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الإمارات تفوز برئا�ضة جلنة الأمم املتحدة لال�ضتخدام ال�ضلمي للف�ضاء اخلارجي )كوبو�س(

حممد بن ز�يد وحممد بن ر��شد: �إجناز جديد 
للدولة وفخورون بابن �لإمار�ت عمر�ن �شرف 

•• اأبوظبي- الفجر:

اأك���د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
�شموه  ح�������ش���اب  ع���ل���ى  ت���غ���ري���دة  يف  اهلل 
ابن  انتخاب  اأن  )ت��وي��ر(:  يف  ال�شخ�شي 
���ش��رف مدير  ع��م��ران  املهند�س  الإم����ارات 
املريخ،  الإم�������ارات ل���ش��ت��ك�����ش��اف  م�����ش��روع 
لال�شتخدام  املتحدة  الأمم  للجنة  رئي�شاً 
ال�شلمي للف�شاء اخلارجي.. اإجناز جديد 
لرباجمها  العامل  تقدير  يج�شد  للدولة 
واإ�شهاماتها يف جمال الف�شاء..نتمنى له 
اللجنة  ه��ذه  ق��ي��ادة  يف  والنجاح  التوفيق 

لتنفيذ اأهدافها وم�شاريعها.
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ال�شخ�شي  �شموه  ح�شاب  على  تغريدة  يف 
يف )ت�����وي�����ر(:  ف���خ���ور ب���ف���وز الإم�������ارات 
برئا�ش�����ة جلنة الأمم املتحدة لال�شتخدام 
ت�شم  والتي  اخل��ارج��ي  للف�شاء  ال�شلمي 
العادل  ال���و����ش���ول  وت�����ش��م��ن  دول�����ة   ١٠٠
فخور  ال����دول،  ل��ه��ذه  للف�شاء  وال�شلمي 

هذا  تقلده  �شرف  عمران  الإم���ارات  بابن 
املن�شب الدويل الرفيع.. �شباب الإمارات 
اأو�شلونا للف�شاء ويقودون ملفات عاملية 

ويديرون موؤ�ش�شات دولية.
وق��د ف��ازت دول��ة الإم���ارات برئا�شة جلنة 
ال�شلمي  ل��ال���ش��ت��خ��دام  امل���ت���ح���دة  الأمم 
اأكرب  اأحد  )كوبو�س(،  اخلارجي ِ للف�شاء 
اللجان يف الأمم املتحدة، والتي ت�شم يف 
اإجناز  وذل��ك يف   ، دول��ة   100 ع�شويتها 
يعك�س  الإم��ارات��ي��ة  للدبلوما�شية  جديد 

جناح �شيا�شتها اخلارجية.
و���ش��ي��ت��وىل ع���م���ران اأن������ور ����ش���رف، مدير 
املريخ  الإم��������ارات ل���ش��ت��ك�����ش��اف  م�����ش��روع 
املتحدة  الأمم  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  م��ن�����ش��ب 
اخلارجي  للف�شاء  ال�شلمي  لال�شتخدام 
يف  به  املعمول  النظام  وبح�شب  كوبو�س، 
املوؤ�ش�شة الأممية، ت�شتمر رئا�شة الإمارات 
للجنة الأمم املتحدة لال�شتخدام ال�شلمي 
للف�شاء اخلارجي كوبو�س، التي تاأ�ش�شت 
مكتب  وتتبع   ،1959 ال��ع��ام  م��رة  لأول 
الأمم املتحدة ل�شوؤون الف�شاء اخلارجي، 

ملدة عامني 2023-2022.
)التفا�شيل �س5(
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قوات اأوكرانية جتل�س على عربة مدرعة اأثناء عودتها من خط املواجهة بالقرب من �شلوفيان�شك يف دونبا�س)ا ف ب(

اميان قزارة: قيادات يف اجلهاز ال�شري اختفت

رئي�س �لدولة ي�شتقبل وفد د�ئرة �ل�شحة يف �أبوظبي 
ويطلع على خطط �لد�ئرة و�أهم بر�جمها �لتطويرية 

