يف 
د�ع�س  مع  للتعامل  �شو�ء  �ل��ع��ر�ق، 

�أو �أية عمليات �شرية �أخرى«.
�إىل   700 �ل���  �ل�شفحات  و�أر�شلت 
جملة “�إنرت�شبت” �لتي ترجمتها 
�لإنكليزية  �إىل  �ل��ف��ار���ش��ي��ة  م���ن 
وتقا�شمتها مع “نيويورك تاميز«.

وت���اأك���دت �مل��ط��ب��وع��ت��ان م���ن �شحة 
ت����ع����رف من  ل��ك��ن��ه��ا ل  �ل����وث����ائ����ق 

�شربها.
مع  “�إنرت�شبت”  وت����و������ش����ل����ت 
لقاء �شحايف،  �لذي رف�س  �مل�شدر 
ق��ال يف  وه��و  و�شائل م�شفرة.  عرب 
ر�شائله �مل�شفرة �إنه يريد �أن “يدع 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�شلطت مئات من �لربقيات �مل�شربة 
�ل�شوء على حرب �لظل �لتي ت�شنها 
طهر�ن من �أجل �لنفوذ �لإقليمي، 
و�ملعارك د�خل �أجهزة �ل�شتخايات 

�لإير�نية .
و��شتندت �شحيفة نيويورك تاميز 
�لأمريكية �إىل تقارير ��شتخبار�تية 
خمطط  لتف�شح  م�شربة  �إي��ر�ن��ي��ة 
وتوؤكد  �لإق��ل��ي��م��ي،  للنفوذ  �إي����ر�ن 
�لعر�ق  على  �لإير�نية  �لهيمنة  �أن 
 .2014 خ���ري���ف  م����ن  ت��ر���ش��خ��ت 
وكتب بع�س �لوثائق �شباط وز�رة 
�لإير�نية يف  و�لأمن  �ل�شتخبار�ت 

2014 و2015. 
�لأمريكية  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�أك��������دت 
ت��ق��اري��ر م��ت��د�ول��ة ع��ن زي���ارة قائد 
�شليماين  ق��ا���ش��م  �ل���ق���د����س  ف��ي��ل��ق 
)ت�شرين  �أكتوبر  منت�شف  للعر�ق 
�ل�������وزر�ء  رئ���ي�������س  ل���دع���م  �لأول(  
و�إعادة  عبد�ملهدي  ع��ادل  �لعر�قي 
موجة  و�����ش����ط  �لأم����������ن،  �إح���������الل 
تطالب  و��شعة  �شعبية  �حتجاجات 
و�إن���ه���اء �لنفوذ  ب��رح��ي��ل �حل��ك��وم��ة 

�لإير�ين يف �لعر�ق. 
�إقناع   �إىل  ي�����ش��ع��ى  ���ش��ل��ي��م��اين  ك���ان 
حليف يف �لربملان �لعر�ي مل�شاعدة 
عبد�ملهدي على �لبقاء يف من�شبه. 
وكانت �ملرة �لأوىل يذهب �شليماين 
�إىل بغد�د يف مهمة لل�شيطرة على 
�لعر�ق  ج��ه��ود  �أن  علماً  �لأ����ش���ر�ر، 
دزء من  ه���ي  ع���ب���د�مل���ه���دي  ل���دع���م 
تابعة  حكومة  بغد�د  لإبقاء  حملة 

لها.
�لوجود  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
مطار  ع�����ن  ي���غ���ب  مل  �لإي�����������ر�ين 
بغد�د و�أن جو��شي�س �إير�ن مبطار 
�لأمريكيني  �جلنود  ر�قبو�  بغد�د 
ورحالت �لتحالف �لدويل ملحاربة 

د�ع�س.
�شفر�ء  �أن  �ل��ربق��ي��ات  و�أو���ش��ح��ت 
و�لعر�ق  و���ش��وري��ا  لبنان  يف  �إي����ر�ن 
للحر�س  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل�����رت�����ب  م�����ن 
عر�قيني  م�شوؤولني  و�أن  �ل��ث��وري، 
وع�شكريني  و�أم��ن��ي��ني  ���ش��ي��ا���ش��ي��ني 
�إير�ن،  مع  �شرية  عالقات  �أق��ام��و� 
على  رك���زت  �إي���ر�ن  �أن  �إىل  م�شرية 
�مل�شتوى  رفيعي  م�شوؤولني  تعيني 
�لد�خلية  وزي����ر  و�أن  �ل���ع���ر�ق،  يف 
�لعر�قي �ل�شابق بيان جرب من �أبرز 

�مل�شوؤولني �ملقربني من �إير�ن.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن �لوثائق 
�إير�ن  تفوقت  كيف  تبنّي  �مل�شربة 
�لعر�ق،  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  على 
من  �شابقني  عمالء  جندت  و�أن��ه��ا 
�ملركزية  �ل����ش���ت���خ���ب���ار�ت  وك����ال����ة 
�لم����ري����ك����ي����ة ع���ق���ب �لن�������ش���ح���اب 
�لعر�ق، كما جندت  �لأمريكي من 
�لأمريكية  ب��اخل��ارج��ي��ة  م�����ش��وؤوًل 
ملدها بخطط و��شنطن يف �لعر�ق. 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
��شرتط  �أوب����ام����ا  ب������ار�ك  �ل�����ش��اب��ق 
لتجديد  �ملالكي  ب��ن��وري  �لإط��اح��ة 

�لدعم �لع�شكري للعر�ق.
�ملالكي  �شيا�شات  �أن  �أوباما  و�عترب 
�لوح�شية و�لقمعية �شد �ل�شّنة �أدت 
�إىل ظهور د�ع�س، موؤكدة �أن رئي�س 

ال�سي�سي يجري حمادثات �سيا�سية يف برلني
•• برلني-وكاالت

�شيا�شية  حم��ادث��ات  �م�س  �ل�شي�شي،  �لفتاح  عبد  �مل�شري  �لرئي�س  يجري 
�لأملاين  �ل��ربمل��ان  رئي�س  �ل�شي�شي  ويلتقي  ب��رل��ني.  �لأمل��ان��ي��ة  �لعا�شمة  يف 

فولفجاجن �شويبله، ثم �لرئي�س �لأملاين فر�نك فالرت �شتاينماير.
ويزور �ل�شي�شي برلني للم�شاركة يف موؤمتر ميثاق مع �أفريقيا، �لذي تدعم 

�حلكومة �لأملانية من خالله �لدول �لأفريقية �لطاحمة لالإ�شالح.
�شل�شلة  �ل�شي�شي  يعقد  �أن  �ملقرر  �أنه من  �إعالمية م�شرية  وذكرت م�شادر 
�أملانية مع  �لزيارة تت�شمن قمة م�شرية  �لهامة على هام�س  �للقاء�ت  من 
�مل�شت�شارة �إجنيال مريكل. و�أ�شافت �أن �لزيارة �شت�شهد �أي�شا �لتوقيع غد�ً 
و�ملتجددة  �لطاقة �جلديدة  لال�شتثمار يف جمالت  �تفاقية  على  �لثالثاء 

وحماية �لبيئة و�قت�شاديات �لنفايات �ل�شلبة و�لتعليم �لفني.

تدمري 7 اأوكار لداع�س يف كرك�ك
•• بغداد-وكاالت:

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �لعر�قية، عن تدمري 7 �أوكار ونفق و11 عبوة نا�شفة 
من خملفات تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف حمافظة كركوك. 

�إن قطعات �لفرقة �ل�شاد�شة  وقالت �لوز�رة يف بيان، وفق �ل�شومرية نيوز، 
عدة  وتطهري  تفتي�س  بو�جب  كركوك  يف  �مل�شوؤولية  قو�طع  �شمن  با�شرت 
قرى بينها �لرمل وكر�خان و قره تبه و�دري�س هيا�س وجر�غ و�دري�س خباز 
وقرية �دري�س خزعل. و�أ�شاف �لبيان “�أ�شفرت عمليات �لتطهري عن �لعثور 
على 11 عبوة نا�شفة خمتلفة من خملفات د�ع�س �لإرهابي، ومت �إتالفها 
عبارة عن جليكان مملوء  نا�شفة  عبوة  كما متت معاجلة  �ل�شيطرة،  حتت 
مبادة �ل�شيفور ومت تفجريها �أي�شاً حتت �ل�شيطرة”، لفتاً �إىل �لعثور على 

7 �أوكار ونفق بطول 60 مرت�ً مت حرقها وتدمريها بالكامل.

رئي�س �سربيا يغادر امل�ست�سفى 
•• بلغراد-اأ ف ب:

غادر رئي�س �شربيا �ألك�شندر فو�شيت�س �مل�شت�شفى �أم�س يف حالة م�شتقرة بعد 
�أعلن  تلقيه عالجا من م�شكالت تتعلق بالقلب و�لأوعية �لدموية، وفق ما 
�جلمعة  ع�شر  �لرئي�س  �دخ��ال  مت  وك��ان  موقعه.  على  �ل�شربي  �لتلفزيون 
�مل�شت�شفى �لع�شكري ببلغر�د. وقال وزير �ل�شحة زلتيبور لونكار م�شاء �لحد 
�ن �حلالة �ل�شحية للرئي�س تدهورت فجاأة حتى �ن حياته كانت مهددة. وكان 
يعاين حتى ذلك �حلني من م�شاكل ب�شيطة يف �لقلب. و�أو�شحت م�شت�شارته 
ي�شتجيب  و�نه  �لتح�شن  ببع�س  ي�شعر  �أنه  �لحد  فا�شيليفت�س م�شاء  �شوز�نا 

ب�شكل جيد للعالج. ون�شحه �لطباء بتخفيف �لعمل.

ف�ز �ساحق للم�الني للرئي�س يف بيالرو�سيا   •• مين�صك-اأ ف ب:

�لك�شندر  �ل��ب��ي��الرو���ش��ي  للرئي�س  �مل���و�ل���ون  �مل��ر���ش��ح��ون  ح��ق��ق 
لوكا�شينكو ن�شر� �شاحقا يف �لنتخابات �لربملانية، بح�شب ما 
�حل�شول  يف  �ملعار�شة  ف�شلت  حني  يف  �م�س،  �لنتائج  �أظهرت 

على �أي مقعد.
ود�ن �لناقدون ما قالو� �نه عمليات تزوير و��شعة يف �نتخابات 

�لحد رغم جهود لوكا�شينكو �لتقارب مع �لغرب.
و�أظهرت �لنتائج �لر�شمية �لتي ن�شرت �لثنني فوز �لأحز�ب 
�ملو�لية للرئي�س بجميع مقاعد جمل�س �لنو�ب وعددها 110 

مقاعد. وت�شف �ملعار�شة �ملجل�س بال�شوري.
وكانت �ملعار�شة ت�شغل مقعدين يف �لربملان �ل�شابق.

ويحكم لوكا�شينكو )65 عاما( �لذي يو�شف باأنه �آخر دكتاتور 

�شعبنا، ولتح�شني �لأمور، وجنريها بح�شب فهمنا.
�أمام منتقدي لوكا�شينكو �شوى خيار�ت قليلة عند  ومل يكن 
�شناديق �لقرت�ع، بعد منع قادة �ملعار�شة �لرئي�شيني ونائبي 

�ملعار�شة �لوحيدين يف �لربملان �حلايل من �لرت�شح.
و�أفادت حملة مر�قبة �لنتخابات �لتي نظمتها �أحز�ب �ملعار�شة 
عن حدوث 524 �نتهاكاً بعد ظهر �لحد، معظمها ت�شخيم 
�أع��د�د �لناخبني يف مر�كز �لق��رت�ع مقارنة مع �لع��د�د �لتي 

�أح�شاها �ملر�قبون.
����ش��ت��ك��ى ن�����ش��ط��اء ح��ق��وق �لن�����ش��ان �ل���ذي���ن ي��ر�ق��ب��ون عملية 

1994 و�أ�شرف  �أوروب��ا، �لدولة �ل�شوفياتية �ل�شابقة منذ  يف 
غري  �لدوليون  �ملر�قبون  �عتربها  �لنتخابات  من  عدد  على 

نزيهة.
�ملقبل.  �لعام  رئا�شية  �نتخابات  �لبالد  جتري  �أن  �ملقرر  ومن 
�نه �شيرت�شح يف  �أثناء �دلئه ب�شوته �لحد  و�أكد لوكا�شينكو 

هذه �لنتخابات.
وقال �نه يدرك �ن �لدول �لغربية تر�قب �لنتخابات �لربملانية، 

ولكن �شكان بيالرو�شيا هم �لذين لهم �لكلمة �لف�شل.
و����ش��اف ن��ح��ن جن���ري ه���ذه �لن��ت��خ��اب��ات يف ب��الدن��ا م��ن �أجل 

�شور  �ل��ت��ق��اط  م��ن  ومنعهم  �مل��ر�ق��ب��ني  ط���رد  م��ن  �لت�شويت 
وحجب �لروؤية عنهم. وبح�شب �ل�شلطات فقد �شوت �أكرث من 
35 يف �ملئة من �لناخبني �لبالغ عددهم 6،8 ماليني ناخب 

قبل يوم �لقرت�ع من خالل �لت�شويت �لغيابي.
�لغربية  �ل��دول  مع  للتو��شل  �أ�شهر  منذ  لوكا�شينكو  وي�شعى 

�لتي تنتقد �شجله يف حقوق �لإن�شان و�لدميوقر�طية.
�أوروبا �لغربية هذ� �ل�شهر  �إىل  وقام لوكا�شينكو بزيارة نادرة 
قابل خاللها �لقادة �لنم�شاويني يف فيينا. وقال �إنه يريد �أن 
يكون �لحتاد �لأوروبي �شريًكا �شيا�شًيا وجتارًيا مهًما لبالده.

�لبيت  �لقومي يف  �لأم��ن  بولتون م�شت�شار  ��شتقبل جون  كما 
�آن����ذ�ك لإج����ر�ء حم��ادث��ات ن���ادرة يف مين�شك يف �آب  �لأب��ي�����س 
�لعالقات  ُيفتتح يف  ف�شاًل جديد�ً  �إن هناك  وق��ال  �أغ�شط�س، 

مع و��شنطن.

بنك �سادرات اإيران
فروع الإمارات العربية املتحدة 

الك�سوفات املالية وتقرير املدقق القانوين امل�ستقل

لل�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2018
ت�شأ مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألدوات املالية املشتقة من احتمال تخلف الطرف املقابل عن الوفاء بال��اماته  

عادلة اإليجابية لألدوات ال�� ت�ون مواتية للبنك. ي��م البنك عقود مشتقات مع مؤسسات  التعاقدية و�قتصر ع�� القيمة ال 
 مالية ذات وضع ائتما�ي مرٍض وفًقا لتقييم البنك االئتما�ي املستقل.

انية   مخاطر خارج امل��

امل��انية العمومية. ��   ع�� مخاطره �� �ا طبقييطبق البنك سياسات إدارة ا��اطر نفس�ا ع�� ا��اطر خارج امل��انية كما 
حالة االل��امات باإلقراض ، سيخضع العمالء واألطراف املقابلة لنفس سياسات إدارة االئتمان كما �� القروض  

 والسلفيات. يمكن طلب ضمانات اعتماًدا ع�� قوة الطرف املقابل وطبيعة املعاملة. 

 ) CBUAEالعر�ية املتحدة املركزي ( احتياطي انخفاض القيمة تحت إشراف مصرف اإلمارات 

من خالل إشعار   2018أبر�ل  30��  9توج��ات املعيار الدو�� للتقار�ر املالية رقم  CBUAE  أصدر مصرف اإلمارات املركزي 
ار  يمختلف تحديات التنفيذ واآلثار العملية امل��تبة ع�� اعتماد البنوك للمعي�ناول  CBUAE / BSD / 2018/458رقم. 

 �� اإلمارات العر�ية املتحدة ("التوجيه"). 9إلعداد التقار�ر املالية رقم الدو�� 

املعيار  و  CBUAE مصرف اإلمارات املركزي  من 28/2010�ددة بموجب التعميم ا�عامة و ال ح�ام األ ال�سو�ة ب�ن فيما ي�� 
 :IFRS 9 الدو�� للتقار�ر املالية

 31/12/2018 
 ’ در�م000 

  القيمة: العامةاحتياطي انخفاض 
 CBUAE 74,243 من مصرف اإلمارات املركزي  28/2010األح�ام العامة بموجب التعميم  

 167,103 9بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية  2: أح�ام املرحلة األو�� واملرحلة ناقص
 0 تم تحو�له إ�� احتياطي انخفاض القيمة  الذي  عامال�صص ا�

  �ددا� احتياطي انخفاض القيمة: 
 CBUAE 4,124,609 مصرف اإلمارات املصر�� من 28/2010أح�ام محددة بموجب التعميم  

 4,124,609 9بموجب املعيار الدو�� للتقار�ر املالية  3: أح�ام املرحلة ناقص
 0 احتياطي انخفاض القيمة * مخصص مع�ن تم تحو�له إ��  

 0 إجما�� ا��صص ا��ول إ�� احتياطي انخفاض القيمة 
مصرف   األح�ام املنصوص عل��ا �� 9* �� حالة تجاوز األح�ام املنصوص عل��ا �� املعيار الدو�� للتقار�ر املالية 

 ، لن يتم تحو�ل أي مبلغ إ�� احتياطي انخفاض القيمة.  CBUAE  اإلمارات املركزي 
 مخاطر السيولة: -2  

 املالية �� وقٍت محدد.  بال��اماتهو�� مخاطر مواج�ة البنك لصعو�ات �� الوفاء 
 :إدارة مخاطر السيولة 

لتوافر ســيولة �افية للوفاء بواجباته عند اســتحقاق  ،ما أمكن ذلك  ،ســياســة البنك تجاه إدارة الســيولة، �� الضــمان
ــائر غ�� مقبولة، أو ا��اطرة   ــاع العادية واملتأزمة، دون تحمل خســــــــ ــ�رة التجار�ة ســــــــــداد�ا، �� األوضــــــــ باإلضــــــــــرار بالشــــــــ

 للبنك. 
ا��ز�نة معلومات من وحدات عمل أخرى بخصـــوص محفظة الســـيولة ا��اصـــة بأصـــول�م وال��اما��م املالية،   و�ســـتلم

وتفـــاصـــــــــــــيـــل التـــدفقـــات املـــاليـــة املتوقعـــة األخرى، النـــاتجـــة عن األعمـــال املتوقعـــة مســـــــــــــتقبًال. وعليـــه، تحتفظ ا��ز�نـــة 
بمحفظة من األصــــول القابلة للتحو�ل إ�� ســــيولة خالل أجٍل قصــــ��، �شــــتمل �� األســــاس ع�� قروض ودفعات مقدمة 

ـــــيولـة   ـــ ـــــمـان االحتفـاظ �ســـــ ـــ ـــــ�يالت ب�ن البنوك، لضـــــ ـــ و�تم الوفـاء بمتطلبـات �ـافيـة لـدى البنـك ك�ـل.  إ�� البنوك وع�� �ســـــ
الســــــــيولة ا��اصــــــــة بوحدات العمل واألفرع، من خالل قروض قصــــــــ��ة األجل من ا��ز�نة، للوفاء بأية تقلبات قصــــــــ��ة 

 األجل، وتمو�ل أطول أجًال للوفاء بأية سيولة �ي�لية. 
 

 :االل��اماتو ��نة إدارة األصول، 
ـــــالحيـات متعـددة إ�� ��نـة قـام املـدير اإلقلي�� بتفو�ض  ـــ �غرض إدارة األصـــــــــــــول و�ي�ل   األصـــــــــــــول،و   إدارة االل��امـاتصـــــ

وفقًا ملا تتطلبه األوضــاع من ، من ذلك  االل��امات ، وتمو�ل اســ��اتيجية البنك. وتجتمع �ذه ال��نة �ل ر�ع عام أو أك��
مراجعة معدالت الســــــــــــيولة، و�ي�ل األصــــــــــــول واالل��امات، ومعدالت الفائدة، وا��اطر ا��اصــــــــــــة بالصــــــــــــرف األجن��، 

وتمو�ل الفجوات، واألوضــاع العامة للســوق األ�لية، والدولية االقتصــادية، ومتطلبات املعدالت الداخلية والقانونية،  
 ال��نة بوضع إرشادات خاصة بإدارة مخاطر السيولة إلدارة البنك ع�� أساس �ذه املراجعة.  وتقومواملالية السوقية.  

 
 :التعرض إ�� مخاطر السيولة

املقياس ا��و�ري الذي �ســــــــتخدمه مدير ا��اطر، ومدير �شــــــــ�ل معدل (صــــــــا�� األصــــــــول الســــــــائلة ÷ ودا�ع العمالء)، 
ل صــا�� األصــول الســائلة، ع�� النقدية وم�افئات النقدية، �شــتما��ســابات، ومدير قســم الصــفقات. ول�ذا الغرض، 

ــــابه ذلك مطروحًا م��ا أي إيداعات من البنوك، أو قروض أخرى، وال��امات مســــــــتحقة الســــــــداد خالل شــــــــ�ٍر تاٍل. ـــ ، �شـ
ة مع الرقابأسـلوب ا��سـاب املسـتخدم لتقييم تقيد البنك بحد السـيولة الذي وضـعته اإلدارة اإلقليمية.   دون تطاُبق،

ــادر  ا��كمة ع�� املؤشـــرات األخرى �شـــ�ل متكرر و��: معدل الدفعات املقدمة إ�� اإليداع، معدل االســـتخدام إ�� مصـ
 االل��امات  التمو�ـل املســـــــــــــتقرة. و�تم وضـــــــــــــع معـاي�� مقـارنـة ل�ـافـة املقـاي�س، ومراجعـة �ـذه املعـاي�� من قبـل ل��نـة إدارة

 األصول، االل��امات  �ش�ل متكرر.و 
 

 تخفيف ا��اطر املتعلقة بالسيولة:
ـــــو�ق �� البنــك ـــ ــــام ا��ز�نــة وال�ســـــ ـــ ـــ مســـــــــــــؤوليــة تخفيف ا��ــاطر املتعلقــة بــالســـــــــــــيولــة، من خالل تنفيــذ  ،تتحمــل أقســـــ

مثل تنو�ع املس�ثمر�ن واملودع�ن بما �� ذلك عمالء البيع با��ملة وشر�ات التجارة. باإلضافة إ��   ،اس��اتيجيات سيولة

�اطر باالشـــــ��اك مع بنوك إيرانية أخرى بموجب �ســـــ�يالت إعادة تمو�ل يدعم�ا البنك املركزي ذلك، يخوض البنك ا�
ــة وامتالك  اإليرا�ي. حيـث يقوم البنـك �شـــــــــــــ�ـل محكم بمراقبـة النظرة الـدوليـة لرفع األمم املتحـدة للعقو�ـات املفروضـــــــــــ

ك وســـــــيولته إ�� ا��اطر. مع اســـــــ��اتيجيات متطورة وخطط الســـــــتمرار األعمال بحيث تضـــــــمن عدم �عرض أعمال البن
 قيام ا��ز�نة �ش�ل متكرر بمراقبة وضع السيولة �� البنك.

 
 تحليل االل��امات املالية من خالل االستحقاقات التعاقدية املتبقية:

ال��امات يوجز ا��دول املو�ــــ� أدناه، وضــــع االل��امات املالية مســــتحقة الســــداد ع�� البنك عند ��اية العام، بموجب 
ــــعار، باعتبار أن تقديم  ــــداد�ا بموجب إشـ ــــومة. حيث يتم التعامل مع املبالغ ال�� يتم سـ ــــداد التعاقدية غ�� ا��صـ السـ
ع البنك �� �افة األحوال، عدم مطالبة العديد من العمالء بالســـــــداد عند أول تار�خ  اإلشـــــــعار يتم �شـــــــ�ل فوري. مع َتوقُّ

لســــــــــــداد، دون أن �عكس ا��دول التدفق النقدي املتوقع الذي �شــــــــــــ�� إليه تار�خ ي�ون مطلو�ًا فيه من البنك القيام با
 االحتفاظ باإليداعات.

 
 
 

 اإلجما�� سنوات 5أك�� من  سنوات 5 -1 ش�ر  12 - 3 أش�ر 3أقل من  تحت الطلب اليةاملل��امات اال

ا�ي 000  ا�ي000 ' در�م إمار ا�ي' 000 ' در�م إمار ا�ي000 در�م إمار ا�ي000 ' در�م إمار ا�ي000 ' در�م إمار  ' در�م إمار

       2018د�سم��  31
       

 1,083,632 0 0 14,550 154,607 914,475 املستحق إ�� بنوك أخرى 
 3,740,385 0 238,966 1,804,685 676,149 1,020,585 العمالءإيداعات 

 392,234 0 0 74,167 83,438 234,629 وفروعه با��ارجاملستحق إ�� املقر الرئ���� 
 0 0 0 0 0 0 قروض ثانو�ة

 9,015 0 0 0 0 9,015 ال��امات أخرى 

 5,225,266 0 238,966 1,893,402 914,194 2,178,704 إجما�� االل��امات املالية غ�� املقطوعة 

       

 اإلجما��  سنوات 5أك�� من  سنوات 5 -1 ش�ر 12- 3 أش�ر 3أقل من  تحت الطلب  اليةاملل��امات اال

 ' در�م إمارا�ي 000 ' در�م إمارا�ي 000 ' در�م إمارا�ي 000 ' در�م إمارا�ي 000 ' در�م إمارا�ي 000 ' در�م إمارا�ي000 

       2017د�سم��  31
 2,552,244 0 0 14,253 362,905 2,175,086 املستحق إ�� بنوك أخرى 

 4,653,827 0 631,229 1,914,908 831,878 1,275,812 العمالء إيداعات 
 1,966,917 0 1,151,953 71,726 175,865 567,373 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه با��ارج

 728,163 621,361 85,442 16,020 5,340 0 قروض ثانو�ة
 35,105 0 0 0 0 35,105 ال��امات أخرى 

 9,936,256 621,361 1,868,624 2,016,907 1,375,988 4,053,376 االل��امات املالية غ�� املقطوعةإجما�� 

 إدارة ا��اطر السوقية - 3 
ب القيمة العادلة ــ�ب  ،�ع�� ا��اطر الســــــــوقية، مخاطر تقلُّ ــ ـــ ــــندات املالية، �سـ ـــ أو تقلب التدفقات النقدية الالحقة للسـ

 السوق ال�� م��ا ع�� س�يل املثال: أسعار الفائدة، أسعار الصرف األجن��، وأسعار األس�م. ا��ادثة متغ��ات التغ��ات 
مية. حيث يتم تقسيم وتتم إدارة ا��اطر السوقية داخل حدود ا��اطرة ال�� تمت املوافقة عل��ا من قبل ال��نة اإلقلي

حدود ا��اطر ال�لية إ�� حدود فرعية من خالل اإلشـارة إ�� عوامل ا��اطر املتعددة، بما �� ذلك سـعر الفائدة، وسـعر 
الصــــرف األجن��، وأســــعار البضــــا�ع وأســــعار األســــ�م. و�� ضــــوء الطبيعة ا��تلفة للمنتجات املعنية، يتم وضــــع ا��دود 

 اليب قياس ا��اطر، بما �� ذلك حدود األوضاع وحدود ا��ساسية. من أس مز�جمن خالل استخدام 
و�ســـــــتخدم البنك أســـــــاليب مختلفة �� تقدير ا��ســـــــائر ا��تملة ال�� قد تنجم عن ا��اطر امل��تبة ع�� تقلبات أســـــــعار 

 من الثقة.الفائدة، وأسعار الصرف األجن��، وأسعار البضا�ع وأسعار األس�م خالل أفق زم�� محدد و�مستوى مع�ن 
 إدارة ا��اطر املتعلقة �سعر الفائدة 

تغ��ات �� أسعار الفائدة ع�� قيمة السندات املالية. و�تعرض ال  تأث��تنجم ا��اطر املتعلقة �سعر الفائدة من احتمال  
 األصول واالل��امات.  ،البنك إ�� �ذه ا��اطر ن�يجة عدم التطابق �� أو وجود فجوات �� مبالغ وعمالت

ســـعر ثابت للفائدة، ولذلك �عتقد اإلدارة �عدم وجود � ،حيث تتحمل أغلب أصـــول وال��امات البنك ا��اضـــعة للفائدة 
 ز�ادة م��وظة �� سعر الفائدة ع�� البنك. 

ـــــعر الفائدة  ـــــ 2017% ع�� أســــــــــاس ســــــــــنوي (3.39ع�� القروض وع�� الدفعات املقدمة �و �ســــــــــبة   الفع��إن ســـــ بة : �ـســــ
ــــبة   العمالء% ع�� أســـــــــاس ســـــــــنوي)، وع�� إيداعات  4.58 ــــاس 3.93: 2017% ع�� أســـــــــاس ســـــــــنوي (3.68�ســـــ % ع�� أســـــ

 % ع�� أساس سنوي).3.34: �سبة 2017% ع�� أساس سنوي (3.02سنوي) وع�� القروض ا��اصة بالبنك ب�سبة 
ــــعار الفائدة �عدد  ـــ  خســــــــــــارةنقطة أســــــــــــاس خالل العام مع بقاء �افة املتغ��ات األخرى ثابتة، فإن  50و�� حالة تد�ي أســـــ

ـــــم��  31البنــك عن العــام املنت�� عنــد  ـــ  بمبلغ: 2017مليون در�م إمــارا�ي ( 30.42بمبلغ  تقر�بــاً  �يــد�ل ت�ــانــ  ،2018د�ســـــ
 مليون در�م إمارا�ي). 32.3

 
 املتعلقة بالعملة األجن�يةا��اطر 

�ع�� مخاطر العملة األجن�ية مخاطر �غ�� قيمة الســـندات املالية �ســـ�ب �غ�� أســـعار الصـــرف األجن��. ولقد حدد املدير 
ع�� أســـــــاس يومي، واســـــــ��اتيجيات تحوط  تتم الرقابة عل��ااإلقلي�� حدودا لألوضـــــــاع باســـــــتخدام العمالت، و�� حدود 

 يتم استخدام�ا لضمان استمرار �ذه األوضاع داخل ا��دود. 
ـــــطـــةيتم عـــادًة تمو�ـــل أصـــــــــــــول البنـــك بنفس العملـــة ال�� يتم ��ـــا التعـــامـــل مع  ـــ من أجـــل تقليـــل التعرض  ةالتجـــار�ـــ  األ�شـــــ

ـــــمن ا��ــدود املعتمــدة من ��نــة للعمالت األجن�يــة. ومع ذلــك ، يحتفظ البنــك بمركز طو�ــل بــالــدوالر األمر��ي ـــ  إدارة ضـــــ
ـــــــائدة ع�� ALCO(  واالل��اماتاألصـــــــــــول   ـــ ـــــــرف العمالت األجن�ية السـ ـــ ـــــــعار صـ ـــ ). يدير البنك التعرض آلثار التقلبات �� أسـ

�ضـــــــــــــع املـدير اإلقلي�� قيوًدا ع�� مســـــــــــــتوى التعرض للعملـة و�جمـاًال ل�ـل من املراكز و مركزه املـا�� والتـدفقـات النقـديـة.  
ا. الليليـة وامل ــا�� التعرض الكب�� التـا�� بـالعملـة  وراكز اليوميـة ال�� تتم مراقب��ـا يوميـً ـــ ـــ �� ��ـايـة العـام ، �ـان لـدى البنـك صـــــ

  األجن�ية:

 صا�� الوضع اإلجما�� �� األجل الطو�ل أو القص��  
 31 /12 /2018 

 در�م إمارا�ي   '000
31 /12 /2017 
  در�م إمارا�ي   '000

 3,183,083 1,234,833 دوالرات أمر�كية 
 )436,922( ) 3,249(  يورو 

 ) 56( ) 47(  ين يابا�ي 
 3,919 3,776 جنيه اس��لي�� 
 )111,481( ) 27,082(  عمالت أخرى 

 1,208,231 2,638,543 

 

باملقارنة بدر�م دولة   ،% �� ســــعر عملة أجن�ية محددة10و�قوم التحليل املو�ــــ� أدناه بحســــاب أثر انخفاض ب�ســــبة   
ـــــــ�ب القيمة العادلة اإلمارات العر�ية املتحدة، مع ثبات أثر �افة املتغ��ات األخرى ع�� الر�ح وا��ســـــــــــارة ـــ لألصـــــــــــول ( �سـ

�� حســـاب   املبالغ الســـالبة املوجودة با��دول صـــا�� االنخفاض ا��تمل  وُ�شـــ��واالل��امات املالية ا��ســـاســـة للعملة). 
 يرادات الشاملة األخرى، �� ح�ن �ش�� املبالغ املوجبة إ�� صا�� الز�ادة ا��تملة.األر�اح وا��سائر واإل 

 31 /12 /2018 
 ' در�م إمارا�ي 000

31 /12 /2017 
  در�م إمارا�ي   '000

 43,692 325 يورو 
 6 5 ين يابا�ي 

 ) 392( ) 378(  جنيه اس��لي�� 
 11,148 2,708 عمالت أخرى 

 2,660 54,454 

  
بالدوالر األمر��ي، فإن األرصــــــــــــدة بالدوالر األمر��ي ال �شــــــــــــ�ل   �� الوقت ا��ا��  عملة الدر�م اإلمارا�ي مرتبطةوحيث أن  

أيـة مخـاطرة متعلقـة بـالعملـة. وعليـه، ال �شـــــــــــــ�� ا��ـدول املـذ�ور أعاله إ�� أثر �غ��ات ســـــــــــــعر الصـــــــــــــرف األجن�� ا��ـاص 
 بالدوالر األمر��ي. 