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
اآل حامد  اأبوظبي يرافقهم معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد  وفد دائ��رة ال�شحة - 
رئي�س دائرة ال�شحة ع�شو املجل�س التنفيذي. وتبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان والوفد خالل اللقاء الأحاديث الودية ..واطلع على خطط الدائرة 
واأهم براجمها التطويرية التي تنفذها بالتعاون مع �شركائها الإ�شراتيجيني والتي 
تواكب احتياجات املرحلة ..مثمناً جهود املنظومة ال�شحية يف اأبوظبي ودولة الإمارات 
وا�شتدامة  املجتمع  �شحة  على  احل��ف��اظ  يف  كافة  القطاع  يف  العاملني  ودور  عامة 

�شالمته خا�شة خالل مواجهة جائحة »كوفيد �� 19«  )التفا�شيل �س2(

رو�ضيا ت�ضيطر على 60 % من مدينة �ضيفريودونيت�ضك ال�ضرتاتيجية

مو�شكو: �أمريكا ت�شب �لزيت على �لنار باإر�شال �شو�ريخ لكييف
ق�ضية اجلهاز ال�ضّري:

تون�س: توجيه �لتهام ر�شميا لر��شد �لغنو�شي 

جدري  �إ�شابات  �لربتغال.. 
�ملائة حاجز  تتجاوز  �لقرود 

•• ل�شبونه - وكاالت

اأعلنت هيئة ال�شحة الربتغالية، 
 19 اأم�س الأرب��ع��اء، ت�شجيل  يوم 
اإ���ش��اب��ة ج��دي��دة ب��ج��دري القرود 
الإ�شابات  ع���دد  اإج��م��ايل  لي�شل 
ميثل  بلد  يف   119 اإىل  امل��وؤك��دة 
اإحدى البوؤر الرئي�شية لالنت�شار 
احلايل للمر�س الذي بداأ ينت�شر 

يف عدد من دول العامل.
اإن جميع احلالت  وقالت الهيئة 
الفريو�شي  ل��ل��م��ر���س  امل�����وؤك�����دة 
اخلفيف ظهرت لدى رجال تقل 

اأعمار معظمهم عن 40 عاما.
ال���ربت���غ���ال واإ����ش���ب���ان���ي���ا امل���ج���اورة 
وبريطانيا هي الدول التي يوجد 
بها معظم حالت جدري القرود 
التف�شي احلايل خارج مناطق  يف 
اإف��ري��ق��ي��ا التي  يف غ���رب وو����ش���ط 

يتوطن بها املر�س.
واأك�����دت اإ���ش��ب��ان��ي��ا، الث���ن���ني، 12 
اإ���ش��اب��ة ج���دي���دة، ل��ريت��ف��ع العدد 

الإجمايل اإىل 132.
ال�شلطات  ع��ن  روي����رز  ون��ق��ل��ت   
ال�شحية اإن احلالت  التي ظهرت 
يف الربتغال ل تزال قيد املتابعة 
مت  ال��ذي��ن  امل�شابني  جميع  لكن 
م�شتقرة  ح���ال���ة  يف  اك��ت�����ش��اف��ه��م 
اإىل  منهم  اأي  ُي��ن��ق��ل  ومل  مت��ام��ا 

امل�شت�شفيات.

القوة الع�ضكرية الأوىل يف الحتاد الأوروبي
هل ت�شتخدم فرن�شا �شالحها 

�لنووي دفاعا عن فنلند�؟
•• الفجر -بيغي كورلني –ترجمة خرية ال�شيباين

مبرور ال�شنوات، اأعطت باري�س ُبعًدا اأوروبًيا لقوتها الرادعة النووية... 
اىل اأي مدى؟

تف�شل  التي  امل�شافة  تو�شيح  عن  الرو�شية  الإع��الم  و�شائل  تتوقف  مل 
وامكانية ع�شوية  ���ش��ارم��ات.  ���ش��اروخ  اإط���الق  ع��ن  الأوروب��ي��ة  العوا�شم 
اأن  ميكن  تعار�شها،  تركيا  ت��زال  ل  وال��ت��ي  ال��ن��ات��و،  يف  املحتملة  فنلندا 
يف  الفنلندية  الع�شوية  ح��ال  يف  لأن���ه  القائمة.  اإىل  هل�شنكي  ت�شيف 
من  كيلومًرا   1340 ح��وايل  يف  الناتو  �شي�شرك  الأطل�شي،  احللف 
احلدود امل�شركة مع رو�شيا، مما �شيزيد حدة التوتر مع مو�شكو، التي 
حذرت من عمليات ن�شر ع�شكرية حمتملة يف فنلندا وال�شويد، الدولة 