 مخاطر األسعار
ــ�� مخاطر األســـعار ــ�ب �غ��ات   �شـ ــندات املالية، �سـ إ�� مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية الالحقة للسـ

ــــرف النظر عن  ــــعر الفائدة أو ا��اطر املتعلقة بالعملة)، بصـ ــــت�ناء تلك الناجمة عن مخاطر سـ ــــوقية (باسـ ــــعار السـ األسـ
أو بُمصـِدِرِه، أو بالعوامل املؤثرة �� �افة حدوث �ذه التغ��ات �سـ�ب أحد العوامل املرتبطة �شـ�ل حصـري �سـند ما��، 

 السندات املالية املشا��ة ال�� يتم تداول�ا �� السوق.
 ا��اطر ال�شغيلية -4 

د خســـــــــــــارة ناجمة عن عدم كفاية أو اإلخفاق �� العمليات الداخلية،  �شـــــــــــــ�� ا��اطر ال�شـــــــــــــغيلية، إ�� مخاطر تكبُّ
. ��ـدف البنـك إ�� إدارة �ـذه ا��ـاطر بمـا يتوافق مع النـاجمـة عن أحـداث خـارجيـةاألفراد، األنظمـة، أو ا��ســــــــــــــارة 

 .2بازل  لتطبيقاملمارسات واإلعداد أفضل 
ــــاطر  تخفيض،و  والتحكم ��يقوم البنـــــك بـــــإدارة ا��ـــــاطر ال�شـــــــــــــغيليـــــة من خالل تحـــــديـــــد وتقييم ومراقبـــــة   ،ا��ـ

ومراجعة ا��اطر املتأصـــــــلة �� العمليات واأل�شـــــــطة واملنتجات التجار�ة من خالل عمليات االســـــــ�شـــــــارة الداخلية. 
ـــــطـةوقـد تم تطو�ر العمليـات  ـــ ـــــطـة  املرتبطـة بـأ�شـــــ ـــ ـــــيـل األموال أو تمو�ـل األ�شـــــ ـــ ـــــطـة غســـــ ـــ البنـك من أجـل تجنـب أ�شـــــ

ـــــاتاإلر�ابية. وع�� �ذا تتم مراجعة   ــياسـ ـــ ــيل األموال ا��ا  سـ ـــ ــة  م�افحة غسـ ـــ ـــــركةصـ ـــــ�ل منتظم بالشـ ـــــمان   ،�شـ لضـ
التقيد ال�امل باملتطلبات القانونية ا��لية وأفضــــــــــــل املمارســــــــــــات الدولية. وكجزء من اســــــــــــ��اتيجية إدارة ا��اطر 

ـــغيلية، فقد عمل البنك ع�� التقيد   مصــــرف اإلمارات العر�ية املتحدة   عنالصــــادرة   باإلشــــعارات والتعميماتال�شـ
عن التعـــامـــل مع �ـــافـــة األطراف الواردة تفـــاصـــــــــــــيل�ـــا �� قـــائمـــة  وتوقفمم املتحـــدة املركزي فيمـــا يخص عقو�ـــات األ 

العقو�ات. كمـا أن البنـك يقوم بمراقبـة خســـــــــــــائر ا��ـاطر ال�شـــــــــــــغيليـة ع�� أســـــــــــــاس منتظم واإلبالغ ع��ـا إ�� اإلدارة 
ــــةالعليــا. وكجزء من ب�ئــة الرقــابــة الــداخليــة، يحتفظ البنــك بــالوثــائق  ـــ ـــ ات الرقــابيــة فيمــا بــاإلجراء ال�ــافيــة ا��ــاصـــــ

والتفو�ض  التمي�� املالئم ب�ن امل�ـــام الوظيفيـــة،يخص أعمـــالـــه التجـــار�ـــة. كمـــا أن البنـــك �شـــــــــــــــدد ع�� ا��ـــاجـــة إ�� 
 �� �افة األ�شطة التجار�ة. املستقل

ــــاطيتم تنفيـــذ  و ـــ ـــ ـــــتمرار ال�شـــــ ـــ ــاط��ـــدف دعم  ،خطـــة اســـــ ــ ـــ ـــ �� حـــاالت وقوع ال�وارث. حيـــث أنـــه يتم  عمليـــات ال�شـــــ
ـــــــ�يالتاالحتفاظ   ـــ وكذلك إجراء التدر�بات الدور�ة. عالوة ع�� ذلك، يقوم البنك أيضـــــــــــًا   ،االحتياطية الالزمة  بال�سـ

 بتو�� مسألة الغطاء التأمي�� لتخفيض ا��سائر ا��تملة فيما يخص ا��اطر ال�شغيلية.

 
 

 :إدارة رأس املال -30
 املال التنظي��رأس 

لبنوك والفروع ا��اصــــة بالبنوك ليقوم مصــــرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي بتحديد ومراقبة متطلبات رأس املال  
 األجن�ية ال�� �عمل �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.

 ل�سبة رأس املال 3بازل  
ــــرفالصــــــــادرة عن    Basel Ill بازل   يحســــــــب البنك �ســــــــبة كفاية رأس املال وفًقا إلرشــــــــادات ـــ  اإلمارات العر�ية املتحدة  مصـ

األو��  إعـــداد التقـــار�ر، مع بـــدء متطلبـــات  2017ف��اير  01. دخلـــت �ـــذه اإلرشـــــــــــــــادات ح�� التنفيـــذ اعتبـــاًرا من املركزي 
ثالثـة صــــــــــــــاعـًدا. بموجـب �ـذه اللوائح ، يتم مراقبـة متطلبـات ا��ـد األد�ى لرأس املـال ع�� و  2017اعتبـاًرا من د�ســـــــــــــم�� 

 و�جما�� رأس املال.') T1(' 1') ، واملستوى CET1(' 1مستو�ات ، و�� فئة حقوق امللكية املش��كة 

 يتم تحليل رأس املال التنظي�� للبنك إ�� مستو�ات مختلفة:
 

 

، والذي يتضــمن األســ�م العامة الصــادرة عن أحد البنوك ، عالوة األســ�م الناتجة  1. رأس املال املشــ��ك من املســتوى  1
، واألر�اح ا��تجزة ، واالحتياطيات القانونية ، واالحتياطيات القانونية   CET1  ضـمن الفئةعن إصـدار األدوات املدرجة  

ضــمن ، وحقوق األقلية ، املؤ�لة إلدراج�ا  ، واإليرادات الشـــاملة األخرى امل��اكمة وغ���ا من االحتياطيات املف�ـــ� ع��ا  
 ؛ CET1 الفئة والتعديالت التنظيمية بما �� ذلك األصول الضر��ية املؤجلة املطبقة �� حساب CET1 الفئة

 ) ؛AT1( 1 املستوى . رأس املال اإلضا�� من 2
 )AT1( 1  من املستوى   ) واإلضا��CET1من املستوى األول (  املش��ك، و�و إجما�� رأس املال   1. رأس املال من املستوى  3
ــــع ��د  2. رأس املال من املســـــتوى  4 ــــص جما�� لالنخفاض �� القيمة يخضـ ــــات عامة (مخصـ ــــصـ ــــمن مخصـ ، والذي يتضـ

) ، وأدوات حقوق ملكيـــة دائمـــة ، غ�� مـــدرجـــة �� رأس املـــال من RWA األصـــــــــــــول املر��ـــة ��ـــاطر االئتمـــان من 1.25%
 ثانوي. القرض الع�� س�يل املثال  2ستوى ، وأدوات مؤ�لة إلدراج امل 1املستوى 
ــاوزت ــازن املؤقتـــة لرأس املـــال اإلضــــــــــــــــا�� (ا��زن املؤقـــت ��فظ رأس املـــال ( تجـ  املعـــاكس) ومخزن رأس املـــال CCBا��ـ

)CCyB  (-    ��الفئة ا��د األد�ى ملتطلبات 3بموجب إرشــادات بازل  املقدمة  ل�ل مخزن مؤقت}   %2.5بحد أق�ــ�� يصــل إ 
CET1  7البالغة.% 

؛  2019ومن عام  %1.875ب�سـبة   CCB  ا��زن املؤقت ��فظ رأس املال ، سـت�ون �ناك حاجة إ�� 2018بال�سـبة لعام 
�عد وال  )  CCyB(  املعاكسمخزن رأس املال   من قاعدة رأس املال. لم �ســـــــــــري  % 2.5ســـــــــــت�ون �ناك حاجة ل��فاظ ع�� 

 .2018لعام  فاظ بهاالحتيلزم 
من  % 80لغرض حســــاب قيمة التعديالت التنظيمية بما �� ذلك األصــــول الضــــر��ية املؤجلة ، يتع�ن ع�� البنك تطبيق  

 .2018يناير  1للسنوات ال�� تبدأ من  % 100و  2017القيمة اإلجمالية لعام 
تمان والســـوق وال�شـــغيل ال�ســـ�ية. �شـــتمل لبنك فيما يتعلق بمخاطر االئا) RWA(  ترجيح األصـــول املر��ة ��اطريتم  

�تم �عر�ف مخاطر السـوق ع�� أ��ا مخاطر ا��سـارة ��  و امل��انية وخارج�ا.    ضـمنمخاطر االئتمان ع�� �ل من ا��اطر  
أســــعار الســــوق و�شــــمل مخاطر أســــعار الفائدة ومخاطر   �غ��اتداخل وخارج امل��انية العمومية الناشــــئة عن   األوضــــاع

صــرف العمالت األجن�ية ومخاطر �عرض األســ�م ومخاطر الســلع وخيارات ا��يارات. يتم �عر�ف مخاطر ال�شــغيل ع�� 
أ��ا مخاطر ا��ســــــــارة الناتجة عن عمليات أو أ�ــــــــ�اص أو أنظمة داخلية غ�� �افية أو فاشــــــــلة أو من أحداث خارجية. 

 ن�� القياس املوحد ��اطر االئتمان والسوق وال�شغيل ، وفًقا ملتطلبات بازل. ي�بع البنك
 لقد ال��م البنك بجميع متطلبات رأس املال املفروضة من ا��ارج طوال العام.

 : 3بازل  اتفاقية فيما ي�� وضع رأس املال التنظي�� للبنك �� ��اية العام بموجب
 31 /12 /2018 

 در�م إمارا�ي   '000
31 /12 /2017 

 رأس مال  قاعدة   در�م إمارا�ي   '000
 1,500,000 2,100,000 رأس املال ا��صص 

 521,553 521,553 االحتياطي القانو�ي 
 204,176 ) 1,012,511( اإليرادات ا��تجزة (ا��سائر امل��اكمة)/ 

 2,225,729 1,609,042 التنظيمية) (قبل ا��صومات    CET1املش��ك    رأس مال املستوى  
   

 )443,810( ) 818,562( ا��صومات التنظيمية 
 1,781,919 790,480 �عد التعديالت االنتقالية   CET1  إجما�� رأس املال 

 0 0 (AT1)  1رأس املال اإلضا�� من املستوى  
 0 0 التعديالت االنتقالية 

   
 0 0 �عد التعديالت االنتقالية   AT1  إجما�� رأس املال 

   
 1,781,919 790,480 1إجما�� رأس املال من املستوى  

 134,332 74,243 مخصص انخفاض القيمة ا��ما�� ع�� القروض والسلفيات 
 600,000 0 القروض الثانو�ة 

 0 0 التعديالت االنتقالية 
 734,332 74,243 االنتقالية ) �عد التعديالت  T2(   2املستوى  رأس املال من  

 2,516,251 864,723 إجما�� قاعدة رأس املال 
 

31/12/2018 31 /12 /2017 
 ’ در�م 000 ’ در�م 000 

   األصول املر��ة للمخاطر 
 8,955,465 5,939,416 مخاطر االئتمان 
 437,127 7,586 مخاطر السوق 

 660,919 545,026 مخاطر ال�شغيل 
 10,053,511 6,492,028 املر��ة للمخاطر إجما�� األصول  

 

 �سب رأس املال  ا��د األد�ى من املتطلبات �سبة رأس املال
 2018  2018 

 % 13.32  %  10.50 أ. اإلجما�� 
 % 12.18  % 8.50 اإلضافية 1ب. �سبة املستوى 

 % CET 1 7.00 %  12.18ج. �سبة رأس املال من الفئة 
 % 5.18  % 1.875 ملتطلبات ا��زن املؤقت CET 1رأس املال من الفئة د. 
    

 �سب رأس املال  ا��د األد�ى من املتطلبات �سبة رأس املال
 2017  2017 

 % 25.03  %  10.50 أ. اإلجما�� 
 % 17.72  % 8.50 اإلضافية 1ب. �سبة املستوى 

 % CET 1 7.00 %  17.72ج. �سبة رأس املال من الفئة 

 % 10.72  % 1.25 ملتطلبات ا��زن املؤقت CET 1د. رأس املال من الفئة 

 

 تخصيص رأس املال 
ـــــــاستخصـــــــــــيص رأس املال ع�� العمليات واأل�شـــــــــــطة ا��ددة،    ��دف ـــ تحســـــــــــ�ن العائد املتحقق ع�� رأس املال   إ��  ،�� األسـ

ــــص.   رأس املال التنظي��. و�تم إجراء ع��  مبلغ رأس املال ا��صـــــص ل�ل عملية أو �شـــــاط �شـــــ�ل أســـــا�ـــــ��   و�عتمدا��صـ
عمليـة تخصـــــــــــــيص رأس املـال لعمليـات وأ�شـــــــــــــطـة معينـة �شـــــــــــــ�ـل مســـــــــــــتقـل عن �ؤالء القـائم�ن ع�� العمليـة من قبـل إدارة 

 .وفقًا للمالئمةاالل��امات و ئتمانية مع مراعاة املراجعة من قبل ��نة إدارة األصول، ا��اطر وال�س�يالت اال 
وع�� الرغم من أن تحسـ�ن العائدات ع�� رأس املال املعدل حسـب ا��اطر �و املبدأ الرئ��ـ�� املسـتخدم �� تحديد كيفية 

س الوحيد املســـــــتخدم لصـــــــناعة القرار. تخصـــــــيص رأس املال داخل البنك لعمليات أو أ�شـــــــطة معينة، إال أنه ل�س األســـــــا
أيضـــــــًا يتم إيالء العناية الالزمة للتضـــــــافر مع العمليات واأل�شـــــــطة األخرى، إتاحة اإلدارة واملوارد األخرى ومالئمة ال�شــــــاط 

ألغراض االســـ��اتيجية طو�لة األجل ا��اصـــة بالبنك. تتم مراجعة خطط  البنك فيما يخص إدارة رأس املال وتخصـــيصـــه ل
 نتظم.�ش�ل م

 إعادة تحديد أسعار األصول واالل��امات ملف  -31
يتم تحديد ملف إعادة �ســــــــع�� األصــــــــول واالل��امات ع�� أســــــــاس ف��ة االســــــــتحقاق ال��ا�ي أو ف��ات إعادة تحديد أســــــــعار 

 الفائدة، �� تار�خ إعداد التقر�ر، أ��ما يأ�ي أوًال.
 

 أش�ر   3أقل من   
 ' در�م إمارا�ي 000

أش�ر إ�� عام   3
 واحد  

 ' در�م إمارا�ي 000

 أك�� من عام واحد 
 ' در�م إمارا�ي 000

بدون تحميل أي  
 فائدة 

 ' در�م إمارا�ي 000

 اإلجما�� 
 

 ' در�م إمارا�ي 000
      2018د�سم��،    31

      األصول 
 205,226 205,226 0 0 0 املركزي اإلمارات    مصرف النقد واألرصدة ��  

 2,018,531 1,205,868 0 188,337 624,326 املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج املستحق من  
 7,500 7,500 0  0 مستحق من البنوك األخرى 

انية �� ا��ارج  ات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإلير  232,540 0 0  232,540 فو
 3,494,125 0 2,903,498 62,267 528,360 القروض والسلف 

 909,429 909,429 0 0 0 األصول األخرى 
 26,325 26,325 0 0 0 املمتل�ات واآلالت واملعدات 

 6,893,676 2,354,348 2,903,498 250,604 1,385,226 إجما�� األصول          (أ) 

      2018د�سم��     31
      االل��امات 

 1,083,632 901,500 0 14,550 167,582 املستحق للبنوك األخرى 
 3,666,232 1,049,458 215,965 1,757,624 643,185 إيداعات العمالء  

 392,234 234,629  74,167 83,438 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج 
 0 0 0 0 0 القروض الثانو�ة 
 142,536 142,536 0 0 0 االل��امات األخرى 

 5,284,634 2,328,123 215,965 1,846,341 894,205 إجما�� االل��امات        (ب) 

 1,609,042 26,225 2,687,533 ) 1,595,737(  491,021 ب)   - حساسية سعر الفائدة  (أ  فجوة  

      : و�مثل ذلك ما ي�� 
 2,100,000     رأس املال ا��صص 

 521,553     االحتياطي القانو�ي  
اكمة   ) 1,012,511(     ا��سائر امل��

 1,609,042     ا��صص إجما��  

 

 أش�ر   3أقل من   
 در�م إمارا�ي   '000

أش�ر إ�� عام   3
 واحد  

 در�م إمارا�ي   '000

 أك�� من عام واحد 
 در�م إمارا�ي   '000

بدون تحميل أي  
 فائدة 

 در�م إمارا�ي   '000

 اإلجما�� 
 

 در�م إمارا�ي   '000
      2017د�سم��،    31

      األصول 
 822,425 322,425 0 0 500,000 املركزي اإلمارات    مصرف النقد واألرصدة ��  

 3,315,256 1,769,603 0 1,122,253 423,400 املستحق من املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج 
 531,115 350,012 0 181,103 0 مستحق من البنوك األخرى 

 1,851,051 0 0 1,734,412 116,639 ا��ارج فوات�� التصدير ا��فضة للبنوك اإليرانية ��  
 4,874,930 0 3,856,246 41,126 977,558 القروض والسلف 

 626,200 626,200 0 0 0 األصول األخرى 
 28,200 28,200 0 0 0 املمتل�ات واآلالت واملعدات 

 12,049,177 3,096,440 3,856,246 3,078,894 2,017,597 إجما�� األصول          (أ) 

 االل��امات 
     

 2,550,280 2,175,086 0 14,028 361,166 املستحق للبنوك األخرى 
 4,540,426 1,275,812 574,898 1,862,782 826,934 إيداعات العمالء  

 1,964,748 567,373 1,149,164 73,192 175,019 املستحق إ�� املقر الرئ���� وفروعه �� ا��ارج 
 600,000 0 600,000 0 0 الثانو�ة القروض  

 167,994 167,994 0 0 0 االل��امات األخرى 

 9,823,448 4,186,265 2,324,062 1,950,002 1,363,119 إجما�� االل��امات        (ب) 
 2,225,729 ) 1,089,825(  1,532,184 1,128,892 654,478 ب)   - حساسية سعر الفائدة  (أ  فجوة  

 ي��: و�مثل ذلك ما  
     

 1,500,000     رأس املال ا��صص 
 521,553     االحتياطي القانو�ي  

 204,176     اإليرادات ا��تجزة 
 2,225,729     إجما�� ا��صص 
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ــــــادر1803�� القرار رقم   ــــــاءه إ�� االن�باه ،2008مارس   3بتار�خ   ، الصـــــ ـــــــطة  إ��  دعا مجلس األمن التا�ع لألمم املتحدة أعضـــــ ـــ أ�شـ

 �افة البنوك ال�� �� إيران، بما �� ذلك بنك صادرات إيران وفروعه �� ا��ارج. باإلضافة إ��املؤسسات املالية �� مناطق�م 
، والـذين محـددينض عقو�ـات ع�� كيـانـات إيرانيـة معينـة وأفراد  كمـا أن مجلس األمن التـا�ع لألمم املتحـدة ســـــــــــــبق لـه أن قرر فر 

�شـــــــ�ل �امل بإشـــــــعارات   وقد ال��م البنكتم إصـــــــدار إشـــــــعارات  بحق�م من قبل البنك املركزي لدولة اإلمارات العر�ية املتحدة.  
�عتقد أنه ع�� الرغم من تلك مصــرف اإلمارات العر�ية املتحدة املركزي الصــادرة ��ذا الصــدد. عالوة ع�� ذلك فإن إدارة البنك  

 ال يزال مالئمًا. 2018د�سم��،  31�� إعداد الكشوفات املالية للعام املنت�� ��  مبدأ استمرار ال�شاطالقيود ال�� فرض�ا، إال 
�ان مكتب إدارة األصـــــول األجن�ية التا�ع لوزارة املالية �� الواليات املتحدة األمر�كية قد قرر فرض عقو�ات ع�� كيانات إيرانية 

لم يكن لتلــك القيود أي تــأث�� جو�ري ع�� قــدرة  لغــايــة تــار�خــه،، بمــا �� ذلــك البنــك. و�عتقــد اإلدارة أنــه محــددينمعينــة وأفراد 
 . مستمرةم�شأة البنك ع�� االستمرار ك

خالل األعوام القليلـة املـاضـــــــــــــيـة، قـام عـدد من الـدول بمـا �� ذلـك الواليـات املتحـدة األمر�كيـة واململكـة املتحـدة والـدول األورو�ية 
 CFSP/2012/152األخرى بفرض/ تنفيـــذ العقو�ـــات ع�� البنوك اإليرانيـــة. واألك�� أ�ميـــة، قرار مجلس االتحـــاد األورو�ي رقم 

املقدم من أجل فرض حظر ع�� تقديم خدمات املراسـالت املالية املتخـصـصة من أجل تبادل البيانات  2012رس،  ما 15بتار�خ  
ــــاالت املالية ب�ن البنك العاملية   ــــل �افة البنوك   SWIFTاملالية، ع�� البنوك اإليرانية. كن�يجة لذلك، قامت جمعية االتصـــــ بفصـــــ

 .2012رس، ما 17اإليرانية من شبك��ا الدولية اعتبارًا من 
و�عتقــــد إدارة البنــــك أنــــه ع�� الرغم من أن البنــــك لم يقم بــــإجراء صـــــــــــــفقــــات/ عالقــــات تجــــار�ــــة مع أي من البنوك األورو�يــــة/ 
األمر�كية ملدة زمنية طو�لة وأنه يتعامل �شـ�ل أسـا�ـ�� مع البنوك اإليرانية ال�� تمتلك وسـائل االتصـال ا��اصـة ��ا فيما بي��ا، 

ــــطة األعمالإال أن   ـــ ــــة بال  أ�شـ ـــ ــــتخدام  ا��اصـ ـــ ــــ�ب عدم إم�انية اسـ ـــ ــــ�ل م��وظ �سـ ـــ . عالوة ع�� SWIFT  خدماتبنك لم تتأثر �شـ
ــائـل  بـاتخـاذذلـك، فـإنـه كرد فعـل ع�� ذلـك، قـام البنـك  تـداب�� من أجـل ضـــــــــــــمـان اإلرســـــــــــــال غ�� املتقطع والقـانو�ي واملوثق للرســـــــــــ

 واستمرار األ�شطة التجار�ة بما �� ذلك تحو�ل األموال.
التأث��ات الالحقة ا��تملة للقيود ا��الية أو أي قيود إضافية يجوز أن يتم فرض�ا   ،االعتبار�� الية  ال تأخذ �ذه الكشوفات امل

مكتـب إدارة األصـــــــــــــول األجن�يـة التـا�ع لوزارة املـاليـة �� الواليـات املتحـدة األمر�كيـة و   ،من قبـل مجلس األمن التـا�ع لألمم املتحـدة
 قبل الدول األخرى.والقيود ال�� يجوز أن يتم فرض�ا من 

 إصدار تقر�ر الوضع املا��:األحداث البارزة ال�� تحدث �عد تار�خ  -33
 ع��ا �� الكشوفات املالية. اإلفصاحتتطلب و املا�� صدور تقر�ر الوضع لم تقع أحداث بارزة �عد تار�خ 

 عمليات البنك املستقبلية  -34
  1,013مليون در�م) وتراكمت خســـــــــائر قدر�ا   1,239: 2017مليون در�م ( 220، تكبد البنك خســـــــــارة قدر�ا   2018خالل عام  

ـــــم��  31مليون در�م كمـا ��  ـــ ـــــم��  31��   ا��تجزة(األر�ـاح  2018د�ســـــ ـــ مليون در�م) . بلغـت �ســـــــــــــبـة األصـــــــــــــول  204: 2017د�ســـــ
ــــائلة املؤ�لة ـــ ــــم��   31كما ��  3.85%  (ELAR)  السـ ـــ ــــم��   31( 2018د�سـ ـــ . %10ى املطلوب و�و ) مقابل ا��د األد�%9: 2017د�سـ

�شــــ�� �ذه الشــــروط إ�� وجود حالة عدم يق�ن مادية قد تث�� شــــ�وً�ا كب��ة ع�� قدرة البنك ع�� االســــتمرار كم�شــــأة مســــتمرة ، 
ـــــولهو�التا�� ، قد ال يتمكن البنك من تحقيق   ـــ ـــــياق األعمال املعتادة. ومع ذلك ، فقد تم إعداد �ذه   أصـــــ ـــ والوفاء بال��اماته �� ســـــ

الرئ��ـــ�� حالًيا بمواصـــلة العمل كم�شـــأة مســـتمرة ، وســـوف يقدم   ومقره. يل��م البنك  االســـتمرار  ع�� أســـاسملالية  ا الكشـــوفات
 أمواًال إضافية عند االقتضاء للوفاء بال��اماته عند استحقاق�ا �� املستقبل املنظور.

 أرقام العام السابق -35
 السابق عند اللزوم وذلك ملطابق��ا مع العرض التقدي�� للعام ا��ا��.تمت إعادة تجميع أو إعادة ترت�ب أرقام العام 

 ،مقابل�ا   املذ�ورةبالفعل وقابلة للتحقق باملبالغ   ، موجودةاإلدارة، �افة األصــول الواردة �� الكشــوفات املالية لوج�ة نظروفقًا  -36
 �� الكشوفات املالية الواردة أعاله. لم يتم ذكر�اوال توجد أي ال��امات ع�� البنك، مشروطة أو خالف ذلك، 

 

  /ان. آر. دو��� وشر�اه محاسبون قانونيون يوجد ع�� �افة صفحات الوثيقة ختم شركة 
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عربي ودويل

ت�شكيل �ئتالف حكومي ومنح مدة 28 يوما لذلك، لكنه ف�شل 
�لزمنية  �مل��دة  نف�س  ُمنح  و�ل��ذي  غانت�س  �إىل  �ملهمة  فانتقلت 
�لتي تنتهي غد�ً �لأربعاء. ويجري رئي�س هيئة �لأركان �ل�شابق 
�شتكون  �نتخابات  �إىل  �لذهاب  لتجنب  �شعيا  �شاقة  مفاو�شات 
�أبريل  ني�شان  �نتخابات  نتائج  و�أن  خا�شة  ع��ام،  خالل  �لثالثة 
�أ�شارت �إىل جمود �شيا�شي يف �لنظام �ل�شيا�شي �لإ�شر�ئيلي �لذي 

يعتمد على بناء �لئتالف.
ولعل مهمة غانت�س �زد�دت تعقيد� بعد �لت�شعيد �لأخري بني 
�إ�شر�ئيل وحركة �جلهاد يف قطاع غزة �ملحا�شر �لأ�شبوع �ملا�شي 
ل �شيما و�أن تر�أ�شه للحكومة يعتمد على دعم �لنو�ب �لعرب يف 
�إقناع زعيم  �لت�شعيد. ويحاول غانت�س  �لذي عار�س  �لربملان 
حزب �إ�شر�ئيل بيتنا �لقومي �أفيغدور ليربمان بالن�شمام �إىل 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

غانت�س  بيني  �أبي�س  �أزرق  �لو�شطي  �لتحالف  رئي�س  يخو�س 
�شعيا  مكانها  ت���ر�وح  �أن��ه��ا  يبدو  حم��ادث��ات  �أ�شابيع  ع��دة  ومنذ 
لت�شكيل حكومة �إ�شر�ئيلية جديدة، ويبقى �أمام خ�شم نتانياهو 
يومني لالإعالن عن �ئتالف حكومي وتن�شيبه رئي�شا للوزر�ء. 
�ملنتهية  �ل��وزر�ء  رئي�س  بزعامة  �ليميني  �لليكود  وحقق حزب 
�أبي�س  �أزرق  �لو�شطي  و�لتحالف  نتانياهو  بنيامني  ولي��ت��ه 
منهما  �أي��ا  لكن  �شبتمرب،  �أيلول  �نتخابات  بعد  متقاربة  نتائج 
�لالزمة   61 �ل�  �لأغلبية  مقاعد  على  �حل�شول  يف  ينجح  مل 

لت�شكيل �ئتالف حكومي.
لنتانياهو مهمة  ريفلني  روؤوف��ني  �لإ�شر�ئيلي  �لرئي�س  و�أوك��ل 

�لقائمة �لعربية  �ئتالفه، لكن ذلك لن يكون كافيا دون دعم 
�مل�شرتكة ومقاعدها �ل� 13 يف �لربملان.

ومعروف ليربمان بخطابه �ملعادي للعرب وكرر مر�ر� رف�شه 
�ل��ت��ح��ال��ف م��ع��ه��م، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �حتمالية دع���م �لأح����ز�ب 
�لعربية حلكومة �أقلية مع غانت�س و�إن مل يكن من �ملرجح �أن 

يتوىل �أحدهم حقيبة وز�رية.
وتبقى مقاعد �إ�شر�ئيل بيتنا �لثمانية كافية لتن�شيب غانت�س 
�أو نتانياهو لرئا�شة �لوزر�ء. وز�د نتانياهو �لذي خ�شر من�شبه 
ما  وعلى  للعرب،  �ملعادي  خطابه  من   2009 منذ  مرة  لأول 

يبدو هذه حماولة لزيادة �ل�شغط على ليربمان.
“حكومة  �ملنتهية ولي��ت��ه �لأح����د م��ن  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  وح���ذر 

خطرية” تدعمها �أحز�ب “تدعم منظمات �إرهابية«.

غانت�س يف �سباق مع الزمن لت�سكيل حك�مة اإ�سرائيلية   تاأجيل حمادثات اأ�ستانة ح�ل �س�ريا 

�شفن ع�شكرية كانت  �وكر�نيا ثالث  �شلمت  �أنها  �أم�س  �أعلنت رو�شيا 
�أ�شابيع  وذل��ك قبل ثالثة  �شنة خالل ح��ادث بحري  �حتجزتها قبل 
على قمة تهدف �ىل ��شتئناف جهود ت�شوية �لنز�ع يف �شرق �وكر�نيا.

وت�شكل �إعادة �ل�شفن �لتي �أعلنتها رو�شيا لكن مل توؤكدها كييف فور�ً، 
منذ  �لبلدين  ب��ني  �لعالقات  يف  ن�شبي  �ن��ف��ر�ج  م��ن  �لثالثة  �ملحطة 
لأوكر�نيا.  رئي�شاً  �بريل  ني�شان  يف  زيلين�شكي  فولودميري  �نتخاب 

ويوؤيد هذ� �ملمثل �ل�شابق �إعادة �إطالق �حلو�ر مع مو�شكو.
ونّفذ يف �أيلول �شبتمرب تبادل كبري لالأ�شرى بني �لبلدين �شمح باإعادة 
بحارة طاقم �ل�شفن �لثالثة �إىل بلدهم بعد 10 �أ�شهر من �لحتجاز 
و�لقو�ت  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  �ن�شحبت  ثانية،  جهة  م��ن  رو�شيا.  يف 
�ملو�لية لرو�شيا من ثالث مو�قع على طول خط جبهة �شرق �أوكر�نيا 
�لرو�شي  �لتقارب  على  موؤ�شر  �آخ��ر  �أم��ا  نوفمرب.  �لثاين  ت�شرين  يف 
�لأوك��ر�ين، فهو �لقمة �ملقررة يف باري�س يف 9 كانون �لأول دي�شمرب 
بني �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون و�مل�شت�شارة �لأملانية �أنغيال 
�لأوك����ر�ين.  ون��ظ��ريه  بوتني  ف��الدمي��ري  �ل��رو���ش��ي  و�لرئي�س  مريكل 
وهذه  و�لأوك���ر�ين.  �لرو�شي  �لرئي�شني  بني  لقاء  �أول  هذ�  و�شيكون 
�لقمة هي �لأوىل من هذ� �لنوع منذ قمة �لنورماندي يف عام 2016 
�لتي حتولت ملنتدى تنظيمي لعملية �ل�شالم �ملنبثقة من �لتفاقات 

�ملوقعة يف مين�شك عام 2015، لكن �ملتعرثة منذ ثالث �شنو�ت.

�لأطل�شي  �شمال  حلف  هدف  من  بو�شوح  �ملقبل  �لعام  �أملانيا  تقرتب 
�إجمايل  من   2% ن�شبة  لت�شكل  �لدفاع  نفقات  بزيادة  �ملتعلق  �لناتو 
�ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي. وق��ب��ل �ن��ع��ق��اد �ل��ق��م��ة �مل��ق��ب��ل��ة ل��ل��ن��ات��و م���ع �لرئي�س 
�لإثنني،  �أم�س  دونالد تر�مب، ذكرت م�شادر يف بروك�شل،  �لأمريكي 
�لعام  ي���ورو  مليار   50.25 �شتنفق  ب��اأن��ه��ا  �حل��ل��ف  �شتبلغ  �أمل��ان��ي��ا  �أن 
�ملقبل على �لدفاع. وتعادل هذه �لنفقات ن�شبة%1.42 من �لناجت 
نحو  بن�شبة  بذلك  �لنفقات  ه��ذه  وترتفع  لأملانيا.  �لإج��م��ايل  �ملحلي 
يورو،  بنحو47.32  ُتقدر  �لتي  �لعام  هذ�  بنفقات  مقارنة   6.2%
�لإج��م��ايل. ومن  �ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن   1.35% ن�شبة  ت��ع��ادل  و�ل��ت��ي 
ت�شتمر دول مثل  �أن  للتحالف يف بروك�شل  �لرئي�شي  �ملقر  �ملاأمول يف 
�أكرث  �لدفاعية لتهدئة �خلالف حول توزيع  �أملانيا يف زيادة نفقاتها 
كافة  �ملقر  وطالب  �حللف.  يف  �لأع�شاء  �ل��دول  على  لالأعباء  ع��دل 
بالن�شبة  �لدفاع  نفقات  ب�شاأن  جديدة  توقعات  بطرح  كذلك  �حللفاء 
ل��ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل ق��ب��ل ق��م��ة روؤ����ش���اء دول وح��ك��وم��ات دول �ل��ن��ات��و �ملقرر 
مايو)�أيار(  ويف  ل��ن��دن.  يف  �ملقبل  �أول(  دي�شمرب)كانون  يف  عقدها 
مليار   50 بقيمة  �ملقبل  للعام  دفاعية  نفقات  �أملانيا  ح��ددت  �ملا�شي 
زيادة  ع��زم��ه��ا  �أخ�����ري�ً  �أع��ل��ن��ت  �لأمل��ان��ي��ة  �ل���دف���اع  وز�رة  �أن  �إل  ي����ورو، 
ي�شتبعد  �ملا�شي، مل  �لعام  �لناتو  ي��ورو. ويف قمة  �إىل5.36  �لنفقات 
ينفق جميع  م��ا مل  �حل��ل��ف  م��ن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ن�شحاب  ت��ر�م��ب 
�لدفاع. على  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من   2% �لفور  على   �حللفاء 

�أعربت �لوليات �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي �أم�س عن دعمهما لع�شر�ت 
�آلف �ملتظاهرين �ملناه�شني للحكومة يف جورجيا، �لذين يتظاهرون 
منذ �لأ�شبوع �ملا�شي �شد رف�س �إ�شالح �نتخابي �شبق �أن تعهدت به 
�ل�شلطة. ويف بيان م�شرتك، قالت �شفارتا �لوليات �ملتحدة و�لحتاد 
�لأوروبي يف جورجيا �إنهما “تدركان خيبة �لأمل �لكبرية �لتي يعاين 
منها جزء كبري من �ل�شعب �جلورجي بعد �إخفاق �لربملان يف �إقر�ر 
�لتعديالت �لد�شتورية �لالزمة لإجر�ء �نتخابات ن�شبية ب�شكل كامل 
يف عام 2020«. و�أ�شاف �لبيان “ندعم متاماً حرية �لتجمع وحرية 
�لتعبري«. وتظاهر �أكرث من 20 �ألف �شخ�س �لأحد يف تبيلي�شي يف 

�أكرب تعبئة للمعار�شة يف جورجيا منذ عدة �شنو�ت.
وتطبيق  �ملختلط،  �لن��ت��خ��اب��ي  �ل��ن��ظ��ام  ب��اإل��غ��اء  �ملحتجون  وي��ط��ال��ب 
�لأول/�أكتوبر  ت�شرين  يف  �ملقبلة  �لربملانية  �لنتخابات  يف  �لن�شبية 
2020، وهو وعد كان قطعه �لأوليغار�شي �لنافذ بدزينا �إفن�شفلي 
�لذي يحكم حزبه “�حللم �جلورجي” �لبالد. وعلى �لرغم من �أن 
ُرف�س هذ�  �لربملان،  �شاحقة يف  بغالبية  يتمتع  “�حللم �جلورجي” 

�لتعديل.

عوا�صم

مو�سكو

برلني

وا�سنطن

نتانياه�: القائمة العربية تريد تدمري اإ�سرائيل 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قال رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو، �إن ت�شكيل حكومة �أقلية 
مع �لقائمة �مل�شرتكة �شيكون نقطة �نك�شار يف تاريخ �لدولة لأن قادة )�أزرق 
�أبي�س( يتفاو�شون مع �أع�شاء �لكني�شت �لذين يدعمون �ملنظمات �لإرهابية 

ويريدون تدمري �لدولة.
�شد  ط��و�رئ  موؤمتر  باأنه  و�شف  �ل��ذي  �لليكود  موؤمتر  يف  نتانياهو  وق��ال 
كهذه،  �أقلية  حكومة  ت�شكيل  مت  �إذ�  غانت�س:  بقيادة  �أقلية  حكومة  ت�شكيل 
�شيتم �لحتفال بها يف طهر�ن ور�م �هلل وغزة، كما يحتفلون �ليوم بعد كل 

هجوم، �شيكون ذلك هجوماً قومياً تاريخياً يف دولة �إ�شر�ئيل.
�لكتل  ك��ل  م��ع  �لكني�شت  يف  �لإث���ن���ني(  )�ل��ي��وم  �شنلتقي  ن��ت��ان��ي��اه��و:  وق���ال 
)�ليمينية(، لأننا نفهم �أنه يجب علينا �تخاذ �إج��ر�ء�ت طارئة يف مو�جهة 
حالة �لطو�رئ. و�أ�شافت �شحيفة ي�شر�ئيل هيوم �أنه على عك�س تعامله مع 
ليربمان خالل �خلطاب، وعدم مهاجمته، مل يرتدد رئي�س �لوزر�ء نتانياهو 
يف مهاجمة قائمة )�أزرق �أبي�س( وقال: “نحن يف حلظة م�شريية بالن�شبة 
لدولة �إ�شر�ئيل، قادة �أزرق �أبي�س قررو� ت�شكيل حكومة �أقلية �شتعتمد على 

�أع�شاء �لقائمة �لعربية �مل�شرتكة.
�أع�شاء �لكني�شت من �لقائمة �مل�شرتكة يدعمون �ملنظمات  لنتانياهو  وفقاً 
يريدون  �إنهم  قتلة،  باأنهم  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  جنود  وينعتون  �لإرهابية 
�أي�شاً حماكمة جنود �جلي�س �لإ�شر�ئيلي كمجرمي حرب، و�أقول لك بيني 
غانت�س، �إنهم يريدون حماكمتك كمجرم حرب، وينطبق �ل�شيء نف�شه على 
�إقامة حكومة تعتمد عليهم؟ ما �لذي  �أ�شكنازي وبوجي يعلون، هل تريد 

�أ�شابكم يف عقولكم؟!. 

الرئا�سية الأمريكية 2020:

�سرب الآراء: بيت بيتيغيغ، جنم الدميقراطيني اجلديد
اأ�سبح اأخطر مناف�سي جو بايدن كممثل لتيار الو�سط

بكني تل�ح بالتدخل 
يف احتجاجات ه�نغ ك�نغ  

•• لندن-اأ ف ب:

تقف  لن  �ل�شني  �أن  �أم�س  ت�شاومينغ  ليو  لندن  يف  �ل�شيني  �ل�شفري  �أعلن 
مكتوفة �لأيدي �إذ� خرج �لو�شع يف هونغ كونغ عن �ل�شيطرة.

جهودها  �أق�شى  تبذل  كونغ  هونغ  حكومة  �أن  �أعتقد  �لدبلوما�شي  وق��ال 
للحفاظ على �شبط �لم��ور، وذل��ك خالل موؤمتر �شحايف يف لندن، فيما 
�ندلعت �أعمال عنف جديدة يف هونغ كونغ �لتي ت�شهد تظاهر�ت منذ نحو 

�شتة �أ�شهر.
و�أ�شاف �ل�شفري “لكن �ذ� خرج �لو�شع عن �ل�شيطرة، فاإن �حلكومة �ملركزية 
“ما يكفي  �ل�شني  �أنه لدى  معترب�ً  �لأيدي”،  بالتاأكيد مكتوفة  لن تبقى 

من �لت�شميم و�لقوة لو�شع حد لالنتفا�شة«.
وتاأتي ت�شريحاته بعد تدخل ق�شري ونادر للجي�س �ل�شيني لتنظيف �شو�رع 

هونغ كونغ خالل عطلة نهاية �لأ�شبوع.
وميلك �جلي�س �ل�شيني ثكنات يف حي فاخر يف هونغ كونغ.

�أجاب �ل�شفري  وعند �شوؤ�له عن �حتمال �لتدخل �لع�شكري يف هونغ كونغ، 
“موجودون هناك تعبري�ً عن �ل�شيادة �ل�شينية  �أن �لع�شكريني �ل�شينيني 

ولأهد�ف دفاعية«.
�ل�شينية  �ل�����ش��وؤون  يف  �خلارجي”  “�لتدخل  م��ن  ك��ذل��ك  �ل�شفري  وح���ذر 

�لد�خلية، م�شري�ً خ�شو�شاً �إىل �لوليات �ملتحدة وبريطانيا.
و�أعربت بريطانيا، �لقوة �ل�شتعمارية �ل�شابقة يف هونغ كونغ، �لثنني عن 

جامعة هارفارد هذ�، و�ملتعدد �للغات، و�ملثلي ب�شكل علني -ن�شر على غالف 
يعرف  “تامي” يف مايو �شورة مع زوجه، حتت عنو�ن “�لعائلة �لأوىل”-، 
عند  �أفغان�شتان  يف  �ملحاربني  ق�د�مى  من  كو�حد  مكانته  يربز  كيف  ا  �أي�شً
يف  �خلارجية  تر�مب  دونالد  �ش���يا�ش��ة  �أو  �لأ�ش���لحة،  مر�قبة  عن  �حلديث 

�ل�شرق �لأو�شط. 
  ك��م��ا �ق��ت��ن�����س حل�����ش��اب��ه �مل���خ���اوف �ل��ت��ي �ث���اره���ا �قرت�ح 
ملاليني  �ل�شحية  �لتغطية  ����ش��ت��ب��د�ل  و�ري���ن  �إل��ي��ز�ب��ي��ث 
�ل�شاملة  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  م���ن خ���الل  �لأم��ري��ك��ي��ني 

للجميع.
بيت  ح��ذر  �شبتمرب،  يف  �لتلفزيونية  �مل��ن��اظ��رة  وخ���الل    
ي�شاهده  “ل  عر�س  تقدمي  ف��خ  م��ن  مناف�شيه  بيتيغيغ 
�لبع�س، مذكر�  �نتقاد بع�شهم  �لإمعان يف  جر�ء  �أحد” 
-هزم  هو  �لدميقر�طي  للمع�شكر  �لأ�شا�شي  �لهدف  بان 

دونالد تر�مب.
 وه���و م��ط��ال��ب ب����اأن ي���ح���اول �ل��ت��اأك��ي��د �أك����رث ع��ل��ى خطه 

�لرب�غماتي.
حمالت  تنطلق  �أن  �أي�شا  ميكن  �ل��و�ج��ه��ة،  وبت�شدره     
�ملر�شح  �أن���ه  �إىل  �لإ����ش���ارة  �لبع�س يف  ب���د�أ  وق��د  �ن��ت��ق��اده. 
�مل��ف�����ش��ل جل����زء م���ن ���ش��ي��ل��ي��ك��ون ف�����ايل، وخ��ا���ش��ة م���ارك 
�إل��ي��ز�ب��ي��ث و�رين  م��ق��رتح��ات  �ل���ذي يخ�شى  زوك���رب���ريغ، 

بتفكيك غافا.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
   بعد طفرة �إليز�بيث و�رن يف �لأ�شهر �لأخرية، قد تكون هذه �للحظة هي 
“حلظة بيتيغيغ”. يف نهاية هذ� �لأ�شبوع، �حتل رئي�س بلدية �إنديانا �ل�شاب، 

�شد�رة ��شتطالع للر�أي يف ولية �أيو�، و�لتي �شتكون �أول 
ولية ت�شّوت يف �لنتخابات �لتمهيدية �لدميقر�طية يف 
ل بيت بيتيغيغ على 25 باملئة من  فرب�ير �ملقبل.    حت�شّ
16 نقطة مقارنة ب�شهر  نو�يا �لت�شويت، بزيادة قدرها 
�ن- دي  �ن  �شي  �أج��رت��ه  ل��ل��ر�أي  ��شتطالع  وف��ق  �شبتمرب، 
نائب  على  ب��ذل��ك  ويتقدم  م��ي��دي��اك��وم.  روج�شرت  م��وي��ن 
�شاندرز،  ب��ريين  و�ل�شناتور  بايدن  جو  �ل�شابق  �لرئي�س 
بفارق  و�ري���ن  �إليز�بيث  و�ل�شناتور  ن��ق��اط،  ع�شر  ب��ف��ارق 
ن��ق��اط.    وبينما ي�شتعد ع�شرة مرت�شحني للظفر  ت�شع 
�أخرى،  م��رة  للم�شاركة  �لدميقر�طي،  �لرت�شيح  بورقة 
باأتالنتا،  جديدة  تلفزيونية  مناظرة  يف  �لأربعاء،  م�شاء 
�ملر�شحني  �أ�شغر  و�شع  ق��د  ك��ان  �شابًقا  ��شتطالًعا  ف��اإن 

�لدميقر�طيني متقدما على مناف�شيه قبل ب�شعة �أيام.
�ملف�شلة  �خل���ي���ار�ت  م��ن  ك��و�ح��د  ي���ربز  “بيتيغيغ  �ن     
بغ�س  �أيو�”،  يف  �لدميقر�طيني  م��ن  و����ش��ع��ة  ملجموعة 
�ل�شيا�شية،  ميولتهم  �أو  تعليمهم  م�شتوى  ع��ن  �لنظر 

يالحظ باتريك مور�ي، مدير معهد �ل�شتطالعات، بجامعة مومناوث.

مناف�س بايدن
   با�شتثناء ��شم ي�شعب نطقه، و�لذي ياأتيه من �أ�شوله �ملالطية، �أ�شبح بيت 
بيتيغيغ �أخطر مناف�س جلو بايدن يف تيار �لو�شط، قبل �ن يدخل �ل�شباق 
�حلاكم �ل�شابق ديفال باتريك، ورمبا رئي�س بلدية نيويورك �ل�شابق مايكل 

بلومربغ.
بقاعدة  ب��اي��دن  ج��و  يحتفظ  وب��ي��ن��م��ا     
�شلبة م��ن �مل��وؤي��دي��ن، ي��ج��د ���ش��ع��وب��ة يف 
منًو�  بيت”  “�لعمدة  ي�شجل  تو�شيعها، 
ث��اب��ًت��ا يف �لأ����ش���ه���ر �لأخ�������رية. �أم�����ا على 
عن  بعيًد�  ي��ز�ل  ف��ال  �ل��وط��ن��ي،  �مل�شتوى 
ث��الث��ي �ل��ط��ل��ي��ع��ة �ل����ذي ي�����ش��ك��ل��ه بايدن 
جيًد�  �أد�ًء  حقق  لكنه  و���ش��ان��درز،  وو�رن 
هي  �لأخ��رية،  �لتلفزيونية  �ملناظر�ت  يف 
قدم  على  �ملرت�شحني  جميع  ت�شع  �لتي 

�مل�شاو�ة.

نهج براغماتي
حمدود:  �ل�شيا�شية  خ��دم��ات��ه  ر�شيد     
�شاوث  بلدية  رئي�س  بيتيغيغ  بيت  ك��ان 
بلدة  وه�����ي   ،2012 ع�����ام  م���ن���ذ  ب��ي��ن��د 

خريج  �ن  �ل  عاًما.   37 قبل  فيها  ول��د  �لتي  �إنديانا  يف  �حلجم  متو�شطة 

“قلقها �ل�شديد” من موجة �لعنف �لأخرية يف �ملدينة.
وحاولت �ل�شرطة تفريق مئات من �ملتظاهرين �ملطالبني بالدميوقر�طية 
�لذين �حتلو� �إحدى �جلامعات يف هونغ كونغ و�أ�شعلو� �لنار عند مدخلها 

�لرئي�شي.
�لأخرية،  �لأي��ام  يف  بال�شهام  لهجمات  تعر�شت  �لتي  �ل�شرطة  و��شتخدمت 

�لغاز �مل�شيل للدموع و�لر�شا�س �حلي لتفريق �ملحتجني.

وقالت �خلارجية �لربيطانية “من �شروري تاأمني �لعالج �لطبي �ملنا�شب 
ملن �أ�شيبو� بجروح، وتاأمني مرور �آمن لكل من يرغب مبغادرة �ملوقع«.

ودعت �إىل و�شع حد للعنف “ودخول كافة �لأطر�ف يف حو�ر �شيا�شي هادف، 
قبل �نتخابات جمل�س �ملقاطعة �لأحد«.

و�تهم ليو ت�شاومينغ �ملتظاهرين مبحاولة زعزعة �ل�شتقر�ر يف هونغ كونغ 
و�شلها من �أجل “�ل�شتيالء على �ل�شلطة«.

بيتيغيغ  بــيــت  حـــذر 
مــــن فخ  ــه  ــي ــس ــ� ــاف ــن م
تــــقــــدمي عــــر�ــــس ل 
جراء  اأحــد  ي�ساهده 
انتقاد بع�سهم البع�س

ـــوى  ـــت ـــس ـــ� ــــى امل ــــل ع
يـــزال  ل  ــي،  ــن ــوط ال
ثالثي  عـــن  ــًدا  ــي ــع ب
ــة بـــايـــدن  ــع ــي ــل ــط ال
و�ـــســـانـــدرز ووارن 

بيت.. �شعود يهدد �جلميع ثالثي �لطليعة على �مل�شتوى �لوطني

اأي دور للك�نغر�س يف وقف ت�سّلط اأردوغان؟ •• وا�صنطن-وكاالت:

�لأمريكي  �لرئي�س  ��شتقبال  رغ��م 
�لرتكي  ن��ظ��ريه  ت���ر�م���ب  دون���ال���د 
�أي����ام، مل  قبل  �لأب��ي�����س،  �لبيت  يف 
ي��ع��د ل���دى �أردوغ�����ان ���ش��وى ب�شعة 

�أ�شدقاء يف �لعا�شمة �لأمريكية. 
ويبدو �لكونغر�س حتديد�ً، غا�شباً 
�أردوغ��ان ب�شبب �شر�ئه نظاماً  من 
���ش��اروخ��ي��اً م��ن رو���ش��ي��ا يف �ل�شيف 
�لفائت، وتوغله يف �شمال �شوريا يف 

�ل�شهر �ملا�شي.
“نيوزويك”  جم���ل���ة  يف  وك����ت����ب 
�لأم�������ري�������ك�������ي�������ة، م������������اريف ط����اه����ر 
تركيا،  ب��رن��ام��ج  م��ن�����ش��ق��ة  �أوغ����ل����و، 
و����ش���ت���ي���ف���ن م�����اك�����ان�����ريين، �مل���دي���ر 
م�شروع  ب���وم���ي���د،  ل����دى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

ي���دي���ن ت���رك���ي���ا ب����ارت����ك����اب جم����زرة 
ج��م��اع��ي��ة ب��ح��ق �لأرم�������ن، م���ا يعد 
خطوة كبرية لطاملا جتنبها �لنو�ب 

�نطالقاً من �حرت�مهم لأنقره. 
�لنو�ب  �إن  �مل���ق���ال،  ك��ات��ب��ي  وب�����ر�أي 
�لأمريكيني حمقون يف معار�شتهم 
�أردوغ��ان يف �شوريا، وكذلك  توغل 
عليهم  ولكن  رو�شيا.  نحو  حتوله 
�ل����ت����ح����دث ب������ج������ر�أة ع�����ن ت���ر�ج���ع 

�لدميقر�طية يف تركيا. 
تركيا، خالل  �أردوغ���ان  فقد ح��ول 
دميقر�طية  م��ن  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ق��د 
تكون  م��ا  �أق���رب  �إىل  مكتملة  غ��ري 

وفنانون  و���ش��ح��ف��ي��ون  حم���ام���ون 
مدين  جمتمع  وق��ادة  و�أكادمييون 
�لذين  �لأ���ش��خ��ا���س  نف�س  وه��م   –
تركيا  ت���ق���دم  يف  ف���ع���ال���ني  ك����ان����و� 
�شحقت  كما  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة.  نحو 
�ل�����ش��ح��اف��ة �مل�����ش��ت��ق��ل��ة، ح��ت��ى باتت 
�لرتكية  �لإعالمية  �ملنافذ  جميع 
لقب�شة  تخ�شع  لتكتالت  مملوكة 
�ل�شحفيني  عدد  ويزيد  �أردوغ���ان، 
بلد  �أي  يف  عنه  تركيا  يف  �ملعتقلني 

�آخر يف �لعامل. 
من هذ�  باأن قمعاً  �لكاتبان  ويرى 
�لقبيل ل ي�شيء �إىل قيم �أمريكية 

�ل�شرق  يف  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  ح���ول 
�لأو�شط، عن طرح نو�ب �أمريكيني 
�لقو�نني  م�شاريع  م��ن  جمموعة 
ملعاقبة تركيا على تلك �خلطو�ت. 
وق���د ت�����ش��اع��دت ح���دة �ل��غ�����ش��ب، يف 
نقاد�ً  جتاوزت  لدرجة  �لكونغر�س، 
تقليديني ل�شيا�شات تر�مب لت�شمل 
كال�شناتور  ل���ه،  �أ���ش��ا���ش��ي��ني  ح��ل��ف��اء 
ل��ي��ن��د���ش��ي غ�����ر�ه�����ام، ف�������ش���اًل عن 
طويل،  �أم��د  منذ  لرتكيا  موؤيدين 

مثل �لنائب �شتيف كوهني. 
وو�����ش����ل �لأم�������ر ل����درج����ة �إ�����ش����د�ر 
�ل��ن��و�ب �لأم��ري��ك��ي ق���ر�ر�ً  جمل�س 

دولة م�شتبدة، مبا فيها حملته عام 
�لد�شتور،  ك��ت��اب��ة  لإع����ادة   2017
ي�شبه  م��ا  �إىل  �ل���ربمل���ان  وحت��وي��ل��ه 

ختماً ل�شلطته. 
�لرتكي  �ل���ق�������ش���اء  مت���ت���ع  وف���ي���م���ا 
با�شتقاللية ن�شبية، ي�شري �لكاتبان 
يد  يف  �أد�ة  �إىل  ح���ال���ي���اً  ل��ت��ح��ول��ه 
معار�شي  ���ش��د  ت��وظ��ف  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�عتقلت  فقد  ومنتقديه.  �أردوغ��ان 
�ل�شلطات �لرتكية، خالل �ل�شنو�ت 
�لأربع �لأخرية، ما يزيد عن 100 
بناء على تهم ملفقة  �ألف �شخ�س 
ب���الإره���اب. وم��ن ه���وؤلء �ملعتقلني 

خطو�ت  �تخاذ  ي�شهل  بل  وح�شب، 
ت�شتعدي  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  يف 
بو�شائل  تقو�س  فيما  �لكونغر�س، 

�أخرى �لعالقات بني �لبلدين.
فقد نتج عن قمع �أردوغان ت�شييق 
ر���ش��م��ي ع��ل��ى ت��ق��اري��ر ح���ول �شوريا 
ورو���ش��ي��ا و�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة، ما 
�لعام �لرتكي معر�شاً  �لر�أي  جعل 
تكميم  يتم  كما  �إعالمي.  لت�شليل 
توجهات  يتحدثون عن  �أف��و�ه من 
�خلارجية،  �ل�شيا�شة  يف  �أردوغ����ان 
�أو يقرتحون م�شار�ت بديلة. ومنذ 
�لأول(  �أك��ت��وب��ر)ت�����ش��ري��ن  ب���د�ي���ة 
�شجن مئات ب�شبب ن�شرهم كتابات 
عرب و�شائط �لتو��شل �لجتماعي 
ت��ن��ت��ق��د �ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف 

�شوريا. 

•• جنيف-وكاالت:

�ل��ك��از�خ�����ش��ت��اين، خم��ت��ار تليوبردي،  �أع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
�أم�س �لإثنني، �أنه من �ملتوقع �أن ُيعقد �جتماع �أ�شتانة �لقادم 
�أو�ئ��ل دي�شمرب )كانون �لأول(.  حول �شوريا يف نور �شلطان، 
ونقلت وكالة �شبوتنيك عن تليوبردي �لقول: هناك خطط 
وز�رة  �أن  و�أ�شاف  �لأول(.  )كانون  دي�شمرب  �أو�ئ��ل  يف  لعقده 
رو�شيا  �ل�شامنة،  �ل��دول  من  ر�شمياً  طلباً  تنتظر  �خلارجية 
وتركيا و�إير�ن. يذكر �أن �لجتماع كان مقرر� عقده يف نهاية 
�شهر �أكتوبر )ت�شرين �لأول(، لكن مت تاأجيله حتى منت�شف 
�للجنة  �جتماعات  خلفية  على  �ل��ث��اين(  )ت�شرين  نوفمرب 

�لد�شتورية يف جنيف.
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�ل���ع���ام �ل��ت��ون�����ش��ي ل��ل�����ش��غ��ل، ع��ل��ى �ن 
�ملنظمة �ل�شغيلة متم�شكة باأن تعيني 
م�شمولت  م��ن  ه��و  �حل��ك��وم��ة  رئي�س 
�لنتخابات، موؤكد�  �لفائز يف  �حلزب 
�أن �لحتاد لن ُيعيد ما يعرف بتجربة 
�ملنظمة  �إن  ق��ال  �لتي  قرطاج  وثيقة 

�ن�شحبت منها ولن نكررها.
�لر�شمية  �ل�������ش���ف���ح���ة  ون����ق����ل����ت     
في�شبوك  موقع  على  �ل�شغل  لحت��اد 
ت�����ش��ري��ح��ا ل��ل��ط��ب��وب��ي ق����ال ف��ي��ه �إن 
ليكون  ����ش��م  �أي  ي��ق��رتح  مل  �لحت����اد 
له  مر�شح  ل  و�أن  للحكومة،  رئي�شا 
حول  ي��ت��د�ول  ما  نافيا  �ملن�شب  لهذ� 
�حلكومة  لت�شكيل  �أ���ش��م��اء  �ق��رت�ح��ه 
�جل���دي���دة م��ع��ت��رب� �ن���ه ل �أ���ش��ا���س ملا 
لن  �لحت��اد  و�ن  �ل�شحة  يتناقل من 

يقرتح ��شماء.
قدمت  �مل��ن��ظ��م��ة  �أن  �إىل  ول���ف���ت     
�مل�شاور�ت  خ���الل  ب��و���ش��وح  م��وق��ف��ه��ا 
يكون  �ن  ����ش���رورة  “يف  يتمثل  و�أن����ه 
متجان�شا  �جلديد  �حلكومي  �لفريق 
خا�شة  مب��ل��ف��ات��ه  وم���ل���م���ا  ع��م��ل��ه  يف 
�لقت�شادية  ب��ال�����ش��وؤون  يتعلق  فيما 
ودقة  حل�شا�شية  نظر�  و�لجتماعية 
و�شعوبة �مل��رح��ل��ة«.   و�أك��د �لطبوبي 
�ي  بتعيني  معني  “غري  �لحت���اد  �أن 
“�شيو��شل  و�أن��ه  وزير”،  �أو  م�شوؤول 
ومطالب  مطالبه  ع��ن  ب��ق��وة  دف��اع��ه 

�لأجر�ء و�لعمال و�ملوظفني«.
   ي�����ش��ار �ىل �ن���ه ي��ت��د�ول ب���اأن �حتاد 
�حلبيب  تعيني  على  حتفظ  �ل�شغل 
�أنه  و�ىل  للحكومة  رئي�شا  �جل��م��ل��ي 
رح����ب ب��احل��ب��ي��ب �ل��ك�����ش��و �ل����ذي كان 
د�خل  �ملقرتحة  �لأ���ش��م��اء  �شمن  م��ن 

�لنه�شة. 
����ش��ت��ه��ل رئ��ي�����س �حلكومة  ه���ذ� وق���د 
�مل���ك���ل���ف �حل���ب���ي���ب ج���م���ل���ي ل���ق���اء�ت���ه 
حكومة  برئي�س  �لثنني  �أم�س  م�شاء 
ت�شريف �لأعمال يو�شف �ل�شاهد قبل 
�نطالقه يف لقاء �لأحز�ب و�ملنظمات 

و�خلرب�ء.