املر�شحة اي�شا.                       )التفا�شيل �س15(

•• عوا�شم-وكاالت:

مدينة  اإدارة  رئ����ي���������س  اأع�����ل�����ن 
�����ش����ي����ف����ريودون����ي����ت���������ش����ك، اأم���������س 
الأوكرانية  ال��ق��وات  اأن  الأرب��ع��اء، 
يف   20 على  اإل  ت�شيطر  تعد  مل 
املئة فقط من املدينة الواقعة يف 

اإقليم دونبا�س ب�شرق البالد.
وعلى الرغم من التقدم الرو�شي 
ي���رى رئي�س  امل��دي��ن��ة،  ال��ك��ب��ري يف 
اأن  اأم��ل يف  اإن هناك  املدنية  اإدارة 
من  الأوك���ران���ي���ة  ال��ق��وات  تتمكن 
عليها  ال�شيطرة  من  رو�شيا  منع 

بالكامل.
روي�������رز عرب  م����ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
اأولك�شاندر  اأ�����ش����اف  ال���ه���ات���ف، 
املدينة  اإدارة  رئ��ي�����س  ���ش��ري��وك 
الرو�شية  ال��ق��وات  اأن  الأوك��ران��ي��ة 
امل���ئ���ة من  60 يف  ع��ل��ى  ت�����ش��ي��ط��ر 
الباقي  اأ���ش��ب��ح  امل��دي��ن��ة، يف ح��ني 
اأر����ش���ا ح���رام���ا، ك��م��ا اأف�����اد حاكم 
�شريغي  ل���وغ���ان�������ش���ك  م��ن��ط��ق��ة 
الرو�شية  القوات  بتقدم  غايداي، 
اإىل  لفتا  �شيفريودونيت�شك،  يف 
الرو�شي عزز مواقعه  اأن اجلي�س 
ال�شراتيجية  املدينة  و�شط  يف 
ال��ت��ي يحاول  اإق��ل��ي��م دون��ب��ا���س  يف 

الرو�س ال�شيطرة عليها.
وع����ل����ى وق�������ع ت�������ش���اع���د ال����دع����م 

•• الفجر - تون�س:

اع��ت��ربت امل��ح��ام��ي��ة امي���ان قزارة 
ع�شو هيئة الدفاع عن ال�شهيدين 
�شكري بلعيد وحممد الرباهمي 
خ���الل ن����دوة ���ش��ح��ف��ي��ة ح���ول ما 
ال�شري  اجل���ه���از  مب��ل��ف  ي���ع���رف 
حتجري  اأن  ال��ن��ه�����ش��ة  حل����رك����ة 
ال�شفر على حوايل 34 �شخ�شية 
ال�شري  بامللف  ي��ع��رف  م��ا  ب�شبب 
حل���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة ه���و اع����راف 

�شمني بوجود تهم جتاههم.
الق�شائي  ال���ق���رار  ه���ذا  وث��م��ن��ت 
املتهمني  اختباء  لأنه يحول دون 
ع��ل��ى غ����رار م���ا ح���دث م���ع بع�س 
الأ���ش��م��اء الأخ����رى ال��ت��ي اختفت 
ح�شب قولها وعلى راأ�شهم املتهم 
م�شطفى خذر ور�شا الربهومي 
وك���م���ال ال��ع��ي��ف��ي وغ���ريه���م ممن 

اأ�شبحوا جمهويل املقر.
العام  ال��وك��ي��ل  اإن  ق����زارة  وق��ال��ت 

مبحكمة ال�شتئناف بتون�س وجه 
بتاريخ 24 مايو بناء على �شكاية 
ال��دف��اع تهما  ب��ه��ا هيئة  ت��ق��دم��ت 
النه�شة  ح��رك��ة  لرئي�س  ر�شمية 
را�شد الغنو�شي و16 �شخ�شا اخر 
تتعلق بالعتداء على امن الدولة 
ا�شرار  على  كاحل�شول  اخلارجي 