�لعمل  �أّن وثيقة  و�أ���ش��اف �جلملي     
حركة  �أع����ّدت����ه����ا  �ل����ت����ي  �حل����ك����وم����ي 
�شتكون  �حلكومة  لت�شكيل  �لنه�شة 
�لأح���ز�ب  بقّية  م��ع  ل��ل��ح��و�ر  منطلقا 
و�مل��ن��ّظ��م��ات �ل��وط��ن��ّي��ة لإب����د�ء �ل����ّر�أي 
ف��ي��ه و�إث����ر�ئ����ه ل��ل��خ��روج ب��ربن��ام��ج ل 
روؤية  يت�شّمن  ب��ل  و�ح��د  ح��زب  ميّثل 
ك��ّل �لأح���ز�ب يف �خل��ي��ار�ت �لأ�شا�شّية 
�لتطّور  وحتقيق  �لقت�شاد  لتحريك 

و�لّنمو �لجتماعي.

»و�سعية حرجة«
و�أك��د �حلبيب �جلملي يف ت�شريح     
�إذ�عي، �أن “�لو�شعية حرجة” وذلك 
�لقت�شادية،  �مل��وؤ���ش��ر�ت  على  رده  يف 
بتظافر  جت���اوزه���ا  �إم��ك��ان��ي��ة  م�����ربز� 
ك��ل �جل��ه��ود م��ن منظمات و�أح����ز�ب، 
عازمة  �لقادمة  �حلكومة  �أن  معترب� 
�ل�شعبة  للو�شعية  حلول  �إيجاد  على 

�لتي تعي�س على وقعها �لبالد.
  وق����ال �جل��م��ل��ي: �إن����ه ب�����ش��دد بلورة 
�شيبحث  و�أن������ه  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ب���رن���ام���ج 
و�لنقل  �لتعليم  مل�����ش��اك��ل  ح��ل��ول  ع��ن 
�ملطروحة، معترب�  �لإ�شكاليات  ولكل 
على  مطمئنا  ي��ع��د  مل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �أن 
نف�شه وم�شتقبله، و�أنه ي�شعر بفقد�ن 
و�ن  ��شتثناء،  دون  �لأح��ز�ب  �لثقة يف 
�أ���ش��اب��ه �لح���ب���اط.    و�شدد  �ل�شباب 
رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �مل��ك��ل��ف، ع��ل��ى �أنه 
�حلزبية  للمحا�ش�شة  ح��د�  �شي�شع 
مربز�  �شي�شكلها،  �ل��ت��ي  �حلكومة  يف 
كفاء�ت،  حكومة  �شتكون  حكومته  �ن 
��شتناد�  �شيتم  تركيبتها  �ختيار  و�ن 
�نطالق  و�ن  و�ل��ك��ف��اءة،  �لنز�هة  �ىل 
�ملقاعد  وف������ق  ����ش���ي���ت���م  �مل�����������ش�����اور�ت 
�ل���ت���ي حت�����ش��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا �لح�������ز�ب يف 
�لولية  �جلل�شات  �ن  مبينا  �لربملان، 
�شتخ�ش�س للتعارف ملن ل يعرفه عن 
قرب، و�نه �شيكون يف �ل�شتماع ملمثلي 
�لح��ز�ب، و�نه �شيطلب منهم تعيني 
خرب�ئهم يف جلنة م�شرتكة قال �نها 

برنامج  وث��ي��ق��ة  يف  ب��ال��ن��ظ��ر  �شتكلف 
�لنه�شة  �عدته  �لذي  عمل �حلكومة 

للتو�شل �ىل ت�شور م�شرتك حوله.
��شتقالليته  ع��ل��ى  و���ش��دد �جل��م��ل��ي     
�ل�شيا�شية �لتي قال �نه يتم�شك بها، 
و�ن��ه مل ينتم �شابقا لأي ح��زب، و�نه 
�لنه�شة يف  لن يكون خا�شعا حلركة 
كل ما يتعار�س مع م�شلحة �لبالد. 

�لنه�شة  �نه ��شرتط على      وك�شف 
ع��ن��د �ع���الم���ه ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه خ����الل لقاء 
�ن  �لغنو�شي،  ر��شد  برئي�شها  جمعه 
�لقر�ر  �حل���ري���ة يف  ك��ام��ل  ل���ه  ت��ك��ون 
�لغنو�شي  و�ن  �ل���وزر�ء  عمل  وتقييم 
ق��ب��ل ب�����ش��رط��ه، م���ربز� �ن ه���ذ� �لمر 
بكل  و�من��ا  بالنه�شة  فقط  يتعلق  ل 
رئي�س  �شيكون  �ن��ه  �لح���ز�ب، معترب� 
�طيافه  بكل  و�ل�شعب  تون�س  حكومة 
مهما �ختلفت فيما بينها، و�نه �شيكون 
فوق كل �ل�شر�عات، و�نه لن يكون له 
�أي ��شطفاف �و خ�شوع، مربز� �ن كل 
�لح��ز�ب مبا فيها �لنه�شة تدرك �ن 

�ل�شعب منحها �لفر�شة �لخرية.
�إىل  ب����ال����ع����ودة  �ن������ه  �ىل  ي�������ش���ار      
�شفحتها  يف  �لنه�شة  حركة  �أر�شيف 
دي�شمرب   22 يوم  �لر�شمّية، حتديد� 
�جلملي  �حلبيب  �أّن  يتبنّي   ،2011
وزير  ل��دى  �ل��ّدول��ة  كاتب  تعيينه  مّت 
�لنه�شة  حركة  عن  ممّثل  �لفالحة، 
حمادي  حكومة  يف  كم�شتقّل  ولي�س 

�جلبايل.

هل من م�سارك؟
   و�ل�������ش���وؤ�ل م���ن ���ش��ي�����ش��ارك يف هذه 

�حلكومة من �لأحز�ب؟ 
   ح���رك���ة �ل�����ش��ع��ب ول���ئ���ن �أب�������دت يف 
خ���ط���اب���ه���ا ق����ب����ول ب�������اأن ت���������ش����ارك يف 
ذ�ت  على  حافظت  �أنها  �إل  �حلكومة 
�ملوقف �ل�شلب من �لنه�شة و�إد�رتها 
�لتيار  للم�شار، ت�شلب يقابله مت�شك 
�ل�شابقة،  مب��و�ق��ف��ه  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
فعلى ل�شان �لقيادي حممد �حلامدي 

تقدير  “هذ�  �لإط���ار  ه��ذ�  يف  متابعا 
ح��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة ك��ح��زب ووف����اء منه 
�شابقا”.  ب��ه��ا  ت���ق���دم  �ل���ت���ي  ل���وع���وده 
علما �ن هذه �لوعود مل حترتم عند 
رئ��ي�����ش��ا للربملان  �ل��غ��ن��و���ش��ي  �ن��ت��خ��اب 
ن����و�ب ق��ل��ب تون�س  �أ�����ش����و�ت  ب��ف�����ش��ل 

حتديد�.
   و�ف����اد رئ��ي�����س ح��رك��ة �ل��ن��ه�����ش��ة �أن 
�حلركة حتبذ حتييد وز�ر�ت �ل�شيادة 

يف �حلكومة �لقادمة.
�لنه�شة  �أن  ع��ل��ى  �لغنو�شي  و�أك����د     
�حلكومة  ت���ك���ون  �أن  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة 
�شيا�شي  �لقادمة ممثلة لأو�شع طيف 
ممكن �شريطة �أن يكون �لتمثيل وفق 

معيار �لنز�هة و�لكفاءة.
   وكان عبد �لكرمي �لهاروين رئي�س 
�أ�شار  ق���د  ����ش���ورى �حل���رك���ة،  جم��ل�����س 
قلب  م���ع  ت��ع��ام��ل��ت  �ل��ن��ه�����ش��ة  �أّن  �إىل 
ت��ون�����س ك��ك��ت��ل��ة يف �ل���ربمل���ان يف �إط����ار 
عملّية �نتخابية د�خل �ملجل�س، وهذ� 
ل ي��ع��ن��ي حت��ال��ف��ا ب���ني �حل���زب���نينْ ول 
يخ�ّس  فيما  بينهما  ل�شفقة  وج���ود 
و�أّك���د  ورئ��ا���ش��ت��ه��ا.  �حل��ك��وم��ة  ت�شكيل 
ت��ت��ح��ال��ف م���ع قلب  ل���ن  �ل��ن��ه�����ش��ة  �أّن 
ت�شكيل  يف  �حل��ّر  و�لد�شتوري  تون�س 

�حلكومة.
   من جانبه، �أكد �لنائب عن كتلة قلب 
�إن  تون�س حامت �ملليكي �أم�س �لثنني 
���ش��ي��ت��ع��ام��ل م���ع رئي�س  ت��ون�����س  ق��ل��ب 
�حل��ك��وم��ة �مل��ك��ل��ف �حل��ب��ي��ب جملي يف 
للت�شاور  �ل���دع���وة  ل��ه��م  وّج��ه��ت  ح���ال 
ت�شكيل  من  موقفهم  �شيح�شمون  ثم 
�حلكومة يف وقت لحق.     ويف تعليقه 
�لنه�شة  حركة  رئي�س  ت�شريح  على 
�ل��ذي رجح فيه عدم  �لغنو�شي  ر��شد 
م�شاركة قبل تون�س يف �حلكومة، قال 

�ملليكي “فليعتقد ما ي�شاء«.

احتاد ال�سغل على اخلط
�مل�����ش��اور�ت، ���ش��دد نور     وع�شية ب��دء 
�لدين �لطبوبي �لمني �لعام لالحتاد 

ي��رف��ع �ل��ف��ي��ت��و يف وج���ه ح��زب��ني هما 
�لد�شتوري  و�حل������زب  ت��ون�����س  ق��ل��ب 
�لأخ���ري يرف�س  �ن ه��ذ�  �حل��ر، علما 
ي�شكلها  حكومة  يف  �مل�شاركة  ب��اإر�دت��ه 
�إ�شارة  يف  “بالإخو�ن”  ي�شميهم  م��ا 

�ىل حركة �لنه�شة.
�أما بخ�شو�س قلب تون�س، فقد قال 
رئي�س حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي 
�أم�س �لثنني، �إن تقدير�ته ت�شري �إىل 
ت��ون�����س غ��ري م�شمول  ق��ل��ب  �أن ح���زب 
�جلديدة،  �حل��ك��وم��ة  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 

متم�شكا  �لدميقر�طي  �لتيار  م��از�ل 
حكومة  �أي���ة  يف  للم�شاركة  ب�شروطه 
�ل�شروط  وه����ذه  �ل��ن��ه�����ش��ة،  ت��ق��وده��ا 
تتمثل يف �حل�شول على ثالث وز�ر�ت 
ه���ي �ل���ع���دل و�ل��د�خ��ل��ي��ة و�لإ����ش���الح 
يف  �لتيار  �شيكون  لبيت  و�إذ�  �لد�ري، 
خارجه.  �شيكون  رف�شت  و�إذ�  �حلكم 
ت��ق��ول ق���ي���اد�ت �لتيار  ����ش���روط  وه���ي 
للحكومة  �لنجاح  �شمان  هدفها  �أّن 

و�لبالد.
�ل���ت���ي���ار  ع�����ن  �ل����ن����ائ����ب  �أن  غ�����ري     

�ل�شو��شي،  غ������ازي  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
�حل�����زب  �إن  �لث�����ن�����ني،  �أم�����������س  ق������ال 
�حلكومة  ت�شكيل  مب�����ش��اور�ت  معني 
رئ��ي�����س �حلكومة  م��ع  وب��امل��ف��او���ش��ات 
�جل��م��ل��ي يف �شورة  �حل��ب��ي��ب  �مل��ك��ل��ف 

توجيه �لدعوة له.
ت�شريح  يف  �ل�����ش��و����ش��ي  و�أ�����ش����اف     
�ذ�ع����������ي، “ ك������ان م����ن ب����ني ����ش���روط 
رئي�شها  ي��ك��ون  �ن  دخ��ول��ن��ا �حل��ك��وم��ة 
وعن  �لنه�شة  عن  م�شتقلة  �شخ�شية 
بالفعل...  حدث  ما  وهو  قياد�تها... 

يف  منخرطا  لي�س  �جلملي  �حلبيب 
�ذن  فيها،  ينخرط  ومل  �لنه�شة... 
معه”،  للتفاو�س  م�شتعدون  فنحن 
ب�شروطنا  �جل��م��ل��ي  “�شنبلغ  متابعا 
وباقرت�حاتنا حول برنامج وت�شكيلة 
فيها  يكون  �أن  يجب  وم��ن  �حلكومة 

ومن نرفع �لفيتو يف وجهه«.
رئي�س  ���ش��ي��ب��ل��غ  �حل�����زب  �أن  و�أك������د    
�حلكومة �ملكلف �شروطه و�قرت�حاته 
�حل���ك���وم���ة  ب���ت�������ش���ك���ي���ل���ة  ع�����الق�����ة  يف 
�لتيار  �أن  على  م�����ش��دد�  وب��رن��اجم��ه��ا، 

التيار وحركة ال�سعب يتفاو�سان 
من اأجل امل�ساركة يف احلك�مة ب�سروط

النه�سة: ل حتالف مع قلب 
ت�ن�س يف ت�سكيل احلك�مة 

الطب�بي: ل مر�سح لنا لرئا�سة احلك�مة ول�سنا معنيني بتعيني اأي وزير اأو م�س�ؤول
رئي�س احلك�مة املكلف: ال��سع حرج... وال�سعب اأعطى الأحزاب الفر�سة الأخرية

قال اإنه �سي�سع حدا للمحا�س�سة احلزبية

ت�ن�س: اجلملي ينطلق يف م�ساورات ت�سكيل احلك�مة
•• الفجر - تون�س

املكّلف  احلكومة  رئي�س  الثــنــن  اأمــ�ــس  انطلق     
لت�سكيل  الر�سمية  امل�ساورات  يف  اجلملي  احلبيب 
احلكومة، م�ساورات لن تكون �سهلة بالنظر اإىل كم 
وحتا�سر  حتا�سره  التي  وال�سروط  العرتا�سات 

حركة النه�سة اأ�سا�سا، رغم تاأكيد رئي�س احلكومة 
ــزاب  الأح كل  على  منفتحا  �سيكون  بــاأّنــه  املكلف 

ال�سيا�سية واملنظمات الوطنية دون ا�ستثناء.
اأنه  اجلملي  ــد  اأّك حملية،  ل�سحيفة  حــوار  ففي     
الكاملة  اإعطاءه احلرّية  النه�سة  طلب من حركة 
الفريق  هذا  اأّن  مفيدا  الــوزاري،  فريقه  لختيار 

اإىل  بالإ�سافة  املتحزبن  غري  من  عــددا  �سي�سم 
الكفاءة  فيهم  تتوفر  اأن  �سريطة  متحزبة  اأ�سماء 

والنزاهة ونظافة اليد.
   واأ�سار اجلملي اأنه �سيتم تدار�س هيكلة احلكومة 
الطبيعين  ال�سركاء  الر�سمية مع  امل�ساورات  خالل 
على اأ�سا�س فر�سية التقلي�س يف عدد الوزارات، مع 

الن�ساطات  ذات  للوزارات  اأقطاب  اإحداث  امكانية 
اإيجاد  على  العمل  اإىل  بالإ�سافة  املتجان�سة. 
حلول ملجابهة ظاهرة تفاقم ظاهرة الفقر وغالء 
القت�سادي  بامللف  العناية  على  والعمل  الأ�سعار، 
ح�سب  احلكومة  ــات  ــوي اأول مــن  �ستكون  والأمــنــي 

ت�سريحه.

�ي تركيبة للحكومة �جلديدة

�جلملي..  هذه مو��شفات حكومتي

قلب تون�س هل �شيق�شى من �حلكومة؟

لقاء بني �لتيار وحركة �لنه�شة

لقاء بني حركة �ل�شعب و�لنه�شة

رئي�س احلكومة نه�ساوي �سنة  2011 ... م�ستقل يف 2019 ! 
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عربي ودويل

حو�ر م�شيفة �أن �ملانيا تتابع �لحد�ث بقلق. و�أكدت 
ندعو �حلكومة يف طهر�ن �ىل �حرت�م حرية �لتجمع 

و�لتعبري.
من جانب �آخر، ذكرت وز�رة �خلارجية �لفرن�شية يف 
بيان منف�شل �أنها تتابع عن كثب �لأحد�ث يف �ير�ن.

�لتعبري  �ح��رت�م حرية  ���ش��رورة  و�أك���دت فرن�شا على 
وحق �لحتجاج �ل�شلمي، بح�شب متحدثة با�شم وز�رة 

�خلارجية.
وق���ت���ل ���ش��خ�����ش��ان ع��ل��ى �لق�����ل يف �ع���م���ال ���ش��غ��ب يف 
�ي��ر�ن منذ �جلمعة بعد ق��ر�ر �حلكومة زي��ادة ��شعار 

�لبنزين.

تتم  �ل��ذي��ن  �ل�شتة  و�جل��رح��ى  �لأرب��ع��ة  �لقتلى  �أن  و�أ���ش��اف 
رجال  جميعاً  حياتهم”  تهدد  “ل  �إ�شابات  من  معاجلتهم 

تر�وح �أعمارهم بني 25 و35 عاماً.
عنف  �ل�شحايا...هذ�  عائالت  مع  “�لتعاطف  عن  و�أع���رب 

موؤكد�ً “نفعل ما بو�شعنا ملعاقبة �ملجرمني«. طائ�س”، 
و�أ�شار �إىل �أنه من غري �لو��شح بعد عدد �مل�شاركني يف عملية 
�إطالق �لنار، ول يوجد “موؤ�شر�ت” على �أن �حلادث مرتبط 
بع�شابات. وقال �ملتحدث با�شم �شرطة فريزنو بيل دويل �إن 
�شهود  م��ع  وتتحدث  مر�قبة  ت�شجيالت  يف  تدقق  �ل�شرطة 

عيان بحثا عن م�شتبه بهم.
�أن  �ل��ذي يعي�س قرب موقع �لهجوم �لأح��د  و�أك��د �شو� فانغ 

هذ� �حلادث هو �لثاين من نوعه خالل عدة �أ�شابيع.

•• برلني-اأ ف ب:

�لتظاهر�ت  �ح����رت�م  �أم�����س �ىل  �ي����ر�ن  ب��رل��ني  دع���ت 
�مل�شروعة �شد �رتفاع ��شعار �لبنزين، وفتح حو�ر مع 

�ملتظاهرين.
وقالت �ولريك دمير �ملتحدثة با�شم �مل�شت�شارة �نغيال 
مريكل �نه �أمر م�شروع وي�شتحق �حرت�منا �ن يعرب 
�لنا�س ب�شجاعة عن مظاملهم �لقت�شادية و�ل�شيا�شية 
ك��م��ا ي��ح��دث ح��ال��ي��اً يف �ي�����ر�ن و�أ����ش���اف���ت يف موؤمتر 
�ل�شتجابة  �لير�نية  �حلكومة  على  معتاد  �شحايف 
لالحتجاجات �حلالية بابد�ء �ل�شتعد�د للدخول يف 

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب:

قتل �أربعة �أ�شخا�س و�أ�شيب �شتة بجروح يف �إطالق نار بينما 
كانو� يتابعون مبار�ة لكرة �لقدم يف حديقة منزل يف و�شط 

كاليفورنيا وفق �ل�شرطة.
�أطلق  ب��ع��دم��ا  �إىل م��وق��ع �حل���ادث���ة،  �ل�����ش��رط��ة  و����ش��ت��دع��ي��ت 
�شخ�شاً   35 نحو  من  ح�شد  على  �لنار  �لأق��ل  على  �شخ�س 
كانو� متجمعني يف حديقة �ملنزل �لو�قع يف فريزنو، على بعد 

320 كلم �شمال لو�س �أجنلي�س.
وقال م�شاعد رئي�س �شرطة فريزنو مايكل ريد ل�شحافيني 
ر�بعاً  �أن �شخ�شاً  م�شيفاً  �أ�شخا�س يف �ملوقع”،  “قتل ثالثة 
نقل للم�شت�شفى يف حالة حرجة ثم تويف متاأثر�ً بجروحه. 

�لد�خلية  وزي��ر  وق��ال  �أنييز.  با�شتقالة  طالبت  مور�لي�س 
�ملوقت �رتورو مورييو �إن عدد نقاط �لتوتر �نخف�س �إىل 

�لن�شف.
23 �شخ�شا على �لأق��ل فيما  �أعمال �لعنف بحياة  و�أودت 
�أ�شيب �لع�شر�ت بجروح منذ �أو�خر ت�شرين �لأول �أكتوبر، 

وفق جلنة �لدول �لأمريكية حلقوق �لإن�شان.
وت��و����ش��ل��ت �لح��ت��ج��اج��ات �ل��ت��ي �أج����ربت م��ور�ل��ي�����س على 
مدينة  حميط  يف  وخ�شو�شا  �ملك�شيك،  يف  �للجوء  طلب 
ك��وت�����ش��امب��ب��ا )و����ش���ط( ح��ي��ث �ن��دل��ع��ت ����ش��ت��ب��اك��ات عنيفة 
�جلمعة بني مز�رعي �لكوكا من جهة و�جلي�س و�ل�شرطة 

من جهة �أخرى.

�ل�شليني،  �ل�شكان  من  رئي�س  �أول  وهو  مور�لي�س،  �ُتهم 
�أكتوبر  �لأول  ت�شرين   20 �نتخابات  بنتائج  بالتالعب 

للفوز بولية جديدة.
و��شتقال �لأحد �ملا�شي وفّر �إىل �ملك�شيك بعد �أن خ�شر دعم 

قو�ت �لأمن.
و�أنييز، نائبة رئي�س جمل�س �ل�شيوخ �ل�شابقة �لبالغة من 
�لثالثاء،  بالوكالة  رئي�شة  نف�شه  �أعلنت  52 عاما،  �لعمر 
ب��ع��د مغادرته  �ل�����ش��ل��ط��ة ت��رك��ه م��ور�ل��ي�����س  مل���لء ف����ر�غ يف 

و��شتقالة �لعديد من �لوزر�ء.
وقالت �حلكومة �لأحد �أي�شا �إن وترية �لتظاهر�ت �لعنيفة 
من  مقربة  ريفية  جمموعات  �أن  غري  تتباطاأ.  �لبالد  يف 

•• الباز-اأ ف ب:

قالت �لرئي�شة �ملوقتة لبوليفيا �إنها �شتدعو يف وقت قريب 
لنتخابات جديدة يف وقت ل تز�ل �لبالد ت�شهد توتر� بعد 

�أ�شبوع على ��شتقالة �إيفو مور�لي�س.
�لرئا�شي قريبا  �أنييز يف خطاب يف �لق�شر  وقالت جانني 
�لدعوة  �لرئي�شية:  �أنباء تتعلق مبهمتنا  جد� �شنعلن عن 

لنتخابات �شفافة.
�لإعالن  �إن  �ل��ق��ول  با�شتثناء  �أخ���رى  تفا�شيل  تقدم  ومل 

�شيهدف �إىل ��شتعادة �مل�شد�قية �لدميوقر�طية لبلدنا.
�أن  بعد  بوليفيا  يف  �أ�شا�شا  �ندلعت  �لعنف  �أع��م��ال  وكانت 

احلزب احلاكم يف�ز يف انتخاب حملية بنيجريياالرئي�سة امل�قتة لب�ليفيا تعد باإجراء انتخابات  
 •• يناغوا-اأ ف ب:

لولية  �ملحلية  بالنتخابات  �أم�س  نيجرييا  يف  �حلاكم  �حل��زب  مر�شح  ف��از 
يعزز  ما  �لنتخابية  �للجنة  �أعلنت  ما  بح�شب  )ج��ن��وب(،  �لنفطية  بايل�شا 
معقال  تعد  �ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  ب��خ��اري  حممد  للرئي�س  �مل��ت��ز�ي��دة  �ل�شلطة 

للمعار�شة.
�لرئي�س  ب��زع��ام��ة  �ل�شعبي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  للحزب  معقال  بايل�شا  وتعترب 

�ل�شابق غودلك جوناثان �أبرز �أحز�ب �ملعار�شة.
�لتقدميني  عموم  موؤمتر  حزب  مر�شح  عاما(   49( لي��ون  ديفيد  وح�شل 
ديري  دوي��ي  �لرئي�شي  مناف�شه  على  ليفوز  �شوتا  و552  �لفا   352 على 
و172  �لفا   143 على  ح�شل  �ل��ذي  �لدميقر�طي  �ل�شعب  ح��زب  مر�شح 

�شوتا، بح�شب �للجنة �لنتخابية �ملحلية.

انرتنت جماين للجميع، وزيادة ال�سرائب على غوغل واأمازون  اإعادة تاأميم �سركات املياه وال�سكك احلديدية والربيد والغاز والكهرباء
فح��سات جمانية لالأ�سنان يف كل مكان يف اإجنلرتا جمانية التنقل ملن يقل �سنهم عن خم�سة وع�سرين عاما

   ه��ذ� �لإع���الن، �ل��ذي فاجا �إد�رة 
�شعر  وخ��ّف�����س  تيليكوم،  بريتي�س 
�شهمها، �عترب “خيالًيا” من قبل 
بوري�س  �ملحافظ، وو�شفه  �ملع�شكر 
“جنون �شيوعي”.  باأنه  جون�شون، 
وم���ع ذل����ك، ف��ه��و ي��ر���س �مل��ل��ح على 
�نتقاد�ت  �ملوؤمل: مت توجيه  �جلرح 
�ل���ن���ط���اق خل��ط��ة حكومة  و�����ش���ع���ة 
�لأل����ي����اف  ل��ن�����ش��ر  “�ملحافظني” 
فعاليتها  ع���دم  ب�شبب  �ل��ب�����ش��ري��ة 

وجناعتها.
رمزية  �لج������ر�ء  ل��ه��ذ�  �أن  ك��م��ا     
عالية: بعد مرور خم�شة وثالثني 
عاًما على �نتقال بريتي�س تيليكوم 
�إىل �لقطاع �خلا�س، �شيكون �لأمر 
مب��ث��اب��ة �إل����غ����اء و�ح������دة م���ن �أك���رث 
�لعمليات رمزية ملوجة �خل�شخ�شة 
تات�شر يف  �أطلقتها مارغريت  �لتي 

�لثمانينات.
�شعبيته،  �ىل  وبالنظر  �أخ����رًي�،      
�شي�شمح حلزب  �لج��ر�ء،  فان هذ� 

•• جاكرتا-اأ ف ب:

�علنت �ل�شرطة �لندوني�شية �أم�س 
ع��ن �ع��ت��ق��ال ع�����ش��ر�ت م��ن �مل�شتبه 
تفجري  ب���ع���د  م�����ش��ل��ح��ون  ب���اأن���ه���م 
د�ع�س  تنظيم  �أن  يعتقد  �نتحاري 
ور�ءه �أدى �إىل ��شابة �شتة �أ�شخا�س 
على  هجوم  يف  �لنتحاري  ومقتل 

مركز لل�شرطة �لأ�شبوع �ملا�شي.
�شخ�شا   45 ن��ح��و  �ع���ت���ق���ال  ومت 
�لرب���ع���اء يف مدينة  ت��ف��ج��ري  م��ن��ذ 

ن��ق��ط��ة يف   17 �مل���ت���اأخ���ر  �ل���ع���م���ل، 
��شتطالعات �لر�أي، بت�شجيل قفزة 
م��ع��ن��وي��ة ل���دى �ل�����ر�ي �ل���ع���ام على 
ح�����ش��اب �مل��ع�����ش��ك��ر �مل��ح��اف��ظ، �لذي 
ي�شاعف بدوره �لوعود �لنتخابية 
�مل��ك��ل��ف��ة، م��ع حت��وي��ل �لن��ت��ب��اه عن 
�ل��ربي��ك�����ش��ي��ت، وه����و م��ل��ف يتعرث 
منه،  �لإق��ن��اع مبوقفهم  �لعمال يف 

�لقت�شاد  �إىل  �ل��ن��اخ��ب��ني  جل���ذب 
و�حلياة �ليومية.

زيارات جمانية
 لطبيب الأ�سنان

تتوقف  ل  �ل�شرت�تيجية  ه��ذه     
�ل�شبت،  تيليكوم...  بريتي�س  عند 
ن�شب �لعمال �ملائدة جمدًد� وهذه 

خ���ا����س، م���ع جم��ان��ي��ة �ل��ت��ن��ق��ل ملن 
وع�شرين  خم�ش��ة  عن  �ش����نهم  يقل 

عاما.
�إح�����د�ث ث����ورة يف �شوق     و���ش��ي��ت��م 
�لعمل من خالل �إدخال مفاو�شات 
باأ�شبوع  ووع���د  قطاعية  جماعية 
�أ�شا�س  على  �شاعة،  بثالثني  عمل 

طوعي، بحلول عام 2030!

وعود اأخرى
   بالإ�شافة �إىل بريتي�س تيليكوم، 
باإعادة  �أن وعد  �لعمل  �شبق حلزب 
وم�شغلي  �مل���ي���اه،  ���ش��رك��ات  ت��اأم��ي��م 
و�مل�شغل  �حل����دي����دي����ة،  �ل�������ش���ك���ك 
و�ل�شبكة  م��ي��ل،  روي����ال  �ل���ربي���دي 
وعود  و�ل��ك��ه��رب��اء.  للغاز  �لوطنية 
�لنتخابات  �أن قطعت خالل  �شبق 

جمانية  “فحو�شات”  بطبق  �ملرة 
لالأ�شنان يف كل مكان يف �إجنلرت�! 
�جلمعية  ت����ق����دره  �إج����������ر�ء  وه������و 
�لربيطانية لطب �لأ�شنان ب� 450 
�إ�شرتليني �شنوًيا، يف  مليون جنيه 
ق���ط���اع ي��ع��ت��رب م��ك��ل��ًف��ا ل��ل��غ��اي��ة ول 

يتمتع بتغطية كافية.
   كما يعتزم “مانيف�شتو” �لعمل، 

�ل�شبت،  �حل��������زب  ت���ب���ن���اه  �ل��������ذي 
و����ش���ي���ك�������ش���ف �ل����ن����ق����اب ع����ن����ه ي����وم 
�ملحلية  �ل�شلطات  منح  �خلمي�س، 
و�ملزيد  �ل�شالحيات،  م��ن  م��زي��ًد� 
�ل�شيطرة  ل�شتعادة  �لأم����و�ل  م��ن 
ع���ل���ى خ����دم����ات �حل���اف�����������الت على 
ح�������ش���اب �ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س، وهو 
مو�شوع �شاخن يف بريطانيا ب�شكل 

ميد�ن يف جزيرة �شومطرة، بينما 
متفجر�ت  ي�شنعان  �شخ�شان  ُقتل 
خالل مد�همة، بح�شب �ل�شلطات.

�ل�شرطة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  و���ش��رح 
بر��شيتيو  دي���������دي  �ل����وط����ن����ي����ة 
�لثنني  ج��اك��رت��ا  يف  لل�شحافيني 
�ل�شخ�شان  ه������ذ�  ق��������اوم  “لقد 
�لعتقال وحاول مهاجمة �ل�شرطة 
باأ�شلحة حادة. و�أ�شاف �نهما قاما 
�لقوة  م��ن��خ��ف�����ش��ة  ق��ن��ب��ل��ة  ب�����ش��ن��ع 
ج�شمه.  على  �ملهاجم  يثبتها  ك��ان 

و�شرحت �ل�شلطات عقب �لتفجري 
�ربعة رجال  ��شابة  �دى �ىل  �لذي 
باأن  ت�شتبه  �نها  ومدنيني،  �شرطة 

�لنتحاري “ذئب منفرد«.
وع��ق��ب �ل��ه��ج��وم �ع��ت��ق��ل ن��ح��و 20 
م�����ش��ت��ب��ه��ا ب����ه م����ن ب��ي��ن��ه��م زوج����ة 
�لن���ت���ح���اري وع�����دد م���ن �ل���دع���اة. 
لعبو�  �ن����ه����م  �ل�������ش���رط���ة  وق����ال����ت 
و�نهم  �ل��ه��ج��وم  يف  م��ب��ا���ش��ر�  دور� 
مرتبطون بجماعة �أن�شار �لدولة، 

�ملو�لية لتنظيم د�ع�س.

وكانت �جلماعة �أعلنت م�شوؤوليتها 
ع����ل����ى �ل����ع����دي����د م�����ن �ل���ه���ج���م���ات 
�ل�شابقة ومنها تفجري�ت �نتحارية 
يف  �لكنائ�س  م��ن  ع���دد�  ��شتهدفت 

�شور�بايا �لعام �ملا�شي.
وياأتي �لهجوم بعد يوم على �إطالق 
يتيح  �ل��ك��رتوين  ملوقع  �إندوني�شيا 
حمتوى  �أي  ع��ن  �لإب���الغ  للجميع 
ين�شره  �أن  مي���ك���ن  “متطرف” 
م��وظ��ف��و �حل��ك��وم��ة، وم��ن��ه��ا مو�د 
حت�س على �لكر�هية �أو �لتع�شب.

م�ق�فًا بعد اأعمال   28
�سغب يف الي�نان 

 •• اثينا-اأ ف ب:

�أم�س  �ل��ي��ون��ان��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  �أك������دت 
توقيف 28 �شخ�شاً �شاركو� يف �أعمال 
ع��ن��ف �ن��دل��ع��ت �لح����د ب��ع��د تظاهرة 
�ل�46  �ل���ذك���رى  ح��ا���ش��دة مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�حلكم  ���ش��د  �ل��ط��الب��ي��ة  لالنتفا�شة 

�لع�شكري عام 1973.
ويف بيان ليل �لح��د، قالت �ل�شرطة 
�إن جمموعات من �لأ�شخا�س حاولت 
يف بع�س �حلالت �لقيام باأن�شطة غري 

قانونية وهاجمت قو�ت �ل�شرطة.
وم���ع���ظ���م �حل��������و�دث وق���ع���ت يف حي 
ب����اأن����ه مركز  �مل����ع����روف  �إك�������ش���ارخ���ي���ا 
فقد  �ل���ع���ا����ش���م���ة،  يف  �ح���ت���ج���اج���ي 
�ُت��ه��م��ت ق���و�ت �لأم���ن ب��اأن��ه��ا هاجمت 

�ملتظاهرين.
لل�شرب  �أنها تعر�شت  �م��ر�أة  و�أك��دت 
�ل�شارع،  ك��ان��ت يف  �ل��ر�أ���س ح��ني  على 
ف��ي��م��ا ق���ال ���ش��ح��ايف �إن����ه ���ش��رب بعد 

ت�شويره لأعمال �لعنف.
و�أوق������ف �ل��ع��دي��د م���ن �ل�����ش��ب��ان بعد 
�لعثور على قنابل مولوتوف وحجارة 
على �شطح �أحد �لأبنية يف �أثينا، وفق 

�ل�شرطة.
�أل��ف يوناين   30 �أك��رث من  وتظاهر 
�لأخرى  �ل��ك��ربى  �مل��دن  ويف  �أثينا  يف 
لذكرى  �إح���ي���اء  �لأح�����د  �ل���ي���ون���ان  يف 
�لنتفا�شة �لطالبية يف 17 ت�شرين 
�لديكتاتورية  �شد  نوفمرب  �ل��ث��اين 

�لع�شكرية.

و�لتي   2017 ل��ع��ام  �لت�شريعية 
���ش��اع��دت يف خ�����ش��ارة ت���ريي���ز� ماي 

لالأغلبية �لربملانية �ملحافظة.
ا  �أي�شً �ملانيف�شتو  و�شيت�شمن     
�إىل  ي�شل  �ل��ع��ام  للدين  ب��رن��اجم��ا 
وزي��������ادة يف  م���ل���ي���ار ج���ن���ي���ه،   400
حالًيا  ملياًر�   49( �لعام  �لإن��ف��اق 
��شتثمارية(  نفقات  م��ل��ي��اًر�  و25 
�مل�شاهمني  ث���روة  لتحويل  وخ��ط��ة 
�لإجر�ء  �إىل  �لكبرية  �ل�شركات  يف 
بن�شبة 10 باملئة من �لأ�شهم على 

10 �شنو�ت.
بوري�س  ي���و�����ش���ل  �لأث�����ن�����اء،  يف     
�شريع  بربيك�شيت  وعده  جون�شون 
نهاية  يف  وق��ال  �لأغلبية.  ُمنح  �إذ� 
هذ� �لأ�شبوع يف “�شند�ي تاميز”: 
من  م���ر����ش���ح  ك����ل  وع������دين  “لقد 
مر�شحي �ملحافظني، �لبالغ عددهم 
بالت�شويت  �ن��ُت��خ��ب،  �إذ�   ،635

ل�شالح �تفاقية �لربيك�شيت ».
عن لزيكو

وعود انتخابية مكلفة باجلملة:

اململكة املتحدة: املزايدة الكربى حلزب العمل...!

بوري�س جون�شون وحرب �لوعودكوربني  مانيف�شتو �لدولة �لكافلة

•• الفجر – خرية ال�صيباين

هذا  للجميع!  جماين  ال�سرعة  عايل  انرتنت     
جريميي  العمالية  املعار�سة  زعيم  به  وعــد  ما 
ال�سلطة  اإىل  الربيطانيون  اأو�سله  ما  اإذا  كوربن 
 12 �ستجري  التي  الربملانيـــة  النتخابات  يف 

دي�سمرب. 
تاأميم  اإعادة  العمل  ينوي حزب  ذلك،  ولتحقيق 
الت�سالت  مل�سغل  الثابتة  ال�سبكة  ري�س،  اوبن 
بريتي�س تيليكوم. ولتمويل هذا الإجراء، الذي 
)وهو  اإ�سرتليني  جنيه  مليار   20 بنحو  يقدر 
القيمة  من  اقل  تيليكوم  بريتي�س  اعتربته  رقم 
غوغل  على  ال�سرائب  زيادة  يقرتح  احلقيقية(، 

وامازون وفي�سبوك.

اأملانيا تدع� اإيران اإىل احرتام التظاهرات  اندوني�سيا تعتقل الع�سرات بعد تفجري انتحاري  

ك�ريا ال�سمالية تقلل من اأهمية املفاو�سات مع وا�سطن  اأربعة قتلى باإطالق ناريف كاليف�رنيا 
�ملبطن  �لنتقاد  �أنها �جناز�ته �خلا�شة. ويعترب هذ�  تر�مب على 
ل��رت�م��ب ب��ال���ش��م خ��روج��ا ع��ن خ��ط ب��ي��ون��غ ي��ان��غ �ل��ت��ي �قت�شرت 

�نتقاد�تها يف �ل�شابق على م�شوؤولني �آخرين يف �لد�رة �لأمريكية.
�أ�شدرت  فقد  جددتها،  �لتي  �لنهائية  �ملهلة  �ق���رت�ب  وم��ع  ولكن 
�جرت عدد من  كما  �لقوية،  �لت�شريحات  �شل�شلة من  يانغ  بيونغ 

�لتجارب على �أ�شلحة.
و�شرح كيم �لثنني �ن على و��شنطن �شحب “�شيا�شتها �لعد�ئية” 

�ذ� ما �ر�دت للحو�ر �ن ي�شتمر.
وجاءت تغريدة تر�مب بعد �ن �تفقت و��شطن و�شيول على تاأجيل 
للدبلوما�شية  �لفر�شة  ع�شكرية جوية م�شرتكة لتاحة  تدريبات 

مع بيونغ يانغ �لتي تعترب هذه �لتدريبات ��شتعد�د� لغزو.

 •• �صيول-اأ ف ب:

قمم  بعقد  مهتمة”  تعد  مل  �ن��ه��ا  �أم�����س  �ل�شمالية  ك��وري��ا  ق��ال��ت 
م��ع �ل��ولي��ات �ملتحدة م��ا مل ت��ق��دم و��شنطن ت��ن��ازلت ج��دي��دة يف 
�لرئي�س  ���ش��اع��ات م��ن تلميح  ب��ع��د  �ل��ن��ووي��ة، وذل���ك  م��ف��او���ش��ات��ه��ا 

�لأمريكي دونالد تر�مب �إىل �مكانية عقد قمة.
�ل�شمالية  كوريا  زعيم  خماطبا  تويرت  على  تر�مب  كتب  و�لح��د 
 .. �تفاق  �ىل  للتو�شل  ب�شرعة،  تتحرك  �ن  يجب  �ون  جونغ  كيم 

نر�ك قريبا.
�لعام  يونيو من  م��ر�ت منذ حزير�ن  ث��الث  وتر�مب  كيم  و�لتقى 
�ملا�شي، لكن �ملحادثات توقفت منذ �أن �نتهت قمة هانوي يف �شباط 

فرب�ير بخالف حول تخفيف �لعقوبات، يف حني �نهارت حمادثات 
ب�شرعة جرت على م�شتوى فرق عمل يف �ل�شويد يف ت�شرين �لأول 

�أكتوبر.
وحددت بيونغ يانغ لو��شنطن موعد� نهائيا هو نهاية �لعام للتقدم 
�إن  غ��و�ن  وز�رة �خلارجية كيم كي  وق��ال م�شت�شار  بعر�س جديد. 

�لوليات �ملتحدة متاطل و”تتظاهر باأنها حققت تقدما.
وف�شر تغريدة تر�مب على �نها �إ�شارة �إىل قمة جديدة، لكنه قال 
يف بيان ن�شرته وكالة �لأنباء �حلكومية �ملركزية “مل نعد مهتمني 

مبثل هذه �ملحادثات �لتي ل جتلب لنا �أي �شيء.
وتابع لن مننح �لرئي�س �لأمريكي �شيئاً ميكنه �لتباهي به، م�شيًفا 
�شورها  �لتي  �لنجاحات  عن  �ل�شمالية  كوريا  تعوي�س  يجب  �أن��ه 
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الفجر الريا�ضي

••  اأ�صون�صيون –الفجر:

تدريباته  �شل�شلة  �ل�شاطئية  ل��ل��ك��رة  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��و����ش��ل 
�أ�شون�شيون  م��دي��ن��ة  يف  �مل��ق��ام  �حل���ايل  مع�شكره  �شمن  �ل��ي��وم��ي��ة 
يف  �ل�شاطئية  للكرة  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  يف  للم�شاركة  ��شتعد�د� 
بار�جو�ي للفرتة من 21 نوفمرب �جلاري �إىل �لأول من دي�شمرب 
جانب  �إىل  �لثالثة  �ملجموعة  يف  منتخبنا  يلعب  حيث   ،  2019

منتخبات بيالرو�شيا و�ل�شنغال ورو�شيا .

وق�����ال حم��م��د �مل���ازم���ي م�����درب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ل��ل��ك��رة �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة �أن 
بالربنامج  ملتزمون  و�لالعبون  جيد  ب�شكل  ت�شري  �لتح�شري�ت 
تدريبية  ح�ش�س  على  ي�شتمل  �ل��ذي  �لفني  �جلهاز  و�شعه  �ل��ذي 
�أد�ء  على فرتتني �شباحية وم�شائية وحما�شر�ت فيديو لتحليل 

منتخبات �ملجموعة �إىل جانب �لجتماعات �ليومية .
و�أ�شاد �ملازمي بامل�شتوى �لذي ظهر عليه �لالعبون يف �ملبار�ة �لودية 
�أمام منتخب نيجرييا و�لتي �نتهت بفوز منتخبنا بهدفني لهدف 
�لالعبني  �أم��ام كافة  �لفر�شة  �أن��ه حر�س على منح  �إىل  ، م�شري�ً 

�لفنية  وجاهزيتهم  م�شتو�هم  على  للوقوف  �ملبار�ة  يف  للم�شاركة 
للكرة  �أكد قائد منتخبنا  ب��دوره   . �لأوىل  �ملو�جهة  و�لبدنية قبل 
خلو�س  �لالعبني  زم��الئ��ه  ك��ل  جاهزية  حممد  وليد  �ل�شاطئية 
مدى  يعك�س  مميز  ب�شكل  و�لظهور  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  غمار 
�لكرة  م�شتوى  على  �لإمار�تية  �لقدم  ك��رة  ت�شهده  �ل��ذي  �لتطور 
�أن �لالعبني عازمون على تقدمي كل ما  �إىل  ، م�شري�ً  �ل�شاطئية 
على  وب��ق��وة  �ملناف�شة  �شمان  �أج��ل  م��ن  �ملجموعات  دور  يف  لديهم 

�حدى �لبطاقات �ملوؤهلة �إىل �لأدو�ر �لإق�شائية .

•• اأبوظبي-الفجر:

 وّقع �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو مذكرة تفاهم ر�ئدة مع موؤ�ش�شة �لأوملبياد 
�جلهتني.  ب��ني  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  تطوير  بهدف  �لإم��ار�ت��ي  �خل��ا���س 
وياأتي توقيع �ملذكرة يف �طار �لتعاون و�لتن�شيق �مل�شتمر بني �لأوملبياد �خلا�س 
�لفني  �لأد�ء  م�شتوى  رف��ع  بهدف  �لوطنية،  �لريا�شية  �لحت���اد�ت  وخمتلف 
و�لتنظيمي بالبطولت و�لفعاليات �لريا�شية و�لعمل على حت�شني م�شتوى 
�لتفاهم  م��ذك��رة  وت��ه��دف  ب��ال��دول��ة.  �لريا�شيني  جلميع  �ملقدمة  �خل��دم��ات 
لتطوير �ملنظومة وحت�شني �لو�شط �لريا�شي �ملحيط باأ�شحاب �لهمم �بتد�ًء 
من �لأ�شرة �ملحيطة ومرور�ً باملد�ر�س و�ملر�كز و�لأندية و�لأكادمييات وكافة 

�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية �ملعنية.
�لإمار�ت  �لتنفيذي لحتاد  �ملدير  �ل�شام�شي  �ل�شيد فهد علي  وّقع �لتفاقية 
�لأوملبياد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  �لها�شمي،  ط��الل  و�شعادة  للجوجيت�شو 
�لتي  للجوجيت�شو  �ل��ع��امل  بطولة  هام�س  على  وذل���ك  �خل��ا���س،  �لإم���ار�ت���ي 
ينظمها �لحتاد �لدويل للعبة با�شت�شافة �حتاد �لإم��ار�ت للجوجيت�شو على 

توقيع  وي��وؤك��د  �لريا�شية.  ز�ي��د  مدينة  يف  �أري��ن��ا  مبادلة  من  �أبوظبي  �أر���س 
من  للريا�شيني  و�حت�شانها  �جلوجيت�شو  ريا�شة  �شمولية  على  �لتفاقية 
�شل�شلًة  �لعام  هذ�  للجوجيت�شو  �لعامل  بطولة  تكّر�س  حيث  �لفئات،  خمتلف 

خا�شة من �لنز�لت لأ�شحاب �لهمم �شمن فئة �ل’بار�جوجيت�شو‘.
ر�شالته  �إىل  ��شتناد�ً  �لتفاقية  توقيع  على  �خلا�س  �لأوملبياد  حر�س  وياأتي 
و�لدويل  �لوطني  �ل�شعيد  على  �خل��ا���س  �لأومل��ب��ي��اد  ح��رك��ة  لإب���ر�ز  �ل��ر�م��ي��ة 
و�لحتفاء بقدر�ت و�إجناز�ت �لأ�شخا�س �أ�شحاب �لهمم وتر�شيخ روؤية جديدة 
من �لندماج للجميع �نطالقاً من ��شرت�تيجية �لأوملبياد �خلا�س �لإمار�تي 
2018-2021 وروؤيته �لتي تهدف لتمكني ودمج �أ�شحاب �لهمم جمتمعياً 
ع��ن ط��ري��ق �ل��ري��ا���ش��ة وت��ق��دمي �أف�����ش��ل �خل��دم��ات وت��وف��ري ف��ر���س �لتدريب 

و�لتعليم ون�شر �لثقافة �لريا�شية و�ل�شحية يف �أو�شاطهم.
�لها�شمي،  ط��الل  �شعادة  ق��ال  �لتفاهم  مذكرة  توقيع  على  تعليقه  �إط��ار  ويف 
توقيع  “ي�شعدنا  �خل��ا���س:  �لإم���ار�ت���ي  �لأومل��ب��ي��اد  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
هذه  باأهمية  منا  �إمي��ان��اً  للجوجيت�شو  �لإم����ار�ت  �حت��اد  م��ع  �لتفاهم  م��ذك��رة 
�خلا�س  �لأومل��ب��ي��اد  لالعبي  و�لريا�شية  �لفنية  �مل�شتويات  رف��ع  يف  �لريا�شة 

من �أ�شحاب �لهمم ملا لها من دور كبري يف تعليم �لأف��ر�د مبادئ �لدفاع عن 
�لنف�س، مما ي�شاهم يف رفع ثقتهم بذ�تهم و�إك�شابهم مهار�ت ريا�شية جديدة. 
ونعترب هذه �لتفاقية ��شتكماًل ل�شل�شة �لتفاقيات �لتي نعقدها يف �لأوملبياد 
�خلا�س و�لتي تهدف �إىل دمج �أ�شحاب �لهمم يف خمتلف �لفعاليات �لريا�شية 
�لتدريب �لريا�شي، ونتوجه  �لعاملية يف  �ملعايري  �أف�شل  �إىل توفري  بالإ�شافة 
�لتعاون  هذ�  على  للجوجيت�شو  �لظغمار�ت  �حتاد  �إد�رة  �إىل  �جلزيل  بال�شكر 

�لذي �شيكون بد�يًة للكثري من �لفعاليات و�لرب�مج �مل�شرتكة«. 
من جانبه، قال �ل�شيد فهد علي �ل�شام�شي �ملدير �لتنفيذي لحتاد �لإمار�ت 
�جلهة  ب�شفتنا  للجوجيت�شو  �لإم����ار�ت  �حت���اد  يف  “نحر�س  للجوجيت�شو: 
�لتعاون مع خمتلف  �لر�عية لريا�شة �جلوجيت�شو يف �لدولة على  �لر�شمية 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لريا�شة  بتطوير  �ملعنية  و�جلهات  �لريا�شية  �لحت���اد�ت 
بهدف ت�شليط �ل�شوء على ريا�شة �جلوجيت�شو وتعزيز ح�شورها يف خمتلف 
�لإمار�تي �خلا�س لرتويج  �لأوملبياد  مع  للتعاون  و�شعدنا  �ملجتمع.  مفا�شل 
ريا�شة  �حت�شان  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �ل��ه��م��م،  �أ���ش��ح��اب  ب��ني  �جلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة 
لتبني  �لفئات  جميع  دعم  باأهمية  منا  و�إمي��ان��اً  �لفئات،  جلميع  �جلوجيت�شو 

منط حياٍة �شحي وممار�شة �لريا�شة �لتي تلبي طموحاتهم. ويف هذ� �ل�شياق، 
�لريا�شية  �ملحافل  جميع  يف  بار�جوجيت�شو  مناف�شات  تنظيم  على  نحر�س 
�لتي ننظمها ون�شت�شيفها، حيث يتز�من توقيع �لتفاقية �ليوم مع ��شت�شافة 
لفئة  خا�شة  مناف�شاٍت  ت�شهد  و�لتي  للجوجيت�شو  �لعامل  لبطولة  �أبوظبي 
يف  هنا  �حل�شور  على  حر�شت  �لتي  �لعاملية  �لأ���ش��م��اء  لأب���رز  بار�جوجيت�شو 
وهي  �لإ���ش��ر�ر،  مع  م�شتحيل  ل  �أن  على  للتاأكيد  �أبوظبي  �لت�شامح  عا�شمة 

�إحدى �أهم �لقيم �لتي ترّوج ريا�شة �جلوجيت�شو لها«.
وعماًل ببنود �ملذكرة �شيتعاون �جلانبان على توفري مر�كز تدريب لريا�شة 
�جلوجيت�شو خا�شة باأ�شحاب �لهمم على م�شتوى �لدولة، وذلك من خالل 
مو�هب  تكوين  ي�شمن  ب�شكٍل  للطرفني  �ملتوفرة  و�مل��و�رد  �خل��رب�ت  توظيف 
ومنتخبات وطنية قوية يف ريا�شة �جلوجيت�شو. من جانبه، �شيقوم �لأوملبياد 
مهار�ت  ل�شقل  خا�شة  ودور�ٍت  تعريفية  ور���س  بتنظيم  �لإم��ار�ت��ي  �خلا�س 
�ملدربني و�حلكام و�ملتطوعني، فيما يوفر �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو توفري 
و�إد�رتها  �لريا�شية  �لبطولت و�لأح��د�ث  �لفنية للتدريب وتنظيم  �لكفاء�ت 

فنياً.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي بعد رحلٍة طويلة حول  �أر�س   حطت ريا�شة �جلوجيت�شو رحالها على 
�لعامل، لتنطلق منذ ذلك �حلني م�شرية �زدهارها �ملحلية و�لعاملية، خا�شًة بعد 
�نطالق بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�شو عام 2009. وبعد مرور 
�أبوظبي مكانتها يف  عقٍد على �نطالق �لدورة �لأوىل للبطولة �لعاملية، ر�ّشخت 
�جلوجيت�شو  ولتكون  لها،  �لعاملي  �ملوطن  لت�شبح  �ملرموقة  �لريا�شة  هذه  عامل 
يبد�أ  �إن  وم��ا  �لأع��م��ار.  خمتلف  من  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  لقلوب  �ملّقبة  �لريا�شة 
بعد  �لريا�شي م�شريته يف ريا�شة �جلوجيت�شو، يجد نف�شه يقع يف هو�ها عاماً 
ع��ام، ف��رت�ه يحمل �حل��ز�م بعد �لآخ��ر فيما تنتقل فئته �لعمرية عاماً بعد عام 
يح�شدون  و�أ���ش��ات��ذة  وحم��رتف��ني  �شباب  �إىل  �لأي���ام  مب��رور  �لنا�شئون  ليتحول 
على  �لوطني  منتخبنا  جن��وم  من  �لإم���ار�ت  �شباب  وحر�س  حلو�.  �أينا  �لذهب 
تكري�س �لوقت و�جلهد لتطوير مهار�تهم يف �للعبة، حيث بد�أ بع�شهم م�شريته 
مميزة،  نتائج  وحققو�  ع��ام��اً،   18 فئة  ع��ن  �لإم����ار�ت  منتخب  بتمثيل  �لعاملية 
�ملنتخب  �لتدريب وبذل �جلهود ليحجزو� مكانهم جمدد�ً يف �شفوف  وو��شلو� 
�أحمد �حل��اج علي  و�شعيد  �لف�شلي  �أمثال عمر  21 عاماً، من  �شمن فئة حتت 
�شيف �لغيثي. ومع ��شتمر�ر بطولة �لعامل للجوجيت�شو على �أر�س مبادلة �أرينا 
يف مدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبوظبي، ي�شجل �أبطال �لإمار�ت �أد�ًء م�شّرفاً يليق 
لهذه  �لإم���ار�ت  �أبناء  تبني  على  ويوؤكد  �جلوجيت�شو،  جم��ال  يف  �لدولة  مبكانة 

�لريا�شة ولأخالقها �لعالية، وت�شميمهم على مو��شلة تطوير كفاء�تهم.
وبعد نز�ٍل �شعب، متكن جنم �لإمار�ت عمر �لف�شلي من ح�شد ذهبية فئة حتت 
62 كيلو حيث قال: “ل ميكنني �لتعبري بالكلمات عن مدى  21 عاماً عن وزن 

فخري لتمكني من �أد�ء �لأمانة �لتي و�شعتها قيادة دولتنا وجمهورنا باملنتخب، 
حيث  خ�شمي،  باإخ�شاع  فزتها  �شعبة  م��ب��ار�ٍة  بعد  فئتي  ذهبية  ح�شدت  حيث 
�لتدريب لأمتكن من  �لتي تعلمناها خالل مع�شكر  �ملهار�ت  �لكثري من  وّظفت 
�مل�شرية  �أ�شتذكر  �مليد�ليات  �إح��دى  �أح�شد  م��رٍة  كل  ويف  �لتتويج.  من�شة  �شعود 
�إذ بد�أت م�شريتي يف  �ملميزة �لتي مررت بها ومكنتني من �لو�شول لهذ� �ليوم، 
فئة حتت 18 عاماً وتدرجت يف �لأحزمة و�لفئات �إىل �أن حظيت ب�شرف متثيل 
ي�شغلني عن  �ليوم لن  ف��وزي  21 عاماً. ولكن  �ليوم �شمن فئة حتت  منتخبنا 
حتقيق هديف �لتايل، لأين �أرف�س فكرة �لكتفاء مبا حققته، ولهذ� �شاأتابع بذل 

�جلهود لأرد بع�س �جلميل �لذي قدمته يل قيادة دولتنا �حلبيبة�ل«.
ويف ختام �ليوم �لثاين للبطولة قال �شعادة حممد �شامل �لظاهري، نائب رئي�س 
بفخٍر  “�أ�شعر  للبطولة:  �ملنظمة  �للجنة  ورئي�س  للجوجيت�شو  �لإم��ار�ت  �حت��اد 
كبري مل�شتويات �لأد�ء �ملرموقة �لتي �أظهرها لعبونا، فقد متكن �أبطال وبطالت 
39 ميد�لية، فيما  21 عاماً، من ح�شد  18 وحتت  �لإم��ار�ت من فئتي حتت 
��شتعر�شو�  حيث  ذهبية  ع�شر  �ثني  م��ع  �لأوىل  �ملرتبة  يف  �ل��دول��ة  علم  رف��ع��و� 
م�شتويات �أد�ٍء توؤكد على ح�شور ريا�شة �جلوجيت�شو يف دولة �لإمار�ت. و�أتطلع 
ملتابعة تطّور هوؤلء �لأبطال، خا�شًة و�أن �لعديد منهم �شارك يف �ل�شابق يف �ملنتخب 
�شمن فئة 18 عاماً، وحقق نتائج م�شّرفة، حيث و��شلو� �لتدريب ليحظو� مرًة 
�أخرى ب�شرف متثيل منتخبنا �لوطني �ليوم يف فئة حتت 21 عاماً. ويعزز هذ� 
يحقق  �أن  ناأمل  �إذ  �لقادمة،  �لبطولة  �أي��ام  �لإيجابية حيال  توقعاتنا  �لأد�ء من 
�أد�ًء م�شرفاً يوؤهلهم للفوز مبختلف  لعبو �ملنتخب من فئتي �لكبار و�لأ�شاتذة 
فئات �مليد�ليات«. وقال �ملدير �لفني للمنتخب �لوطني ر�مون ليمو�س: “يتطلب 
�لتي يتمتعون بها  �لبدنية  �لقدر�ت  تدريب كل فئٍة مهار�ٍت خا�شة ل�شتك�شاف 

�إىل �لأحزمة �لأعلى. وقد برهن جنوم  و�لعمل على تطويرها خالل �نتقالهم 
ع��ام��اً وحتت   18 و�ل�شيد�ت �شمن فئات حت��ت  �ل��رج��ال  م��ن  �لإم����ار�ت  منتخب 
21 عاماً �متالكهم جلميع مقّومات �لفوز، حيث يوظفون جميع �ملهار�ت �لتي 
يتعلمونها وي�شتجيبون للتوجيهات ب�شكٍل مبا�شر، كما ويتحلون مبقدرٍة كبرية 
�أد�ء خ�شمهم على ب�شاط �ملناف�شة وتوظيف �حلركات �ملالئمة �لتي  على قر�ءة 
ت�شمن فوزهم. وبالنظر مل�شتويات �لأد�ء هذه، �أثق كل �لثقة باأن �شم�س م�شتقبل 
�لت�شامح من جنوم  �أر�س  �أبوظبي ملا قدمته وتقدمه  �جلوجيت�شو �شت�شرق من 
�للعبة«. وقال علي �شيف �لغيثي، لعب �ملنتخب يف فئة حتت 21 عاماً و�شاحب 
�حلز�م �لأزرق: “�نطقت م�شريتي على ب�شاط ريا�شة �جلوجيت�شو منذ �شن 15 
عاماً. وحظيت يف �ل�شابق ب�شرف �ملناف�شة يف �لعديد من �لبطولت و�ملناف�شات 
بلقاء �شيدي �شاحب  �مل��ر�ت  �أح��د  18 عاماً، وت�شّرفت يف  �لعاملية عن فئة حتت 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة، حيث قال يل �أنت بطل وم�شتقبلك م�شتقبل بطل، وهي �لكلمات 
�أدخل ب�شاط �ملناف�شة. و�شجعتني هذه  �لتي يرتدد �شد�ها يف ذهني يف كل مرٍة 
�أبوظبي  ببطولة  ف��زت  حيث  �جلوجيت�شو،  يف  م�شريتي  مو��شلة  على  �لكلمات 
جر�ند �شالم وغريها من �لبطولت �لعاملية، و�ألعب �ليوم يف فئة حتت 21 عاماً. 
�لوقت للمو�زنة  �لرغم من �شغوطات  د�ئم على  ب�شكٍل  �لتدريب  و�أحر�س على 
و�لت�شميم  �لن�شباط  قيم  من  م�شتفيد�ً  و�لريا�شية  �ل�شخ�شية  حياتي  بني 

و�ل�شجاعة �لتي �أتعلمها خالل �لتدريب للرتكيز على حتقيق �أهد�يف«.
وت�شتمر مناف�شات بطولة �لعامل للجوجيت�شو على �أر�س مبادلة �أرينا يف مدينة 
�لحتاد  ينظمها  حيث  �جل��اري،  نوفمرب   24 حتى  �أبوظبي  يف  �لريا�شية  ز�ي��د 

�لدويل للجوجيت�شو وي�شت�شيفها �حتاد �لإمار�ت.

على هام�س بطولة العامل للجوجيت�سو التي ينظمها الحتاد الدويل للعبة وي�ست�سيفها احتاد الإمارات

الإمارات للج�جيت�س� والأوملبياد اخلا�س الإماراتي ي�قعان مذكرة تفاهم لتعزيز ريا�سة اجل�جيت�س� بني فئات اأ�سحاب الهمم
يتعاون اجلانبان مبوجب املذكرة لتنظيم اأن�سطٍة واإن�ساء مراكز تدريب خا�سة يف خمتلف اأنحاء الإمارات

املنتخب يوا�سل حت�سرياته ملونديال ال�ساطئية

املازمي : حت�سرياتنا ت�سري ب�سكل جيد وثقتي كبرية بالالعبني

منتخب الإمارات يحجز ح�سة الأ�سد مع 12 ذهبية خالل اأول يومن للبطولة

ي�مان من الأداء امل�سّرف لنج�م منتخب الإمارات للج�جيت�س�
�سباب الإمارات يدفعهم الطموح ملوا�سلة حتقيق النتائج امل�سّرفة

رئي�س الحتاد الدويل للج�جيت�س� ل�»وام: 
الإمارات تنظم بط�لة العامل بكفاءة واحرتافية

دولة  �أن  للجوجيت�شو  �ل���دويل  �لحت���اد  رئي�س  ث��ي��ودوري�����س  ب��ان��اي��وت��و���س  �أك���د 
�لإمار�ت جنحت يف مهمة تنظيم بطولة �لعامل للجوجيت�شو بكفاءة و�حرت�فية 
كبرية وذلك على �لرغم من �شخامة �لن�شخة �حلالية للحدث �لتي تقام للمرة 

�لأوىل ب�شكل جممع لكل �لفئات وكافة �ملر�حل �ل�شنية يف مكان و�حد.
�لريا�شي �ل�شخم  �إن هذ� �حل��دث  �لإم���ار�ت و�م  �أنباء  وق��ال يف حديث لوكالة 
�لذي ي�شم 1500 لعب ولعبة من 69 دولة تنظمه دولة �لإم��ار�ت ب�شكل 
عاملية  كعا�شمة  �أبوظبي  و�إم���ارة  �لدولة  مكانة  يعك�س  ما  وه��و  ومتميز  مبهر 

لريا�شة �جلوجيت�شو.
و�أ�شار �إىل �أن تنظيم �لبطولة يتم وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية ونال ��شادة جميع 
�لوفود �مل�شاركة �لتي �أبدت �شعادتها �لكبرية مبا وجدته يف دولة �لإمار�ت من 
�هتمام ورعاية وهو ما يعك�س �ملكانة �لر�ئدة للدولة كنموذج عاملي فريد للتنوع 

�لثقايف و�لتعاي�س بني جميع �جلن�شيات.
و�أ�شاف �إننا �شعد�ء بتنظيم هذه �لبطولة �لكربى �لتي تقام ب�شكل جممع للمرة 
�لأوىل يف دولة �لإمار�ت حيث �شاهمت �خلرب�ت �لإمار�تية �لكبرية يف ريا�شة 
�ملتميزة  �لفنية  �مل�شتويات  وكذلك  �لبطولة  هذه  جناح  تعزيز  يف  �جلوجيت�شو 

�لتي ن�شاهدها يف �ملناف�شات �ملختلفة.
و�أعرب عن �شعادته بح�شور مر��شم توقيع مذكرة �لتفاهم بني موؤ�ش�شة �لأوملبياد 
�خلا�س �لإمار�تي و�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو لفتا �إىل �أن هذه �لنموذج يف 
�لتعاون �مل�شرتك من �شاأنه �أن يعزز تو�جد فئة �أ�شحاب �لهمم يف هذه �لريا�شة 

ومينحهم �ملن�شة �لالزمة للتدريب و�مل�شاركة يف �ملناف�شات �ملختلفة.
و�أو�شح �أن هذ� �لأمر يعك�س حر�س دولة �لإمار�ت على متكني �أ�شحاب �لهمم 
�ملجتمع  باعتبارهم جزء� ل يتجز�أ من  �لرعاية و�لهتمام  �شبل  كافة  وتوفري 
�لريا�شية..  ومنها  �ملجالت  �شتى  يف  �لإجن���از�ت  لتحقيق  �لدولة  جهود  وم��ن 
�لدعم  �شبل  كافة  وتقدم  �حل��ذو  ه��ذ�  �أن حت��ذو  �لعامل  دول  ن�شجع جميع  �إننا 
�شاحب  �إىل  بال�شكر  وتوجه  �لريا�شة.  لهذه  �لهمم  �أ�شحاب  ملمار�شة  �لالزمة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة على دعمه �ملتو��شل لريا�شة �جلوجيت�شو يف �لعامل و�إىل �شمو 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد  �ل�شيخ 
�إىل  وكذلك  للبطولة  رعايته  على  �لتنفيذي  �أبوظبي  مكتب  رئي�س  �أبوظبي 
�شعادة عبد�ملنعم �لها�شمي رئي�س �لحتادين �لإمار�تي و�لآ�شيوي �لنائب �لأول 

لرئي�س �لحتاد �لدويل ولكل �أع�شاء �للجنة �ملنظمة �لعليا.
وتتو��شل مناف�شات بطولة �لعامل للجوجيت�شو ب�شالة مبادلة �أرينا يف مدينة 
نوفمرب   24 حتى  �لبطولة  مناف�شات  ..وت�شتمر  باأبوظبي  �لريا�شية  ز�ي��د 
�جلاري حيث ينظمها �لحتاد �لدويل بالتعاون مع �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو 

لأول مرة ب�شكل جممع لكل �لفئات وكل �ملر�حل �ل�شنية يف مكان و�حد.
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•• دبي-الفجر:

�لعربية  للخيول  دب��ي  مربط  لفت 
كلباء  ب��ط��ول��ة  خ���ت���ام  يف  �لأن����ظ����ار 
ن�شختها  �لعربية يف  جلمال �خليل 
�ملتميز  باإنتاجه  �أم�س،  �أول  �لأوىل 
من �لفحل �إف �إيه �إل ر�شيم �شانع 
باحتكاره  وذل����ك  �ل���ع���امل،  �أب���ط���ال 
بعمر  �ملهور  بطولة  �أبطال  �نت�شاب 
�لثالث �شنو�ت، و�لتي كانت مبثابة 
بطولت  ن��ظ��ام  يف  �لأف��ح��ل  بطولة 
�ل���ع���رب���ي���ة؛ حيث  ج����م����ال �خل����ي����ل 
ك��ل��ب��اء جلمال  ب��ط��ول��ة  �ق��ت�����ش��رت 
�لأوىل  ن�شختها  يف  �لعربية  �خليل 
ع��ل��ى ف��ئ��ات �خل��ي��ول م��ن م��ن عمر 
�ل�شنة و�ل�شنتني و�لثالث �شنو�ت. 

و�أثبت �لفحل �إف �إيه �إل ر�شيم �أنه 

�إنتاج  معادلت  كل  يف  �ملوؤثر  �لرقم 
�لبطولت  �ل���ع���دي���د  يف  �لأب����ط����ال 
�أ�شاف  ح���ني  و�ل���ع���امل���ي���ة،  �مل��ح��ل��ي��ة 
ب�����ش��م��ة ج���دي���دة عربت  ك��ل��ب��اء  يف 
 3 بعمر  �ملهور  بطولة  نتائج  عنها 
من  �شامد  دي  �ملهر  بفوز  �شنو�ت 
�لفحل �إف �إيه �إل ر�شيم  بامليد�لية 
�لذهبية و�ملهر دي بارق �إبن �لفحل 
�إف �إيه �إل ر�شيم بامليد�لية �لف�شية 
�إف  و�مل��ه��ر دي ج���رب�ن م��ن �لفحل 
�إيه �إل ر�شيم بامليد�لية �لربونزية. 
�ل�شنة  ب��ع��م��ر  �مل���ه���ور  ب��ط��ول��ة  ويف 
متكن �لفحل �إف �إيه �إل ر�شيم من 
�ملهر  برونزية  مع  ب�شمته  ت�شطري 

�شامخ �لبد�ير.
ر�شيم  �إل  �إي���ه  �إف  �ل��ف��ح��ل  و���ش��ج��ل 
ب����ط����ولت  �أغ������ل������ب  يف  ح�����������ش�����وره 

�لهدة  دي  متكنت  فقد  �مل��ه��رج��ان. 
بنت �إف �إيه �إل ر�شيم من نيل ف�شية 
�ملهر�ت بعمر �ل�شنة. و�كت�شح فحل 
�أبطال بطولة  �إنتاج  �لعاملي  �لإنتاج 
خالل  م��ن  �ل�شنتني  بعمر  �مل��ه��ر�ت 
بناته �ل��ث��الث  وه��ي �مل��ه��رة جميلة 
�لذهبي  �ل��ل��ق��ب  �ل��ب��د�ي��ر ���ش��اح��ب��ة 
�ل��ه��و�ج��ر �شاحبة  ب��ارع��ة  و�مل���ه���رة 
�إيه  �إف   “ و�مل��ه��رة  �لف�شي  �للقب 
�للقب  �شاحبة  �لر�شيم”  بنت  �أم 
�إل  �إي�����ه  �إف  �أك�����د  ك��م��ا  �ل���ب���ون���زي. 
بطولة  يف  �لإن��ت��اج��ي��ة  ق��وت��ه  ر�شيم 
�ملهر�ت بعمر 3 �شنو�ت مع �شاحبة 
�مليد�لية �لف�شية �ملهرة دي نو�هل.

دعم �سامي م�ستمر
�لعربية  وعزز مربط دبي للخيول 

و�ملالك  للمربني  �لد�عمة  ب�شمته 
�مل����و�ط����ن����ني ب���ت���ق���دمي ����ش���ب���وة من 
للمهرة  ر�شيم  �إل  �إي���ه  �إف  �لفحل 
ب��ط��ول��ة �لثالث  ب��ذه��ب��ي��ة  �ل��ف��ائ��زة 
�ملهرة  ���ش��ن��و�ت، وك��ان��ت م��ن ن�شيب 
مغيدر  مل�����رب�����ط  م����غ����ي����در  روع���������ة 
للخيول �لعربية ملالكه ر��شد �شيف 

�لزعابي.
حممد  ل��ل��م��ه��ن��د���س  ت�����ش��ري��ح  ويف 
�لتوحيدي �مل�شرف �لعام مدير عام 
�لبطولة  �إن  قال:”  دب���ي،  م��رب��ط 
�لإم����ارة  م�شرقة يف  ك��ان��ت حم��ط��ة 
�لبا�شمة باأول ن�شخة من �لبطولة، 
�ل���ق���وة �لإن��ت��اج��ي��ة ملربط  و�أك������دت 
�لأ�شطوري  �لفحل  دبي من خالل 
ر�شيم،  �إل  �إي��ه  �إف  �لعاملي  لالإنتاج 
غامر�  �شعور�  لدينا  بعث  م��ا  وه��و 

بال�شعادة و�لر�شا«.
�لنتائج  �إن  �لتوحيدي:”  و�أ���ش��اف 
من  �ملنتجة  �خليول  حققتها  �لتي 
و�لدعم  ر�شيم،  �إل  �إي��ه  �إف  �لفحل 

ل�شالح  دب��ي  م��رب��ط  يقدمه  �ل���ذي 
�مل���رب���ني و�مل������الك �مل���و�ط���ن���ني، هو 
�لعرب  ف���ار����س  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ث���م���رة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�ل���ع���امل 

�لذي  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
وجه �شموه بجعل جناح �لفحل �إف 
�إل ر�شيم جناح جلميع مر�بط  �إيه 
م�شتوياتها.  ب��ك��اف��ة  ع��ل��ى  �ل���دول���ة 

�لقيام  يف  م�����ش��ت��م��ر  دب����ي  وم���رب���ط 
تطوير  يف  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي  ب����دوره 
عموما  �ل��ع��امل  يف  �لعربية  �خل��ي��ل 

و�لإمار�ت على وجه �خل�شو�س«.

•• اأبوظبي-الفجر

�طماأن �شعادة عبد�هلل �شعيد �لنيادي 
ت����اي و�لكيك  �مل�����و�ي  رئ��ي�����س �حت����اد 
منتخبنا  ��شتعد�د�ت  على  بوك�شينج 
لالألعاب  �لعامل  بطولة  يف  �مل�شارك 
�لقتالية )و�كو( لعام 2019 ، �لتي 
�لرتكية   �أن��ط��ال��ي��ا  م��دي��ن��ة  يف  ت��ق��ام 
نوفمرب   23 م����ن  �ل����ف����رتة  خ�����الل 
دي�شمرب  م��ن  �لأول  وح��ت��ى  �حل���ايل 
�مل��ق��ب��ل مب�����ش��ارك��ة �أك����رث م���ن 700 
لع���ب م��ن 66 دول����ة  م��ن بينها 9 
�لإم����ار�ت  مقدمتها  يف  عربية  دول 
،تون�س  ،�مل����غ����رب  ،�ل�����ك�����وي�����ت،�لأردن 
،�جلز�ئر،وليبيا  �ل��ع��ر�ق  ،فل�شطني 
و�لتي ت�شمل مناف�شات �لفل كونتاكت 
، ليت لو كيك ، ليت كونتاكت ، قتال 
�لنقاط ، ميوز كل فورز ،و�لتي متثل 

�ألعاب �لدفاع عن �لنف�س.
�إن �مل�شاركة �لثانية يف  و�أكد �لنيادي 
 )WAKO(  تلك �لبطولة �لعاملية
�أقيمت  �لتي  �ملا�شية  �مل�شاركة  عقب 
و�ل��ت��ي �شهدت  ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة  يف 
،�لتايكوندو،  ت����اي  �مل������و�ي  �أل����ع����اب 
�ملالكمة  كيندو،  �جل���ودو،   ، �لوو�شو 
�لتايالندية، �جلو جيت�شو ومالكمة 
�شهرة طيبة  �أك�شبت �لحت��اد  �لركل، 
و�شط �لحتاد�ت �لريا�شية �ملتقدمة 
�لقتالية  �ل��ف��ن��ون  �أل���ع���اب  جم���ال  يف 
على  �شرورية  �ملو�فقة  كانت  ،لذلك 
تلبية دعوة �ل�شيد روي باكري رئي�س 
�لريا�شي  للحدث  �ملنظمة  �للجنة 
�لرتكية   �نطليا  م��دي��ن��ة  يف  �ل��ع��امل��ي 
م���ث���ل تلك  و�مل�������ش���ارك���ة يف  ،خ���ا����ش���ة 
�أ�شبح  �لعاملية  �لريا�شية  �لإح���د�ث 
عا�شمة  �أ�شبحت  �أن  بعد  ���ش��روري��ا 

دولة �لإمار�ت �أبوظبي مقر� لالحتاد 
�لعربي للمو�ي تاي، وما فوز �ل�شيد 
طارق حممد �ملهريي ع�شو جمل�س 
�لتنفيذي لالحتاد  – �ملدير  �لإد�رة 
لالحتاد  �لتنفيذي  �ملكتب  بع�شوية 
لدليل  موؤخر�  ت��اي  للمو�ي  �ل��دويل 
ملكانه دولة �لإمار�ت يف جمال �ألعاب 

�لدفاع عن �لنف�س و�لفنون �لقتالية 
�مل�شاركة �شمن  تاأتي  �ملختلفة ،حيث 

خ��ط��ة و�إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لحت����اد باأن 
�إقليميا  م���رك���ز�  �أب���وظ���ب���ي  ت�����ش��ب��ح 

ملختلف �ألعاب �لدفاع عن �لنف�س .
للكيك  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  وت���ك���ون���ت 

�لعامل  بطولة  يف  �مل�شارك  بوك�شينج 
�ملقبلة )WAKO( �لتي �أعتمدها 

فهد  برئا�شة  �لحت���اد  �إد�رة  جمل�س 
�لإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �ل���ع���ب���دويل 
ب���الحت���اد  �لأن�������ش���ط���ة  �إد�رة  م���دي���ر 
�أحمد و�حلكم ر��شد  �أ�شامة  و�مل��درب 
�ل��زرع��وين ، و7 لعبني وه��م �أحمد 
 63 حتت  وزن  يف  �مل�شارك  �لتميمي 
ك��غ��م ،حم���م���د �جل��ن��ي��ب��ي حت���ت 69 
 74 ك��غ��م ،م�����ش��ع��ود �ل��ع��ربي يف وزن 
،�إبر�هيم �لزعابي يف وزن حتت  كغم 
وزن  يف  �مل��ه��ريي  ،���ش��ي��ف  ك��غ��م   84
حتت 94 كغم ، عبد�هلل �لزعابي يف 
وزن فوق 94 كغم ، و�شيف �لزعابي 
�لوزن �ملفتوح .. و�شتخ�شع مناف�شات 
مل�شاعدة  �لفيديو  لرقابة  �لبطولة 
تو�جد  م���ع  �ل��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة  �لأج����ه����زة 
�ملن�شطات  ملكافحة  �لعاملية  �لوكالة 
مما ي�شاهم يف رفع م�شتوى �لبطولة 

وت�شنيفها.

النيادي يطمئن على ا�ستعدادات منتخبنا للكيك ب�ك�سينج لبط�لة العامل يف تركيا

اإنتاج »ر�سيم« يهيمن على األقاب 
بط�لة كلباء جلمال اخليل العربية

•• مراك�س-الفجر

�لدوريات  ملنتدى  �ل�شنوي  �لجتماع  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملحرتفني  ر�ب��ط��ة  �شاركت 
�لقدم  لكرة  �ملغربية  �لوطنية  �لع�شبة  ��شت�شافته  �ل��ذي  �ل��ق��دم  لكرة  �لعاملية 
�لحرت�فية يف مدينة مر�ك�س �ملغربية يوم �جلمعة �ملو�فق 15 نوفمرب �جلاري 
34 ر�بطة دوري حمرتفة، وتعترب هذه �مل�شاركة هي �لأوىل لر�بطة  مب�شاركة 

يجمع  �لذي  للمنتدى  �ن�شمامها  �أكتوبر  يف  �أعلنت  �لتي  �لإمار�تية  �ملحرتفني 
�لجتماع مدير  �لر�بطة يف  مثل  �ل��ع��امل، حيث  يف  �ملحرتفة  �ل��دوري��ات  رو�ب��ط 

قطاع �خلدمات �مل�شاندة م�شعب �ملرزوقي.
�شهد �لجتماع �لذي ��شتمر ملدة يومني �ختيار �نريكي بونيا، �لرئي�س �لتنفيذي 
كري�شتيان  ل��الأمل��اين  خلًفا  للمنتدى  ج��دي��ًد�  رئي�ًشا  �ملك�شيكي  �ل���دوري  لر�بطة 
�لتي وقعها  �ملنتهية فرتته.  كما رحبت �لرو�بط �لأع�شاء بالتفاقية  �شايفرت 

�ملنتدى مع �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم )فيفا( لتطوير�أنظمة �حلوكمة يف كرة 
�لقدم �ملحرتفة عاملًيا. و�شدد �لجتماع على �أهمية تقنني دور وكالء �لالعبني 
ودعمهم لالإ�شالحات �لتي �أعلنها �لفيفا موؤخًر� وت�شمل �إ�شد�ر رخ�س لوكالء 
�لالعبني وو�شع �شقف للمبالغ �لتي يتقا�شاها �لوكالء من �نتقالت �لالعبني.

وناق�س �لجتماع �ل�شكل �جلديد لبطولة كاأ�س �لعامل لالأندية و�لتي �شتقام يف 
2021، حيث �تفقو� على تقدمي مقرتح للفيفا بخ�شو�س توزيع  �ل�شني عام 

مبد�أ  وي��وؤك��د  �ملناف�شة  ت���و�زن  على  �حل��ف��اظ  �لع��ت��ب��ار  يف  ت�شع  ب�شورة  �ملقاعد 
�لت�شامن بني رو�بط �لدوريات.

و�ختتم �لجتماع بالتاأكيد على رف�س ظاهرة �لعن�شرية يف كرة �لقدم، حيث مت 
ر�شد  �ملختلفة،  �لدوريات  من  �لبيانات  جلمع  عمل  فريق  ت�شكيل  على  �لتفاق 
�لظاهرة  ه��ذه  ملحاربة  للمنتدى  مقرتحات  وت��ق��دمي  عاملًيا  �ملمار�شات  �أف�شل 

�ل�شلبية.

رابطة املحرتفني الإماراتية ت�سارك يف اجتماع منتدى الدوريات العاملية لأول مرة

•• اأبوظبي-الفجر

�لوطني  منتخبنا  لع���ب  ي��و����ش��ل 
�لدويل للجودو �يفان )حتت 100 
كغم ( تدريباته يف مع�شكره �لتدريبي 
�لذي يقيمه حاليا يف جامعة �شيكوبا 
يف  للم�شاركة  ����ش��ت��ع��د�د�  �ل��ي��اب��ان��ي��ة 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة للجودو  �أو���ش��اك��ا  ب��ط��ول��ة 
�ل��ت��ي ت��ق��ام خ���الل �ل��ف��رتة م��ن يوم 
�جلمعة �ملقبل  22 �إىل 24 نوفمرب 
�حلايل ،و�لتي ت�شهد م�شاركة 535 
لع���ب���ا ولع���ب���ة م���ن 95 دول�����ة من 
6 دول عربية تتمثل يف دولة  بينها 
�لإمار�ت ، �ل�شعودية ، �لكويت ،قطر 
�لبطولة  وك��ان��ت  و�ل��ي��م��ن،  ،�لأردن 
�ليابان  �كت�شاح  �شهدت  قد  �ملا�شية 
باملركز  بفوزها  �لبطولة  مليد�ليات 
من  م��ي��د�ل��ي��ة   35 ب��ر���ش��ي��د  �لأول 

بينها 11 ميد�لية ذهبية. 
وي�����ش��ت��ع��د لع��ب��ن��ا �ي��ف��ان م��ن خالل 
للم�شاركة يف بطولة  �أو�شاكا  بطولة 
�ملا�شرتز للجودو �لتي تقام يف مدينة 
جو�نزو �ل�شينية خالل �لفرتة من 
دي�شمرب �ملقبل و�لتي   14 �إىل   12

�مل�شنفني  �ل���الع���ب���ني  �أب������رز  ت�����ش��م 
يف �ل���ع���امل وف���ق���ا ل��الئ��ح��ة �لحت����اد 
ت�شهد  ،و�ل����ت����ي  ل���ل���ج���ودو  �ل�������دويل 
م�����ش��ارك��ة 437 لع��ب��ا ولع��ب��ة من 
59 دولة من بينها 5 دول عربية يف 
مقدمتهم �لإمار�ت ،م�شر ،�جلز�ئر 
 200 ،�ملغرب وتون�س ، ومن بينهم 
من  ولع����ب����ة  لع����ب����ا  و32  لع����ب����ة 

�مل�����ش��ن��ف��ني وف��ق��ا ل��الئ��ح��ة �لحت����اد 
بجانب  وي�شارك   ..  2019 ملو�شم 
�ل���الع���ب �ي���ف���ان �ل���الع���ب �ل����دويل 
��شتعد�د�ته  �أك��م��ل  �أن  بعد  فيكتور 
م��ن خ��ال ل م��ع�����ش��ك��ره �ل��د�خ��ل��ي يف 
�مل�شاركات   ت��ل��ك  ،وت�����ش��ب  �أب���و ظ��ب��ي 
�لألعاب �لوملبية  للم�شاركة يف دورة 

�ملقبلة )طوكيو 2020 (.

و���ش��دد حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب �لدرعي 
رئ��ي�����س �حت����اد �مل�����ش��ارع��ة و�جل����ودو 
على �شرورة �لرتكيز خالل �ملرحلة 
للجودو  حت��دي��ا  متثل  �ل��ت��ي  �ملقبلة 
�لإمار�تي بعد �أن �شخر �لحتاد كافه 
�لأول  للمنتخب  �لإع���د�د  متطلبات 
تطلعا ملن�شة �لتتويج �لقادمة ، بعد 
�لومل���ب���ي �شريجيو  �ل��ب��ط��ل  �ع���ت���ز�ل 

توما �لذي حقق 13 ميد�لية ملونة 
م�شو�ره  خ����الل  �لإم��������ار�ت  جل����ودو 
بامليد�لية  و�أبرزها فوزه   ، �لريا�شي 
�لربونزية يف دورة �لألعاب �لأوملبية 
ريو  يف  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي   2016 ري���و 
كجم،   81 حتت  وزن  يف  �لرب�زيلية 
ويف نف�س �لعام فوزه بذهبية جر�ند 

�شالم �أبوظبي 2016.

ج�دو الإمارات يف بط�لة اأو�ساكا اليابانية وج�انزو ال�سينية

يو�جه منتخبنا �لوطني �لأوملبي م�شاء �ليوم �لثالثاء 
ع�شر�  ربعا  �إل  �لر�بعة  يف  �جلنوبي  �ل��ك��وري  نظريه 
با�شتاد نادي �شباب �لأهلي دبي �شمن �جلولة �لأخرية 
من بطولة كاأ�س دبي �لدولية �لودية للمنتخبات حتت 
حت�شري�ت منتخبنا  �إط��ار  يف  تاأتي  �لتي  و  �شنة   23
للم�شاركة يف نهائيات كاأ�س �آ�شيا حتت 23 �شنة �ملقررة 
دورة  �إىل  ب��دوره��ا  و�مل��وؤه��ل��ة  �ملقبل  يناير  ت��اي��الن��د  يف 

�لألعاب �لأوملبية طوكيو 2020.
وي�شعى منتخبنا �إىل مو��شلة �شل�شلة نتائجة �لإيجابية 
يف �لبطولة بعد فوزه يف ثالث مباريات متتالية �أمام 
�أوزبك�شتان  2-0 و�أم��ام  2-1 و�أم��ام �ل�شعودية  �شوريا 
�لرتتيب  بجدول  �ل�شد�رة  يف  و�شعته  و�لتي   1-2
بر�شيد 9 نقاط كاملة ، حيث �أن �لفوز �أو �لتعادل يف 

مبار�ة �لغد ي�شمن ملنتخبنا �لتتويج بلقب �لبطولة.
�ملنتخب  جتمع  �آخ��رى  مباريات   3 كذلك  غ��د�  وتقام 
�إل ربعا  �لبحريني باملنتخب �ل�شوري �ل�شاعة �لر�بعة 
و�لأردين  �ل��ع��ر�ق��ي  و�ملنتخبني  ع��و�ن��ة  ذي���اب  مبلعب 
يلتقي  فيما   ، �مللعب  ذ�ت  يف  و�لربع  �ل�شابعة  �ل�شاعة 

�ملنتخبان �ل�شعودي و�لأوزبكي يف ملعب �لعوير �ل�شاعة 
�ل�شابعة و �لربع �أي�شا م�شاء.

من جهته �أكد جمال بوهندي مدير منتخبنا �لأوملبي 
�أن �لأب��ي�����س خ���رج ب��ال��ع��دي��د م��ن �ل��ف��و�ئ��د م��ن خالل 
�أهمها  �ل��ودي��ة  �ل��دول��ي��ة  �لبطولة  ه��ذه  يف  م�شاركته 
�لتي  �لعنا�شر  �أمام كافة  �لفر�شة  �لفني  منح �جلهاز 
كانت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  ف��ي��ه��ا  مب��ا  للقائمة  �شمها  مت 
فيتنام  �أم���ام  مبار�ته  يف  �لأول  �ملنتخب  م��ع  م��وج��ودة 
كاأ�س  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة  �مل�شرتكة  �لت�شفيات  �شمن 
�لعامل 2022 ونهائيات كاأ�س �آ�شيا 2023 ، م�شري�ً 
�ملا�شية  �ملباريات �لثالث  �أن �جلهاز �لفني خا�س  �إىل 
بت�شكيالت خمتلفة بهدف جتربة �لالعبني و�لوقوف 

على جاهزيتهم �لفنية و�لبدنية.
و�أ�شاف بوهندي �أن مبار�ة �لغد �أمام كوريا �جلنوبية 
ل��الع��ب��ني ملو��شلة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ج���دي���د�ً  مت��ث��ل حت���دي���اً 
وتتويج  �لبطولة  يف  قدموها  �لتي  �لر�ئعة  �لعرو�س 
جم��ه��وده��م ب����اإح����ر�ز ن��ت��ي��ج��ة �إي��ج��اب��ي��ة ت�����ش��م��ن لهم 

�حل�شول على لقب �لبطولة.

الي�م الأبي�س الأوملبي ي�اجه ك�ريا 
اجلن�بية يف ختام كاأ�س دبي الدولية
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الفجر الريا�ضي

�فتتح �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �للجنة �لأوملبية 
�لوطنية ورئي�س “جائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�شي” - 
�إحدى مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية -، �م�س فعاليات “موؤمتر 
“�لت�شامح  �شعار  حتت  �جلائزة  نظمته  �ل��ذي  �لدويل”،  �لريا�شي  �لإب���د�ع 

دبي. يف  �شيتي  �حلبتور  هيلتون  بفندق  و�ل�شالم يف �لريا�شة” وذلك 
تعزيز  يف  �مل��وؤمت��ر  دور  ع��ن  ق�شري  فيلم  بعر�س  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  وب����د�أت 
�لريا�شة ون�شر قيم �لت�شامح و�ل�شالم يف �لعامل، ثم �ألقى �أ�شطورة �لألعاب 
هذ�  تنظيم  على  �جلائزة  فيها  �شكر  �فتتاحية  كلمة  لوي�س  ك��ارل  �لأوملبية 
�ملوؤمتر ومنحه �لفر�شة للحديث عن �لدور �لذي تلعبه �لريا�شة يف متكني 

�ملجتمعات ون�شر �لت�شامح و�ل�شالم فيما بينها.
ر��شد  ب��ن  حممد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  و�شلم 
رئي�س  �لطاير  مطر  �شعادة  ير�فقه  مكتوم،  �آل 
جم��ل�����س �أم����ن����اء ج���ائ���زة حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
�إىل  �جلائزة  �أو�شمة  �لريا�شي،  لالإبد�ع  مكتوم 
�ل�شباب من �أ�شحاب  �لعرب  �لريا�شيني  من   6
 2016 ري��و دي جانريو  �أوملبياد  �لإجن���از�ت يف 
 ،2018 �آي��ر���س  بيون�س  يف  �ل�����ش��ب��اب  و�أومل��ب��ي��اد 
�لذين �ختارتهم �جلائزة ليكونو� �شفر�ء �لإبد�ع 
�جلائزة  �أطلقتها  �لتي  �مل��ب��ادرة  وه��ي  �لريا�شي 
وتعزيز  �لعربية  �لريا�شية  �ملو�هب  دعم  بهدف 
�لأوملبية  �مل��ي��د�ل��ي��ات  ع��ل��ى  دوره����ا يف �حل�����ش��ول 
للريا�شيني  �إلهام  م�شدر  يكونو�  و�أن  و�لدولية 

�ل��ع��رب، وه���م.. “ بطل �ل��ت��اي��ك��و�ن��دو �لأومل��ب��ي �أح��م��د ب��وغ��و���س م��ن �ململكة 
وبطلة  ج��ان��ريو،  دي  ري��و  �أومل��ب��ي��اد  ذهبية  �حل��ائ��ز على  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة 
�ملبارزة �لأوملبية �إينا�س بوبكري من تون�س �حلائزة على برونزية �أوملبياد ريو 
دي جانريو، وجنوم �أوملبياد �ل�شباب: بطل �لكار�تيه حممد عاي�س �لع�شريي 
 ،2018 �أوملبياد �ل�شباب  من �ململكة �لعربية �ل�شعودية �حلائز على ذهبية 
�لعربية  م�شر  جمهورية  م��ن  �جل��ن��دي  �أح��م��د  �حل��دي��ث  �خلما�شي  وب��ط��ل 
�حلائز على ذهبية �لأوملبياد ذ�ته، وبطلة �لتايكو�ندو فاطمة �لزهر�ء من 
ا، وبطل �لفرو�شية  �ململكة �ملغربية �حلا�شلة على ذهبية �أوملبياد �ل�شباب �أي�شً
عمر �ملرزوقي من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �حلائز على ف�شية �أوملبياد 

�ل�شباب«.
“ م��ع��ايل كري�شتي  ك��م��ا ك���رم ���ش��م��وه �مل��ت��ح��دث��ني يف جل�شات �مل���وؤمت���ر، وه���م 
كوفنرتي وزيرة �ل�شباب و�لريا�شة يف زميبابوي، ومعايل �شونيا بن �ل�شيخ 
با�س  د�نييال  و�ل�شيدة  تون�س،  بجمهورية  و�لريا�شة  �ل�شباب  �شوؤون  وزيرة 
ب��اإد�رة �لأمم �ملتحدة  �لتنمية �لجتماعية �ل�شاملة  �إد�رة �شعبة  �لتي تتوىل 
�لتايكو�ندو  وبطل   ،2011 ع��ام  منذ  و�لجتماعية  �لقت�شادية  لل�شوؤون 
كارل  و�لأ�شطورة  �لها�شمية،  �لأردن��ي��ة  �ململكة  من  بوغو�س  �أحمد  �لأوملبي 

لوي�س �لذي يعد �أعظم ريا�شيي �ألعاب �لقوى على �لإطالق«.
مذكر�ت  توقيع  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  و�شهد 
�لتفاهم بني �جلائزة ومعر�س �لطاقة �ل�شم�شية 
�شريكان  �ل��ع��ق��اري��ة  نخيل  و���ش��رك��ة  “ويتك�س” 
و�شركة  للجائزة،   11 �ل���  للدورة  ��شرت�تيجيان 
�لذهبي  �ل����ر�ع����ي  �ل��ق��اب�����ش��ة  ل��ل��ن��ف��ط  در�ج�������ون 
للجائزة، و�لتي وقعها �شعادة مطر �لطاير رئي�س 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �أمناء جائزة حممد  جمل�س 
�شعيد حممد  ���ش��ع��ادة  م��ع  �ل��ري��ا���ش��ي،  ل���الإب���د�ع 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و  �ل��ط��اي��ر 
ل�هيئة كهرباء ومياه دبي، وعقيل كاظم �لرئي�س 
نخيل  ���ش��رك��ة  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  ل��ل�����ش��وؤون  �لتنفيذي 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  قطامي  ب��ن  وم��ان��ع  �لقاب�شة، 
للخدمات �ملوؤ�ش�شية يف در�جون للنفط �لقاب�شة.

ح�شر فعاليات �ملوؤمتر �ل�شيخ ح�شر بن مكتوم بن 
و�ل�شيخ عبد�هلل بن حمد  للتن�س،  �لإم���ار�ت  رئي�س �حت��اد  �آل مكتوم  جمعة 
�شعيد  و�شعادة  �لأج�����ش��ام،  لبناء  �لإم����ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �ل�شرقي  �شيف  ب��ن 
عبد�لغفار �أمني عام للهيئة �لعامة للريا�شة، و�شعادة �شعيد حارب �أمني عام 
�أبوظبي  عام جمل�س  �أم��ني  �لعو�ين  ع��ارف  و�شعادة  �لريا�شي،  دبي  جمل�س 
�لريا�شي، و�شعادة عي�شى هالل �أمني عام جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي، و�للو�ء 
“م” نا�شر عبد �لرز�ق �لرزوقي رئي�س �لحتادين �لإمار�تي و�لآ�شيوي نائب 
رئي�س  �لقرقاوي  “م” �إ�شماعيل  و�للو�ء  للكار�تيه،  �ل��دويل  رئي�س �لحت��اد 
عبد�لكرمي  حممد  و���ش��ع��ادة  �ل�شلة،  لكرة  و�ل��ع��رب��ي  �لإم��ار�ت��ي  �لحت��ادي��ن 
جلفار رئي�س �حتاد �لإمار�ت لكرة �ليد، و�شعادة ثاين جمعة بالرقاد رئي�س 

جمل�س �إد�رة نادي دبي لأ�شحاب �لهمم، و�أع�شاء جمل�س �أمناء �جلائزة.
وت�شمن �ملوؤمتر 4 جل�شات حتدث فيها نخبة من جنوم �لريا�شة �لأوملبية 
جميعا  ��شتعر�شو�  دول��ي��ة  ملنظمات  وممثلني  حكومية  وق��ي��اد�ت  و�لعاملية 
بني  �لتعاون  عالقات  وتعزيز  و�ل�شالم  للت�شامح  عاملية  كلغة  �لريا�شة  دور 

�ل�شعوب وبني مكونات �ملجتمعات.
�لت�شامح”  لغة  “�لريا�شة  عنو�ن  حملت  �لتي  �لأوىل  �جلل�شة  يف  وحت��دث 
باإد�رة  �ل�شاملة  �لجتماعية  �لتنمية  �شعبة  �إد�رة  تتوىل  �لتي  با�س  د�نييال 
�لأمم �ملتحدة لل�شوؤون �لقت�شادية و�لجتماعية منذ عام 2011، وحتدث 
�ل��ذي ميثل  ر�شو�ن  �مل�شري حممد  �جل��ودو  �لأوىل بطل  �جلل�شة  معها يف 

�ل��ت��ن��اف�����س �ل�����ش��ري��ف و�للعب  من��وذج��ا ع��امل��ي��ا يف 
�حر�زه  بعد  �لعامل  �ح��رت�م  نال  �لنظيف، حيث 
�مليد�لية �لف�شية يف �أوملبياد لو�س �أجنلو�س عام 
مناف�شه  مهاجمة  ع��دم  ل  ف�شّ عندما   ،1984
�لذي  �لياباين  �لعامل  �لأوملبي بطل  �لنهائي  يف 
�أ�شيب يف قدمه، حيث جتنب ر�شو�ن �للعب على 
قدم مناف�شه �مل�شابة وف�شل �أن يخ�شر �لذهبية 
ب�شرف عن �أن يفوز باملركز �لأول بال�شتفادة من 
�آلم مناف�شه، كما �لعديد من �جلو�ئز و�لأو�شمة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة و�لأومل���ب���ي���ة و�مل�����ش��ري��ة �ىل 
�لياباين،  �مل�شرقة”  �ل�شم�س   “ و���ش��ام  ج��ان��ب 
وبعد �عتز�له �للعب بر�شيد ع�شر�ت �مليد�ليات 
�لقارية و�لعاملية �جته للتحكيم ون�شر �لريا�شة 

يف �ملجتمع، و�أد�ر �جلل�شة �لإعالمي م�شعل �لقحطاين.
“دبلوما�شية �لريا�شة” وحتدث خالها  �لثانية عنو�ن  وحملت �جلل�شة يف 
وت�شغل  و�لريا�شة يف زميبابوي،  �ل�شباب  وزيرة  معايل كري�شتي كوفنرتي 
ع�شوية �للجنة �لأوملبية �لدولية كممثلة للريا�شيني وكذلك ع�شوية هيئة 
�ملن�شطات  ملكافحة  �لدولية  �لوكالة  وع�شوية  �لأفريقية  �لأوملبية  �للجنة 
و�إحدى �أهم �لرموز �لريا�شية �لعاملية، وهي تعترب �أف�شل �شباحة �أفريقية 
ورمز �لقارة كونها و�حدة من �أف�شل �ل�شباحات يف �لتاريخ توجت م�شريتها 
ب�7 ميد�ليات �أوملبية، كما بلغ ر�شيدها يف بطولت �لعامل 13 ميد�لية وهي 
تكر�س وقتها دوماً لتطوير جمتمعها و �لريا�شة يف زميبابوي و �لعامل، كما 

ت�شتهر �أي�شاً باأن�شطتها �خلريية وحبها للريا�شة و�لأطفال و�حلياة �لربية 
و�لبيئة.

�شوؤون  وزي��رة  �ل�شيخ  بن  �شونيا  معايل  �لثانية  �جلل�شة  يف  معها  وحتدثت 
�لريا�شة  تطوير  جهود  تدعم  �لتي  تون�س،  بجمهورية  و�لريا�شة  �ل�شباب 
للجميع  �لريا�شة  ممار�شة  على  و�ل���ش��رة  �ل�شباب  فئة  وت�شجيع  تون�س  يف 
�أبرمت �لعديد من  �أ�شحاب �لهمم، وقد  ودعم �لريا�شة �لن�شائية وريا�شة 
�لقوى  لألعاب  �لتون�شية  و�جلامعة  �ل�شحة  وز�رة  مع  �ل�شر�كة  �تفاقيات 
�ملدر�شي و�جلامعي، وكذلك  �لو�شط  �لريا�شة عموما وتطويرها يف  لدعم 
ت�شجيع ممار�شة �أفر�د �ملجتمع �لن�شاط �لبدين، و�أد�رت �جلل�شة �لإعالمية 

ريا رّمال.
�لإبد�ع  “�شفر�ء  عنو�ن  �لثالثة  �جلل�شة  وحلمت 
�لريا�شيون  خ���الل���ه���ا  وحت������دث  �لريا�شي” 
“ بطل  �أب��ط��ال �لأومل��ب��ي��اد، وه��م  �ل��ع��رب �ل�شباب 
�ململكة  من  بوغو�س  �أحمد  �لأوملبي  �لتايكو�ندو 
�لأوملبية  �مل���ب���ارزة  وب��ط��ل��ة  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة،  �لأردن���ي���ة 
�أوملبياد  ت��ون�����س، وجن����وم  م���ن  ب��وب��ك��ري  �إي���ن���ا����س 
�ل�شباب: بطل �لكار�تيه حممد عاي�س �لع�شريي 
�خلما�شي  وبطل  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  من 
�حل��دي��ث �أح��م��د �جل��ن��دي م��ن ج��م��ه��وري��ة م�شر 
�لعربية، وبطلة �لتايكو�ندو فاطمة �لزهر�ء من 
�ملرزوقي  �لفرو�شية عمر  �ملغربية، وبطل  �ململكة 

من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة«.
“جتربة بطل” وحت��دث خاللها  �لتي حملت عنو�ن  �لأخ��رية  ويف �جلل�شة 
�لأ�شطورة كارل لوي�س �لذي يعد �أعظم ريا�شيي �ألعاب �لقوى على �لإطالق، 
ب�10  فاز  �شارك يف �أربع دور�ت �أوملبية ونال لقب ب�”ريا�شي �لقرن” حيث 
يف  ميد�ليات   10 جانب  �إىل  ذهبية،  ميد�ليات   9 منها  �أوملبية  ميد�ليات 
بطولت �لعامل، وبعد �عتز�له �لريا�شة يف 1997، كر�س كارل معظم وقته 
�شفري�  �أ�شبح  كما  لل�شباب،  �للياقة  وموؤ�ش�شات  �خلريية  لالأعمال  وطاقته 
بتمكني  ُتعنى  �شركة  و�أط��ل��ق  �ملتحدة،  �لأمم  و�ل��زر�ع��ة يف  �لأغ��ذي��ة  ملنظمة 
�لن�شاط  خ��الل  من  حياتهم  ظ��روف  لتح�شني  وت�شعى  و�لبالغني،  �ل�شباب 

�لبدين و�حلياة �ل�شحية.

حتت �سعار الت�سامح وال�سالم يف الريا�سة

اأحمد بن حممد يفتتح فعاليات م�ؤمتر الإبداع الريا�سي الدويل

•• العني-الفجر

�حتاد  رئي�س  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  ���ش��ع��ادة حممد  ه��ن��اأ 
�لعني  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�جل���ودو  �مل�شارعة 
�ل�شارقة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار ه��ن��اأ رئ��ي�����س و�أع�����ش��اء جم��ل�����س 
�ل��ري��ا���ش��ي مبنا�شبة فوز  �ل�����ش��ارق��ة  �ل��ري��ا���ش��ي ون���ادي 
فريق رجال كرة �ليد بنادي �ل�شارقة �لريا�شي، ممثل 
�لآ�شيوية   �لربونزية  بامليد�لية  �لإمار�تية،  �ليد  كرة 
لكرة  �ل���دوري  �أب��ط��ال  لالأندية  �آ�شيا  بطولة  ختام  يف 
�ليد، �لتي �ختتمت مناف�شاتها موؤخر� بدولة �لكويت 
�لإ�شادة  ي�شتحق  قاريا  �إجن��از�  متثل  و�لتي  �ل�شقيقة، 
�لإم��ار�ت��ي��ة و�لأ���ش��ي��وي��ة يف بطولة  �ل��ي��د  ك��رة  بتمثيل 
جلوب  “�شوبر  �ل��ي��د  ل��ك��رة  ل���الأن���دي���ة  �ل���ع���امل  ك���اأ����س 
2019”، �لتي �شتقام �لعام �جلاري يف �ململكة �لعربية 

�ل�شعودية.
وث��م��ن �ل���درع���ي �ل��دع��م �ل����ذي ي��ج��ده ق��ط��اع �ل�شباب 
و�ل��ري��ا���ش��ة م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ، جم���دد� �لإ�شادة 
�شعادة  برئا�شة  �ل�شارقة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  بجهود 
ونائبه  �ل�شام�شي،  �حل�شان  عبيد  ���ش��امل  )م(  �ل��ل��و�ء 
عبيد  حممد  و�شعادة  هندي  بن  جمعة  حممد  �شعادة 
رئي�س  �ل�شارقة،  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �حل�شان، 
�شاهم يف حتقيق  وكافة من  �جلماعية،  �لألعاب  �إد�رة 
�لإجناز �لآ�شيوي دعما مل�شرية �لفريق �لذهبي حامل 
و�ختتم    .. و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ملحلية  �لأل��ق��اب  م��ن  �لكثري 
موؤكد� باأن يد �ل�شارقة ��شتحقت بلوغ من�شة �لتتويج 
�لآ���ش��ي��وي��ة بف�شل ت��ك��ام��ل �جل��ه��ود �ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف 
حتقيق �ملركز �لثالث �لربونزي،�أمال مو��شلة �جلهد 

مبا ي�شهم يف دعم ريا�شة �لإمار�ت .

“�شحة”،  �ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  توفر 
�لرعاية �ل�شحية �ملتميزة لبطولة �لعامل للجوجيت�شو 
�ملقامة حاليا يف �أبوظبي و ت�شتمر حتى 24 نوفمرب 
�جلاري، يف �شالة مبادلة �أرينا مبدينة ز�يد �لريا�شية، 
“�شحة” �لجتماعية،  وذلك �نطالقاً من م�شوؤولية 

ومبادر�تها �لد�ئمة �لهادفة خلدمة �أفر�د �ملجتمع.
وز�ر �لدكتور مرو�ن علي �لكعبي، مدير �إد�رة �جلاهزية 
للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  يف  �لأع��م��ال  و��شتمر�رية 
�لعيادتني  وتفقد  �حل��دث  موقع  “�شحة”  �ل�شحية 
�لطبيتني �للتني وفرتهما �شركة “�شحة” وزودتهما 
بكل �مل�شتلزمات و�ملعد�ت �لطبية �ل�شرورية، و�لكو�در 
�لطبية من �أطباء طو�رئ، و�أطباء عامني، ومعاجلني 
فيزيائيني، وممر�شني وممر�شات، بالإ�شافة خلدمة 
�أحد م�شت�شفيات  �إىل  عيادة �حلدث  �ملر�شى من  نقل 
�شركة “�شحة” عرب �شيارة �إ�شعاف جمهزة لهذ� �لنوع 

من �لأحد�ث، �إذ� ��شتدعت �ل�شرورة �لطبية لذلك.
��شت�شافة  �أهمية  �لكعبي،  م��رو�ن علي  �لدكتور  و�أك��د 
بطولة بحجم بطولة �لعامل للجوجيت�شو يف �لعا�شمة 
�أبوظبي، مما ير�شخ مكانة دولة �لإمار�ت ب�شكل عام، 

و�أبوظبي ب�شكل خا�س، ومتيزها يف تنظيم �لبطولت 
�أ�شبحت  �لتي  �جلوجي�شتو،  ريا�شة  خا�شة  �لعاملية، 

�أبوظبي ر�ئدة يف تنظيم بطولتها.
خدمات  تقدمي  على  “�شحة”  �شركة  �أك��د حر�س  و 
طبية متكاملة ورعاية �شحية للم�شاركني يف بطولة 
�ل���ع���امل ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و، م���ن �ل��ري��ا���ش��ني و�لإد�ري������ني 
و�لتي  �لبطولة،  لفعاليات  �ملتابع  �جلمهور  وكذلك 
50 دولة  من �ملتوقع �أن ي�شارك فيها وفود من نحو 

من خمتلف �لقار�ت.
�لعامل  ل���ب���ط���ول���ة  �أب����وظ����ب����ي  ت��ن��ظ��ي��م  �أن  و�أ������ش�����اف 
ل��ل��ج��وج��ي�����ش��ت��و ي���اأت���ي �ع���رت�ف���ا م���ن �لحت�����اد �ل���دويل 
�لعاملية  �لأح���د�ث  تنظيم  على  �أبوظبي  بقدرة  للعبة 
�لتي  باإمكاناتها  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات  وث��ق��ة  �ل��ك��ربى، 
كان  مهما  ريا�شي  ح��دث  �أي  لإجن��اح  موؤهلة  جتعلها 
عدد �مل�شاركني فيه، خا�شة و�أن هذه هي �ملرة �لأوىل 
�لتي تقام فيها �لبطولة جلميع �لفئات جمتمعة من 
�أن  بعد  و�ح��دة،  دول��ة  و�لكبار يف  و�ل�شباب  �لنا�شئني، 
كانت تقام موزعة للنا�شئني و�ل�شباب يف دولة، و�لكبار 

يف دولة �أخرى طو�ل �لفرت�ت �ل�شابقة.

حممد بن ثعل�ب يهنئ فريق ال�سارقة 
لليد لف�زه بربونزية اآ�سيا

»�سحة« ت�فر الرعاية الطبية للم�ساركني 
يف بط�لة العامل للج�جيت�س� باأب�ظبي

�أمام غرميتها  �لثالثة  2020 يف �شد�رة �ملجموعة  �أوروب��ا  كاأ�س  �إنهاء ت�شفيات  �أملانيا �ىل  ت�شعى 
�ملوؤهلة  �لأخ��رية  �لع�شرين  �لبطاقة  هولند�، فيما ت�شهد �ملجموعة �خلام�شة �شر�عا ثالثيا على 

مبا�شرة �ىل �لنهائيات �لقارية �ملقررة يف 12 مدينة �حتفال بالذكرى �ل�شتني لنطالقها.
�أملانيا لالبقاء على �شد�رتها  �أمام  �لفر�شة مالئمة متاما  �أرينا، تبدو  على ملعب كومرت�شبانك 
لرتتيب �ملجموعة �لثالثة وما يرتتب عن ذلك من و�شعها يف �مل�شتوى �لأول خالل قرعة �لنهائيات 
�ملقررة يف 30 �ل�شهر �حلايل، وذلك عندما ت�شت�شيف �إيرلند� �ل�شمالية يف فر�نكفورت، ل�شيما �أن 

رجال �ملدرب يو�كيم لوف فازو� ذهابا خارج قو�عدهم -2�شفر.
�أملانيا لقاء فر�نكفورت وهي �شامنة لتاأهلها �ىل �لنهائيات للمرة �لثالثة ع�شرة  وتدخل 

)رقم قيا�شي( يف تاريخها �ملتوج بثالثة �ألقاب )1972 و1980 و1996(، ب�شحبة 
وتعادل  -4�شفر  بيالرو�شيا  على  �ل�شابقة  �جلولة  يف  فوزها  بعد  هولند�  غرميتها 

�ملنتخب “�لربتقايل” مع �إيرلند� �ل�شمالية دون �أهد�ف.
و�نتزعت �أملانيا �ل�شد�رة من هولند� بفارق نقطتني نتيجة تعادل �لأخرية، وبالتايل 

فريق  وف��وز  تعادلها  لأن  �أوىل  للبقاء  �لثالثاء  مببار�ة  �لفوز  �ىل  حتتاج 
�ملدرب رونالد كومان على �شيفهم �لإ�شتوين يف �أم�شرتد�م �شيمنح 

�ملو�جهتني  ب��ف��ارق  جم���دد�  �ل�����ش��د�رة  “�لربتقايل”  �مل��ن��ت��خ��ب 
�إيابا  وفاز   3-2 �أر�شه  ذهابا على  �أن خ�شر  �ملبا�شرتني مبا 

يف هامبورغ 2-4.
وبعد �لفوز �لكبري على بيالرو�شيا �ل�شبت �أملح لوف �ىل 
“�أعتقد  بالقول  ت�شكيلته  تعديالت على  �إجر�ء  �إمكانية 
�لالعبني  بع�س  منح  �أج���ل  م��ن  تغيري�  ���ش��اأج��ري  ب���اأين 

فر�شة  �شبقتها،  �لتي  يف  �أو  �مل��رة  ه��ذه  يلعبو�  مل  �ل��ذي��ن 
�للعب«.

�أ�شل  م��ب��اري��ات فقط م��ن  �أرب���ع  ب��ال��ف��وز يف  �كتفت  �أن  وب��ع��د 
 2018 رو�شيا  مونديال  يف  �أو  ودي��ا  ك��ان  �إن  خا�شتها،   16

هيبتها  م��ن  �شيئا  �أمل��ان��ي��ا  ��شتعادت  �لأوروب���ي���ة،  �لأمم  ودوري 
�لتي فقدت خ�شو�شا بعد تنازلها عن �للقب �لعاملي بخروج من 

مبارياتها  �شت من  فائز� يف  2018، بخروجها  �لأول �شيف  �ل��دور 
�لثماين �لأخرية )هزمية و�حدة خالل هذه �ل�شل�شلة كانت �شد هولند� 

يف �لت�شفيات �حلالية(.
تز�ل  ل  �لنهائيات،  �ىل  �ملبا�شر  �ل��ت��اأه��ل  �شباق  م��ن  خروجها  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 

�إيرلند� �ل�شمالية، كما حال بيالرو�شيا �لر�بعة، �أمام فر�شة بلوغ �لبطولة �لقارية 
عرب ملحق دوري �لأمم �لأوروبية �ملقرر يف �آذ�ر/مار�س �ملقبل.

�ملجموعة  ه��ذه  يف  لعبوه  حققه  مبا  فخور�  �أون��ي��ل  مايكل  �ل�شمالية  �إيرلند�  م��درب  وك��ان 
ووجودهم يف �ملركز �لثالث بفارق ثالث نقاط فقط عن هولند� )ح�شمت �لأخرية �لتاأهل قبل 

تو�جهنا  “لقد  �ملنتخبني(، مو�شحا  �ملبا�شرتني بني  �ملو�جهتني  �لثالثاء �خلتامية بف�شل  جولة 
مع �إثنني من �أف�شل �ملنتخبات يف �أوروبا، �شد لعبني من �لأف�شل يف �أهم �لأندية �لأوروبية، ومل 

نخ�شر ب�شهولة يف �أي من مبارياتنا«.
�أملانيا )�شفر2- ذهابا(. يتوجب علينا لدى خو�شنا �مللحق  “ن�شعر باخليبة خل�شارتنا �شد  و�أقر 
)�ملخ�ش�س لدوري �لأمم �لأوروبية �لذي مينح �لبطاقات �لأربع �لأخرية �ىل �لنهائيات(، باأن يكون 

م�شتو�نا فعال. هذ� هو �لدر�س �لذي تعلمناه«.

ويف �أم�شرتد�م وبعد �شمان �لعودة �ىل �شاحة �لكبار وتعوي�س خيبة �لغياب عن كاأ�س �أوروبا 2016 
ومونديال رو�شيا 2018، تخو�س هولند� مبار�تها و�شيفتها �إ�شتونيا دون �أي �شغوط، ما يرجح 
�أن يلجاأ �ملدرب كومان �ىل منح فر�شة لبع�س �لالعبني �لذين مل ي�شاركو� كثري� مع “�لربتقايل” 

يف هذه �لت�شفيات.
وميني �لهولنديون �لنف�س باأن يتكرر �شيناريو 1988 حني توجو� �أبطال لأوروبا بعد �أن غابو� 
عن �لبطولت �لكربى �لثالث �لتي �شبقتها، �أي نهائيات مونديايل 1982 و1986 وكاأ�س �أوروبا 

.1984
ويف �ملجموعة �خلام�شة، تتناف�س ويلز و�شيفتها �ملجر على �لبطاقة �لع�شرين �لأخرية �ملوؤهلة 

مبا�شرة �ىل �لنهائيات و�للحاق بكرو�تيا و�شيفة بطل �لعامل.
و�شمنت كرو�تيا �شد�رة �ملجموعة ب�17 نقطة و�أنهت مبارياتها، فيما حتتل �ملجر �ملركز 
�أي من  ف��وز  �أن  يعني  م��ا  وي��ل��ز،  ع��ن م�شيفتها  وب��ف��ارق نقطة فقط  ب�12 نقطة  �ل��ث��اين 

�ملنتخبني �شيمنحه بطاقة �لعبور �ىل �لنهائيات.
و�شتكون �شلوفاكيا �لر�بعة مرتب�شة �إذ �أن �لتعادل بني ويلز و�ملجر �شيمنحها 

فر�شة �لتاأهل يف حال فازت بدورها على �شيفتها �إذربيجان �لأخرية.
وتتخلف �شلوفاكيا بفارق نقطتني عن �ملجر ونقطة عن ويلز، ما يعني 
�أن �نتهاء مبار�ة كارديف بالتعادل وفوزها على �أذربيجان، �شيجعلها 
�ملبا�شرتني  �ملو�جهتني  �أف�شلية  مع  �ملجر  ذ�تها من  �مل�شافة  على 
مع �لأخرية مبا �أنها فازت عليها ذهابا و�إيابا -2�شفر و1-2 

تو�ليا.
و�ل�شابعة  �لتا�شعة  �ملجموعتني  يف  هام�شية  مباريات  وت��ق��ام 
�للتني ح�شمت بطاقاتها �لأربع �ملوؤهلة مبا�شرة �ىل �لنهائيات 

و�ل�شد�رة �أي�شا.
بالعالمة  �لتا�شعة  �مل��ج��م��وع��ة  لن��ه��اء  مر�شحة  بلجيكا  وت��ب��دو 
�لكاملة وحتقيق فوزها �لتا�شع تو�ليا عندما ت�شت�شيف قرب�س يف 
بروك�شل، باحثة عن تعزيز غلتها �لهجومية بعد �أن �شجلت 34 هدفا 

يف 9 مباريات فيما �هتزت �شباكها مرتني فقط.

وح�شمت بلجيكا �ل�شد�رة بتقدمها بفارق 6 نقاط عن رو�شيا �لثانية 
�شد  �لثالثاء  �خلتامية  مبار�تها  قبل  �لنهائيات  �ىل  �أي�شا  �ملتاأهلة 
يف  ت�شارك  �ل��ت��ي  ��شكتلند�  تلعب  فيما  م��اري��ن��و،  ���ش��ان  م�شيفتها 
�إحدى  على  �حل�شول  �أم��ل  على  �لأوروب��ي��ة  �لأمم  دوري  ملحق 

بطاقته �لأربع �ىل �لنهائيات، مع �شيفتها كاز�خ�شتان.
�شامنة  بولند�  لأن  �ل�شابعة،  �ملجموعة  يف  �لو�شع  يختلف  ول 
يف  �شلوفينيا  �شيفتها  �أم����ام  خ�شارتها  ح���ال  يف  ح��ت��ى  ل��ل�����ش��د�رة 
و�ر�شو، وذلك ب�شبب �أف�شلية �ملو�جهتني �ملبا�شرين مع و�شيفتها 
�ختبارها  قبل  ن��ق��اط  ث��الث  ب��ف��ارق  عنها  تتخلف  �ل��ت��ي  �لنم�شا 
�لأخري �لثالثاء يف �شيافة لتفيا. ويف �شكوبيي، تتو�جه مقدونيا 
ملنتخبني  هام�شية  م��ب��ار�ة  يف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �شيفتها  م��ع  �ل�شمالية 
�شي�شاركان يف ملحق دوري �لأمم �لأوروبية �لربيع �ملقبل على �أمل 

نيل �إحدى �لبطاقات �لأربع.

�سراع ثالثي على البطاقة الأخرية 

اأملانيا للمحافظة على �سدارتها يف ت�سفيات اأوروبا 

�جلليد  لهوكي  �ل��دول��ة  رئي�س  بطولة  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ث��الث��اء يف  �ل��ي��وم  تنطلق   
فريق  �ىل  �إ�شافة  و�لآ�شيوية  �لأوروب��ي��ة  �لفرق  �أف�شل  من  قوية  مب�شاركة 
�أبوظبي  نادي  بتنظيم من  �لبطولة  �لمار�تي م�شت�شيف  �شتورمز  �أبوظبي 

للريا�شات �جلليدية.
�لبطولة  مباريات  �لريا�شية  ز�يد  مدينة  يف  للتزلج  �أبوظبي  �شالة  وت�شهد 
مد�ر�س  متثل  ف��رق  �شت  مب�شاركة  �ملقبل،  �جلمعة  ي��وم  حتى  ت�شتمر  �لتي 
خمتلفة للعبة �لهوكي من ناحية �لأد�ء و�ملهارة و�مل�شتوى، تتناف�س جميعها 

�شمن �لن�شخة �ل�شاد�شة من �لكاأ�س �لغالية.
فريق  �لأوىل  وت�شم  �لثانية  �ملجموعة  فرق  �لأوىل  �ملجموعة  فرق  وتو�جه 
�لرئي�س �لبيالرو�شي و�شاهني �لمار�تي و �أبوظبي �شتورمز �لمار�تي �أي�شا 
 ، �لكويتي  و�شتارز   ، �لأمل��اين  تاميز  �أول��د  �لثانية كال من فريق  ت�شم  بينما 

وفريق  �لترت�ين.
وقال معايل �لدكتور �أحمد مبارك �ملزروعي رئي�س �إحتاد �لإمار�ت للريا�شيات 
�أ�شبحت  �جلليد  لهوكي  �لدولة  رئي�س  بطولة  �إن  �لنادي  رئي�س  �جلليدية 
و�لدولية  و�لعربية  �ملحلية  �لفرق  من  نخبة  فيها  تتناف�س  �شنوية  منا�شبة 
للظفر بلقب �لبطولة.. و�أنها فر�شة للجميع من �أجل �لحتفاء بحب �لقائد 
�هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ب�اليوم  و��شتعد�دنا لالحتفال  �لعلم  ب�يوم  �أي��ام  خا�شة يف ظل �حتفالنا قبل 

�لوطني �لذي يو�فق �لثاين من دي�شمرب من كل عام.
وقال �شعادة حمد عبيد �ل�شرياين �ملدير �لتنفيذي لنادي �أبوظبي للريا�شات 
�جلليدية �إن تنظيم بطولة رئي�س �لدولة لهوكي �جلليد مدعاة للفخر و�إن 
نادي �أبوظبي للريا�شات �جلليدية وبدعم جمل�س �أبوظبي �لريا�شي �شيعمل 

على توفري كل �لإمكانيات لنجاح للبطولة .
من جانبه �أكد جمعة �لظاهري �أمني �ل�شر �لعام لإحتاد �لإمار�ت للريا�شيات 
�جلليدية �أن �مل�شتوى �لفني �ملرتفع لريا�شة هوكي �جلليد و�لإجناز�ت �لتي 
حتققت يف �لأعو�م �لأخرية جاء بف�شل �لدعم �مل�شتمر و�لكبري �لذي توليه 

�لقيادة �لر�شيدة للتنمية يف �لقطاعات كافة.
�إننا نعي�س بف�شل جهود قيادتنا �لر�شيدة مرحلة �زدهار من خالل  وقال : 
�خلرب�ت  من  و�ل�شتفادة  �ملمار�شات  �أح��دث  ومو�كبة  �لتطور  م�شاعي  دع��م 
و�لتجارب �ملتطورة مب�شاركة �أف�شل �لفرق �لدولية يف �لبطولة بهدف رفع 
�مل�شتوى �لفني �لذي ينعك�س �يجابا على قوة �ملناف�شة و دعم فرقنا �لتي باتت 
�لدولة  رئي�س  بطولة  �أن  �لظاهري  و�أك��د  �ملنطقة.  يف  �لأوىل  �ملر�كز  حتتل 
لهوكي �جلليد و مب�شاركة فرق خمتلفة من �لقارة �لآ�شيوية و�لأوروبية تعد 

فر�شة لالحتكاك وك�شب �خلرب�ت ومعرفة �ملد�ر�س �ملختلفة للعبة �لهوكي 
�لر�شمي  �لف��ت��ت��اح  �لأول  �ل��ي��وم  ي�شهد  �أن  �ملنتظر  وم��ن  بينها.  و�لتناف�س 
للبطولة بالعر�س �لتقليدي �ملتبع بدخول �لفرق �مل�شاركة �إىل ملعب �جلليد 
و عزف �ل�شالم �لوطني لدولة �لمار�ت ثم رمي قر�س �لهوكي �إيذ�نا ببد�أ 
عن  تعرب  �لتي  �ل�شتعر��شية  �لفقر�ت  بع�س  �إىل  �إ�شافة  ر�شميا  �لبطولة 
تر�ث �لمار�ت. ووجهت �للجنة �ملنظمة للبطولة �لدعوة للجماهري ملتابعة 
بالندية  وحافلة  حما�شية  تكون  �أن  �ملتوقع  م��ن  �لتي  و  �لبطولة  مباريات 
يوميا  تقام  �لتي  �ملباريات  جلميع  جمانيا  �لدخول  يكون  �أن  على  و�لث���ارة 
يف �شالة �أبوظبي للتزلج مبدينة ز�يد �لريا�شية يف �لفرتة �مل�شائية مبعدل 
ثالث مباريات يوميا تبد�أ �ملبار�ة �لأوىل �ل�شاعة �لثالثة بعد �لظهر و �لثانية 

�خلام�شة ع�شر� ، و�ملبار�ة �لثالثة �ل�شاعة �لثامنة م�شاء .

بط�لة رئي�س الدولة له�كي اجلليد تنطلق الي�م مب�ساركة اأف�سل الفرق الأوروبية والآ�سي�ية

• منح اأو�سمة 
اجلائزة اإىل 6 من 
الريا�سين العرب 

ال�سباب من اأ�سحاب 
الإجنازات يف 

الأوملبياد 

حتدث  جل�سات   4 •
فيها نخبة من جنوم 
الريا�سة الأوملبية 
والعاملية وقيادات 
حكومية وممثلن 

ملنظمات دولية



ينج� باأعج�بة من فكي مت�ساح
موؤخر�،  "ماكر"،  مت�شاح  م��ن  ينجو  �أن  �أ���ش��رت�يل  رج��ل  ��شتطاع 

بعدما ت�شارع معه، وو�شع �إ�شبعه يف عينه.
�ملا�شي، يف منطقة  �لأح��د  ي��وم  �ل�شيد،  �إىل  ديكمان  كريغ  وذه��ب 
وقال  �لتما�شيح"،  "موطن  با�شم  تعرف  �أ�شرت�ليا  �شمايل  نائية 
مبغادرة  يهم  ك��ان  فيما  خلفه  ظهر  م��رت   2.8 طوله  مت�شاحا  �إن 
�ل�شاطئ. وقال ديكمان لل�شحفيني، �جلمعة، من �مل�شت�شفى �لذي 
يعالج فيه ببلدة كرينز يف ولية كوينزلند: "عندما �أردت �أن �أعود 
نحوي"،  متجها  �لتم�شاح  ر�أ���س  هو  ر�أيته  ما  �أول  ك��ان  �ملنزل،  �إىل 
�أن  "�أعتقد  و�أ����ش���اف:  ف��خ��ذه.  يف  ع�شه  �حل��ي��و�ن  �أن  �إىل  م�شري� 
�شوت قرقعة فكيه �شيطاردين �إىل �لأبد"، وفق ما نقلت "فر�ن�س 
بر�س". وتابع ديكمان �لبالغ من �لعمر 54 عاما، قائال �إنه ت�شارع 
�ملياه.  �إىل  �لأخ��ري جره  �أثناء حماولة  �ل�شاطئ  �لتم�شاح على  مع 
وبنّي �أنه �أدخل �إبهامه يف عني �لتم�شاح، مو�شحا �أنها كانت "�لبقعة 
�لناعمة" �لوحيدة �لتي وجدها على �حليو�ن. وجنح ديكمان بعد 
قوله،  ح�شب  فكيه،  و�أغلق  �لتم�شاح  ظهر  �إىل  �لو�شول  يف  دقائق 
�ملياه.  �إىل  �أخ��رى  ليعود مرة  بعيد�  دفع �حليو�ن  �أن��ه  �إىل  م�شري� 
وخالل �حلادث، تعر�س ديكمان لإ�شابات يف يديه و�شاقيه من قبل 

�لتم�شاح، �لذي و�شفه باأنه كان "ماكر� وخمادعا".

بنى البيت احللم.. لكن بطريقة غريبة
ل يبدو تكدي�س 11 حاوية �شحن معدنية فوق بع�شها فكرة جيدة 
فعل  برو  ويل  �مل�شمم  لكن  لبناء منزل مكون من ثالثة طو�بق، 
 odditycentral �لنتيجة مذهلة. ويت�شاءل موقع  ذلك، وكانت 
�لذي نقل �خلرب: "ملاذ� يقوم �أي �شخ�س ببناء منزل من حاويات 
�شحن كبرية جد� وموجودة يف �شارع مكغوين يف مدينة هيو�شنت 
برو  كان  ل؟" فقد  "مل  برو:  ويل  �ملالك  ويجيب  �لأمريكية؟". 
برنامج ثالثي  ��شتخد�م  �لوقت، وبعد  �لأم��ر لفرتة من  يفكر يف 
�لأبعاد جلعل حلمه حقيقة، بد�أ �لعمل على �إ�شد�ر ن�شخة و�قعية 

منه على حافة �شارع بو�شط مدينة هيو�شنت.
وبد�أ برو بناء منزله �خلا�س منذ �لعام 2007 عندما جمع جميع 
�حلاويات �ملعدنية، �لبالغ عددها 11، يف مكان و�حد، ثم ��شتخدم 

ر�فعة عمالقة لت�شاعده على حتريك �حلاويات و�إعادة و�شعها.
��شتكمال  ع��دم  �شبب  ه��ي  �ملطلوبة  �لأم����و�ل  نق�س  �إن  ب��رو  يقول 
�لعمل جاريا بعد �لنتهاء  منزله �حللم حتى �لآن، حيث ل يز�ل 

من بناء ثلثي �ملنزل �ملكون من ثالثة طو�بق.

ر�سيع ينج� من نزيف يف الدماغ
�ملوت  من  �لأمريكية،  �أورل��ي��ان��ز  نيو  مدينة  من  ر�شيع  طفل  جنا 
�ملحقق، بعدما ولد يف �ل�شهر �لثامن من �حلمل، و�أ�شيب بنزيف 
حاد يف �لدماغ.  �كت�شف �لأطباء �إ�شابة كار�شون كويل بنزيف حاد 
)�آذ�ر(  �إث��ر ولدت��ه يف مار�س  �شديدة،  و�أ���ش��ر�ر ع�شبية  �لدماغ  يف 

2019، ما دفعهم لالعتقاد بانه لن يعي�س �أكرث من 24 �شاعة. 
وعلى م��د�ر �لأي��ام �لقليلة �لتي تلت ولدت��ه، ب��د�أت حالة كار�شون 
بالتح�شن حيث �نخف�شت ن�شبة �لنزيف لديه، وباتت مقدرته على 
�لتنف�س �أكرث فاعلية.  ولدى �إجر�ء �ملزيد من �لفحو�شات، �كت�شف 
�لأطباء باأن دماغ �لطفل مل يتعر�س لأي تلف، وبد�أ يعمل ب�شكل 
�لأمور  �شري  من  �لرغم  وعلى  ولدت���ه.   من  �أ�شابيع  بعد  طبيعي 
باأ�شر�ر  كار�شون  ي�شاب  ب��اأن  توقع  �لأوىل،  �لأي��ام  ب�شكل ح�شن يف 
ع�شبية �شديدة، و�إعاقات يف منوه م�شتقباًل. �إل �أن �شحة �لطفل 

حت�شنت ب�شكل ملحوظ و��شتمر بالنمو ب�شكل طبيعي. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الب�مة اليابانية.. اأ�سرع  �سيارة يف العامل
يف معر�س دبي لل�شيار�ت، ك�شفت �شركة يابانية عما قالت �إنها �أ�شرع �شيارة يف �لعامل من ناحية �لت�شارع.

و�أو�شحت �شركة �أ�شبارك �ليابانية، �أن �ل�شيارة �جلديدة �لتي �أطلقت عليها ��شم "�لبومة" كهربائية بالكامل.
96 كيلومرت� يف خالل ثانية و69 جزء� من �لثناية، بح�شب �ل�شركة  وميكن �أن ت�شل �شرعة "�ل�شيارة �لبومة" �إىل 
�مل�شنعة. وبهذ� �لرقم تتفوق على مناف�شيها، مثل رمياك وتي�شال، �إذ ت�شتغرق �لأوىل 1.85 ثانية، و�لثانية 1.90 

على �لتو�يل.
وجرى �لك�شف عن �لبومة للمرة �لأوىل، كنموذج �أويل، يف عام 2017، لكن �لن�شخة �جلاهزة للبيع عر�شت معر�س 

�ل�شيار�ت يف دبي، �لذي �ختتم �أعماله، �ل�شبت �ملا�شي.
وتبلغ �شرعة �ل�شيارة �ليابانية �جلديدة 250 ميال يف �ل�شاعة، �أي ما يعادل 402 كيلومرت�ت يف �ل�شاعة.

وهذ� يجعلها و�حدة من �أ�شرع �ل�شيار�ت يف �لعامل �لتي ميكنها قانونا �أن ت�شري يف �ل�شو�رع، خالفا لل�شيار�ت �ل�شريعة 
�لتي ت�شري فقط يف �حللبات. وقال رئي�س �شركة�أ�شبارك، ما�شانوري يو�شيد�، ملجلة "توب غري" �إن �ل�شركة ت�شعى من 

�أجل حتطيم �لرقم �لقيا�شي ل�شرعة �ل�شيار�ت �أثناء �لختبار يف حلبة نوربورغرينغ يف �أملانيا خالل مار�س 2020.
و�ل�شيارة �جلديدة مزودة ببطارية �أيون ليثيوم، تولد قوة قدرتها 2012 ح�شانا، وميكن �شحن �لبطارية خالل 80 

دقيقة. �أما �شعر �ل�شيارة �ملتوقع في�شل �إىل نحو 3.2 مليون دولر �أمريكي )فقط ل غري(..!

الثالثاء    19   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12786  
Tuesday   19   November   2019  -  Issue No   12786

خمباأ ن�وي للبيع ب�400 األف دولر
قالت �شحيفة "�لغارديان" �لربيطانية �إن خمباأ نوويا، كان يحت�شن �أكرب 

�شاروخ بالي�شتي عابر للقار�ت يف �لوليات �ملتحدة، جرى طرحه للبيع.
�إليه  �لو�شول  �لأر���س، ميكن  �لذي يوجد حتت  �ملخباأ،  �أن  �مل�شدر  و�أو�شح 
من خالل �شلم طوله نحو 12 مرت�، م�شيفا �أنه م�شمم ملقاومة �أي هجوم 
ولية  جنوب  يف  م��دة،  منذ  �لعمل  عن  توقف  �لتي  �ملخباأ،  ويوجد  ن��ووي. 
�لذي   ،"Titan II" أريزونا �لأمريكية، وكان يف �أحد �لأيام موطنا ل�شاروخ�
كان يعد �أكرب �شاروخ بالي�شتي عابر للقار�ت ميلكه �شالح �جلو �لأمريكي. 
�أنه قرر عر�شه للبيع لأنه "ي�شعر بامللل"،  �إلي�س،  وذكر مالك �ملخباأ، ريك 
م�شيفا �أنه ��شرتى يف �لأ�شل هذ� �ملكان لتحويله �إىل مركز جتاري لتخزين 

�لبيانات "لكن �خلطة �ألغيت ب�شبب �لركود �لقت�شادي".
و�أو�شح �أنه رف�س حتى �لآن عرو�شا جدية من م�شرت �أر�د حتويل �لعقار �إىل 

خمباأ للماريغو�نا �لطبية و�آخر يرغب يف ��شتخد�مه ك�"��شتوديو �إباحي".
��شتعد�دهم لدفع  �إثبات  �ملهتمني  �مل�شرتين  "�لغارديان" �أنه على  وك�شفت 
عن  "تنازل  توقيع  �إىل  بالإ�شافة  �لعقار،  ���ش��ر�ء  مقابل  دولر  �أل��ف   395
"بالن�شبة  وتابعت  �ملخباأ.  يف  بجولة  للقيام  �ل�شلم،  نزول  قبل  �مل�شوؤولية"، 
يف  بجولة  للقيام  �ل��الزم��ة  �لأور�ق  توفري  ي�شتطيعون  ل  �ل��ذي��ن  لأول��ئ��ك 

�لعقار، فقد جرى ت�شميم جولة ثالثية �لأبعاد للم�شتودع".

ل ت�ستخدم�ا كابل USB �س�ى بهذه الطريقة
ل ميكن �حلياة تقريبا �لآن من دون هو�تف ذكية و�أجهزة حممولة �أخرى، 
�ملنزل  خ���ارج  ل�شيما  تنتهي  ل  م�شكلة  ميثل  �لأج��ه��زة  تلك  �شحن  �أن  �إل 
�لأج��ه��زة مبنافذ  روؤي���ة منافذ �شحن تلك  �ل��ع��ادي  ب��ات م��ن  و�ملكتب. وق��د 
USB �ل�شهرية يف �لأماكن �لعامة، �إل �أن ��شتخد�مها ينطوي على خماطرة 

كربى، وي�شتدعي �إجر�ء�ت حماية ب�شيطة لكنها تبدو حتمية.
�ل�شارة  للرب�مج  �ملتز�يدة  �لتهديد�ت  من  تقنيون  م�شوؤولون  ح��ذر  فقط 

�لتي يتم نقلها عرب منافذ �شحن USB يف �لأماكن �لعامة.
و�ملطار�ت  �لفنادق  يف  �شائعة  �أ�شبحت  ه��ذه  �ل�شحن  حمطات  لأن  ون��ظ��ًر� 
قام مت�شللون  �ملدينة، فقد  �أر�شفة  بع�س  �لقطار�ت وحتى على  وحمطات 

بتطوير جمموعة جديدة من تقنيات �لقر�شنة ل�شتغاللها.
�أجهزة  �أو  هو�تفهم  من  �شارة  بر�مج  "�لقر��شنة" �إر�شال  لهوؤلء  وميكن 
حمطات  ت�شتخدم  �لتي  �لأج��ه��زة  �إىل  بهم  �خلا�شة  �ملحمولة  �لكمبيوتر 
�ل�شحن �لعامة عرب منفذ USB، وبعد ذلك ت�شبح �ملحطات مركًز� فعاًل 

لتوزيع �لفريو�شات، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل".
وثمة تكتيك �شائع �آخر يتمثل يف �خرت�ق نهاية كابل USB نف�شه، ثم تركه 
مو�شوًل مبحطة �ل�شحن، بانتظار �أن ي�شتخدم �لنا�س هذ� �لكابل )�ل�شلك(، 

بدل من �لبحث يف حقائبهم عن �لكابل �خلا�س بهم و��شتخد�مه.

ف�رد �سد فرياري يت�سدر اإيرادات 
ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية

و�ل�شرية  �حل���رك���ة  ف��ي��ل��م  ت�����ش��در 
�شد  "فورد  �جل����دي����د  �ل����ذ�ت����ي����ة 
ف�������ري�ري(  يف  )ف��������ورد  فري�ري" 
�إير�د�ت �ل�شينما باأمريكا �ل�شمالية 
مطلع �لأ�شبوع حمققا 31 مليون 

دولر.
و�ل���ف���ي���ل���م ب���ط���ول���ة م������ات دمي����ون 
برينثال  وج���ون  بيل  وكري�شتيان 
وكاترينا بالف ومن �إخر�ج جيم�س 

ماجنولد.
�حلربي  �مل��غ��ام��ر�ت  فيلم  وت��ر�ج��ع 
�ل��ت��اري��خ��ي )م���ي���دو�ي( م��ن �ملركز 
هذ�  �ل����ث����اين  �مل����رك����ز  �إىل  �لأول 
مليون   8.8 حم���ق���ق���ا  �لأ�����ش����ب����وع 

دولر.
هارل�شون  وودي  بطولة  و�لفيلم 
ول��������وك �إي����ف����ان����ز وم������ان������دي م���ور 
وب��ات��ري��ك وي��ل�����ش��ون وم���ن �إخ����ر�ج 

رولن �إميريت�س.
و�ملغامر�ت  �حل��رك��ة  فيلم  و�ح��ت��ل 
ت�شاريل"  "مالئكة  �جل�����دي�����د 
�لثالث  �ملركز  �أجنيلز(  )ت�شارليز 

باإير�د�ت بلغت 8.6 مليون دولر.
و�لفيلم بطولة كري�شتني �شتيو�رت 
بالن�شكا  و�ي����ال  ���ش��ك��وت  ون��ع��وم��ي 
كالفلن  و���ش��ام  بنك�س  و�ل��ي��ز�ب��ي��ث 
وب��ات��ري��ك ���ش��ت��ي��ور�ت وم���ن �إخ���ر�ج 

�ليز�بيث بنك�س.
وتر�جع �لفيلم �لكوميدي �لعائلي 
"�للعب بالنار" )بالينج ويذ فاير( 
من �ملركز �لثالث �إىل �ملركز �لر�بع 
 8.5 بلغت  باإير�د�ت  �لأ�شبوع  هذ� 

مليون دولر.
�شينا  ج������ون  ب���ط���ول���ة  و�ل���ف���ي���ل���م 
وك���ي���ج���ان-م���اي���ك���ل ك����ي وب���ري���ان���ا 
ه��ي��ل��دب��ر�ن��د وم����ن �إخ�������ر�ج �أن����دي 

فيكمان.

ليدي غاغا ب�سعر زهري وف�ستان اأنث�ي 
غاغا   �ل��ع��امل��ي��ة  ليدي  �ل��ن��ج��م��ة  وق���ف���ت 
�شارة  �ملاكياج  خبرية  ل�شديقتها  �إ�شبينة 

تانو يف حفل زفافها.
�ل�شاطئ  على  لها  ���ش��ورة  غاغا  ون�شرت 
على �شفحتها على �أحد مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي بف�شتان زهري و�شعر زهري 

حاملًة باقة من �لورود.
كما ن�شرت غاغا جمموعة من �للقطات 
ترق�س  وه������ي  ت���ظ���ه���ره���ا  �حل����ف����ل  م����ن 

وت�شتمتع بوقتها .
 Jonathan د�ر  م��ن  ه��و  غ��اغ��ا  ف�شتان 
قد  ك��ان��ت  غ��اغ��ا  �أن  ي��ذك��ر   .Simkhai
ردت ع��ل��ى ����ش���وؤ�ل �لإع���الم���ي���ة �ل��ع��امل��ي��ة  

Elle ما �لذي  �أوب��ر� وينفري  يف جملة 
ليدي  �مل��و�ه��ب  �مل��ت��ع��ددة  �لنجمة  ي��دف��ع 
للرتفيه  نف�شها  �بتكار  �إع���ادة  �إىل  غاغا 
:"لدي  غ��اغ��ا  ق��ال��ت  �جلماهري؟"  ع��ن 
م�شوؤولية جتاه �لعامل، لقد �أدركت مبكًر� 
�أن تاأثريي كان يف �مل�شاعدة على حترير 

�لنا�س من خالل �للطف".

يقتل زوجته وثالثة من       
اأولده.. ثم ينتحر

ُقتلو�  �إن ثالثة �شبية و�شخ�شني بالغني  �ل�شرطة  قالت 
�أ�شري  خ��الف  خ��الل  �أخ��ر  �شبي  �أ�شيب  كما  بالر�شا�س 
�شان  �ل�شبت يف جنوب �شرق  ي��وم  ن��ار  �إط���الق  �إىل  حت��ول 

دييغو بولية كاليفورنيا �لأمريكية.
وت��وج��ه��ت �ل�����ش��رط��ة �إىل م��ن��زل يف ح��ي ب���ار�د�ي�������س هيل 
حيث وجدت �شبيا عمره ثالث �شنو�ت و�أمه و�أباه قتلى 

بالد�خل يف �شاعة مبكرة من �ل�شبت �ملا�شي.
وقال ديفيد ني�شليت قائد �شرطة �شان دييغو يف موؤمتر 
�شحفي �إن ثالثة �شبية �آخرين �أعمارهم خم�شة وت�شعة 
حيث  م�شت�شفى  �إىل  نقلو�  بالرتتيب  عاما  و11  �أع���و�م 

لفظ �ثنان منهم �أنفا�شهما �لأخرية.
:"عند  دييغو  �شان  ب�شرطة  �ل�شابط  دوب�س  مات  وقالت 
و�شول �ل�شرطة �إىل �ملوقع ر�أت عرب �إحدى �لنو�فذ �شبيا 

�شغري� م�شرجا بالدماء ".
و�أ�شاف �أن هذ� �ل�شبي ُنقل �إىل �مل�شت�شفى حيث �أجريت 
�إنه بعد ح�شول �لأم يوم �جلمعة على  جر�حة له. وقال 
بينهما  ع���ر�ك  ن�شب  لها  �لتعر�س  ب��ع��دم  �لأب  �شد  �أم���ر 
�شباح �ل�شبت، وقام �لأب باإطالق �لنار على �أفر�د �أ�شرته 

ثم قتل نف�شه مب�شد�شه.

حديقة حي�انات: تبن�ا هذه 
الدببة اأو �سن�سطر لقتلها

�لقرم،  جزيرة  �شبه  يف  �شهرية  حيو�نات  حديقة  �أعلنت 
�لتي �شمتها رو�شيا قبل �شنو�ت، �أنها تتربع باأكرث من 30 

دببة للر�غبني يف تبنيها، و�إل "ف�شت�شطر �إىل قتلها".
وقال موقع "ذ� مو�شكو تاميز" �إن �حلديقة تتو�جد غرب 
من  �أك��رث  جانب  �إىل  �لدببة  تعي�س  حيث  �شيمفريوبول، 

2500 حيو�ن �آخر، من بينهم �أ�شود ومنور.
وذكر �ملالك �أوليغ زوبكوف �أن حديقته مل تعد قادرة على 
ب�30  �لتربع  ق��ررت  لذلك  �لدببة،  رعاية  تكاليف  حتمل 

منها للتبني.
"�إذ� مل  يوتيوب:  قناته يف  على  فيديو  وتابع، يف مقطع 
رعاية  حتمل  على  ق��ادرة  للحيو�نات  حد�ئق  هناك  تكن 
�لدببة، فلن يكون �أمامنا خيار �آخر �شوى �لقتل �لبطيء 

�أو �إطالق �لنار عليهم".
�آ�شف  و�أن��ا  �لقر�ر  ه��ذ�  بال�شمئز�ز من  "�أ�شعر  و�أ���ش��اف: 
للغاية لأنني كنت �أجمع هذه �لأنو�ع و�أحافظ عليها منذ 

فرتة طويلة".
�أبو�بها  �إغ��الق  �إىل  �أن حديقته �شت�شطر  و�أب��رز زوبكوف 
�أن  �عتبار  �لو�شع على ما هو عليه، على  ��شتمر  يف حال 
�لنفقات كثرية و�ملد�خيل قليلة، كما �أن حديقته ل تتلقى 

�أي "�إعانات حكومية".
فاإن  �لأم�����ور،  تتح�شن  مل  "�إذ�  ب��ال��ق��ول:  ح��دي��ث��ه  وخ��ت��م 

�خلطوة �ملقبلة �شت�شتهدف �لأ�شود و�لنمور". فرقة »الأختان« خالل ح�سورهما حفل TrevorLIVE يف لو�س اجنلو�س، كاليفورنيا. ا ف ب

باري�س متنع عرو�س 
احلي�انات الربية يف ال�سريك

�شوتت بلدية باري�س، ل�شالح قر�ر 
ينهي �عتبار� من نهاية �لعام �ملقبل 
�أر��س"  �إ���ش��غ��ال  "تر�خي�س  م��ن��ح 
لفرق �ل�شريك �لتي تقدم عرو�شا 
مع حيو�نات برية، د�عية �حلكومة 

�لفرن�شية �إىل �أن حتذو حذوها.
بلدية  رئ��ي�����ش��ة  م�����ش��اع��دة  وق���ال���ت 
باري�س ل�شوؤون �لطبيعة �حل�شرية 
بينيلوب كوميتي�س لوكالة فر�ن�س 
ن�شيد  �أن  "با�شتطاعتنا  ب���ر����س: 
تقدما  ي�شكل  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر  ب��ه��ذ� 
�أخ��الق��ي��ا م��رغ��وب��ا ب���ه م���ن جميع 

�لفرن�شيني".
�ل�شابقة  �ملديرة  كوميتي�س  و�أب��دت 
�لبيئية  "غرينبي�س"  مل��ن��ظ��م��ة 
ب��ف��رع��ه��ا �ل��ف��رن�����ش��ي، �أم��ل��ه��ا يف �أن 
لها  موقعا  �أخري�  �لدولة  "حتجز 
ماليا  وت�����ش��م��ح  �مل���و����ش���وع  ه����ذ�  يف 
بتغيري  �ل�����ش��ريك  ع��م��ل  ل��ط��و�ق��م 
م�شارهم �ملهني" بعد وقف عرو�س 

�حليو�نات �لربية.
قر�ر�  باري�س  بلدية  �أ���ش��درت  وق��د 
"تر�خي�س  م��ن��ح  ب���وق���ف  ر���ش��م��ي��ا 
����ش��ت��غ��الل �مل�����ش��اح��ات �ل��ع��ام��ة لأي 
�شريك يقدم عرو�شا مع حيو�نات 

برية".
بعدما وعدت  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�إليز�بيت  �لبيئي  �لنتقال  وزي���رة 
بورن �أخري� ب�"�لإعالن عن قر�ر�ت 

مهمة يف �لأ�شابيع �ملقبلة".
باري�س  يف  �ل����ق����ر�ر  ه����ذ�  وخ�����ش��ع 
ملناق�شات خالل �ل�شنتني �ملا�شيتني، 
�لرفق  جمعيات  برتحيب  وحظي 

باحليو�ن.

بارقة اأمل للم�سابني مبتالزمة داون
�لذي  �لذهني  �لتاأخر  ب��اأن  عقود،  طيلة  �لعتقاد  �شاد 
يعانيه �مل�شابون مبتالزمة "د�ون" غري قابل للعالج، 
بف�شل  �مل�شتقبل  يتغري متاما يف  ق��د  �لأم���ر  ه��ذ�  لكن 
متالزمة  وتنجم  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ولي��ات  يف  طبي  �إجن���از 
ف��رتة �حل��م��ل، ويوؤدي  �أث��ن��اء  جيني  خلل  ع��ن  "د�ون" 
و�لذكاء لدى  �لتعلم  ق��در�ت  تاأخر يف  �إىل  �ل�شطر�ب 
�شكال  �مل�شابني  ل��دى  �ل��وج��ه  مالمح  وتتخذ  �لطفل، 
�شان  "كاليفورنيا  جامعة  من  باحثون  ومتكن  مميز�. 
فر�ن�شي�شكو" و"كلية بايلور للطب"، من �إحد�ث تغيري 
جذري لدى فئر�ن جتارب م�شابة مبتالزمة "د�ون"، 
�أخالقيا وعلميا  ج��دل  يثري  �لعلمي قد  �لإجن��از  لكن 
كبري� يف �مل�شتقبل، يف حال مت �لتفكري يف نقل طريقة 
�لعالج �إىل �لب�شر. ويعاين �مل�شابون مبتالزمة "د�ون" 
من وجود ن�شخة ز�ئدة من "�لكرومو�شوم" �أو �ل�شبغي 
�لطبية  �لبحوث  �أغلب  رك��زت  �ل�شبب،  ولهذ�   ،"21"
يف  �ملن�شورة  �ل��در����ش��ة  وق��ام��ت  �جل��ي��ن��ات.  م�شاألة  على 
جملة "�شاين�س" �ملرموقة، بدر��شة �خلاليا �لتي تنتج 
�لربوتني يف �أدمغة �لفئر�ن �مل�شابة مبتالزمة "د�ون". 
ب�"�حل�شني" يف  �مل��ع��روف  �جل��زء  �أن  �لنتيجة  وك�شفت 

بن�شبة  �أق��ل  ب�شكل  �لربوتني  ينتج  �مل�شاب،  �لفاأر  دم��اغ 
ل  �لتي  �ل�شليمة  �لفئر�ن  باأدمغة  مقارنة  �ملئة  يف   39
مكثفة،  بحوث  �إج��ر�ء  و�إث��ر  "د�ون".  متالزمة  تعاين 
تبني �أن وجود �شبغي �إ�شايف يف �لدماغ هو �لذي �أدى 
�ل��ربوت��ني يف منطقة  �إن��ت��اج  ت��ر�ج��ع  �إىل  على �لأرج���ح 
"�حل�شني". ويوؤدي هذ� �ل�شبغي �لز�ئد لدى �مل�شابني 
يف  �ل��ربوت��ني  �إن��ت��اج  ت��ر�ج��ع  �إىل  د�ون"،  ب�"متالزمة 
�لدماغ، من خالل �إحد�ث تفاعالت يف �خللية. و�أو�شح 
�لباحث، بيرت و�لرت، يف بيان �شحفي، �أن �خللية تقوم 
مبر�قبة �شحتها، ب�شكل م�شتمر، وحني يح�شل �شيء 
خالل  من  تتفاعل،  �خللية  ف��اإن  خاطئ،  نحو  على  ما 
�إنتاج كمية �أقل من �لربوتني، وهذ� �لربوتني �شروري 
حتى جتري �لقدر�ت �ملعرفية، بقدر عال من �لكفاءة، 
�لذ�كرة".  تكوين  يف  �خل��ل��ل  فيقع  ينق�س،  ح��ني  �أم���ا 
وع��ق��ب �ت�����ش��اح ه��ذه �لأم����ور، ق��ام �ل��ب��اح��ث��ون بتعطيل 
�أنزمي م�شوؤول عن �إحدى �لتفاعالت غري �ملرغوب بها 
�أن  "ISR، ولوحظ  �أو ما يعرف بتفاعل  د�خل �خللية 
�لقدر�ت �ملعرفية لدى �لفئر�ن تغريت ب�شكل ملمو�س، 
كما حتول م�شتوى �لربوتني يف �لدماغ، ب�شكل مذهل.

بي�ن�سيه �ساحرة اجلمال يف حفل 
 Shawn Carter مو�ش�شة  حفل  �لعاملية  بيون�شيه   �لنجمة  ح�شرت 
مع  �ملوؤ�ش�شة  ميلك  �ل���ذي  وه��و  زي   �لنجم  جاي  زوج��ه��ا  مل�شاندة  �خل���ريي 

و�لدته.
كارتر ودي جاي  و�ل��دة ج��اي زي غلوريا  �لذين ح�شرو� �حلفل  وم��ن بني 

خالد وميك ميل و�شوي�س بيتز وغريهم..
و�رتدت بيون�شيه ف�شتاناً بتوقيع روبريتو كافايل يف �شهرة يوم �أم�س.

وكان قد �نطلق �حلدث يوم �جلمعة ويت�شمن جمموعة من �حلفالت يعود 
ريعها للموؤ�ش�شة.

�أن �شون كارتر هو �لإ�شم �حلقيقي جلاي زي، لذلك �ملوؤ�ش�شة حتمل  يذكر 
هذ� �ل�شم، و�نطلق �ملوؤ�ش�شة على يد جاي زي وو�لدته عام 2003 وتهدف 
لتزويد �لطالب ذوي �لدخل �ملنخف�س مبنح در��شية ، وفر�س للدر��شة يف 

�خلارج ، وور�س عمل جامعية ، و�ملزيد.