وا�شتغالل  الوطني  اجلي�س  من 
معلومات  على  للح�شول  النفوذ 
وهي  اجنبية  جهات  م��ن  وم��زاي��ا 
لأنها  ايجابية  اعتربتها  خطوة 
ف����ن����دت ن���ظ���ري���ة الف���������الت من 
التوظيف  غ��ط��اء  حت��ت  ال��ع��ق��اب 
ال�شيا�شي.   )التفا�شيل �س12(

واإن  باأنف�شهم  م�شتقبلهم  يقرروا 
يف  �شك  اأي  ي�شاوره  ل  الكرملني 

اأنهم �شيتخذون القرار الأف�شل.
وكانت كييف اأعلنت يف وقت �شابق 
البلدان  ل��ت��ل��ك  رو���ش��ي��ا  ���ش��م  اأن 
ال�شالم  حمادثات  �شينهي  وامل��دن 

بني اجلانبني.
ويف تطور جديد قال م�شوؤول يف 
اإن  الأربعاء  اأم�س  الأبي�س  البيت 
اأنظمة  �شتقدم  املتحدة  الوليات 
����ش���واري���خ م��ت��ق��دم��ة لأوك���ران���ي���ا 
لت�شتخدمها يف الدفاع عن نف�شها 
�شد القوات الرو�شية لكن لي�شت 
رو�شيا مع  داخ��ل  لتنفيذ �شربات 
�شعي وا�شنطن لحتواء الت�شعيد 

يف ال�شراع.
نائب  ف����اي����ر  ج����ون����اث����ان  وق�������ال 
م�شت�شار الأمن القومي يف البيت 
الأبي�س اإن الأوكرانيني يطلبون 
تلك الأنظمة واإن وا�شنطن تعتقد 

اأنها �شتلبي احتياجاتهم.
واأ�شاف فاير يف مقابلة �شحفية 
م����ع )���������ش��������ي.اإن.اإن( ط��ل��ب��ن��ا من 
باأنهم  ���ش��م��ان��ات  الأوك����ران����ي����ني 
الأنظمة  ت��ل��ك  ي�����ش��ت��خ��دم��وا  ل���ن 
رو�شيا.  داخ����ل  اأه������داف  ل�����ش��رب 
هذا �شراع دفاعي الذي يقوم به 
الرو�شية  ال��ق��وات  الأوك��ران��ي��ون. 

على اأر�شهم.

الع�شكري الأمريكي اإىل اأوكرانيا، 
وجهت  ال��رو���ش��ي��ة،  ال��ق��وات  ل�شد 
ان��ت��ق��ادات لذع���ة لقرار  م��و���ش��ك��و 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإم�����داد كييف 
متطورة  �شاروخية  مبنظومات 
وذخائر، حمذرة من زيادة خطر 
ان������دلع م���واج���ه���ة م��ب��ا���ش��رة بني 

القوتني العظميني.
وا�شنطن  ال��ك��رم��ل��ني  ات��ه��م  ف��ق��د 
ب�شب الزيت على النار، وت�شعيد 
با�شم  امل���ت���ح���دث  وق�����ال  ال����ن����زاع. 

اإن  بي�شكوف  دمي��ري  الكرملني 
"خطة وا�شنطن تق�شي مبحاربة 

رو�شيا حتى اآخر اأوكراين.
�شحنات  ت�����ش��ل��ي��م  اأن  اع��ت��رب  ك��م��ا 
القيادة  ي�شجع  ل  النوع  ه��ذا  من 
ا�شتئناف  ع���ل���ى  الأوك������ران������ي������ة 

مفاو�شات ال�شالم.
ال���وق���ت  يف  ي�����ش��ت��ع��ب��د  مل  ل���ك���ن���ه 
الرئي�س  ب��ني  اجتماع  عقد  عينه 
ف�������الدمي�������ري ب������وت������ني ون�����ظ�����ريه 
الأوكراين فولودميري زيلين�شكي، 

اأي حمادثات  اأن  اإىل  اأ�شار  اأنه  اإل 
اأن يتم  ي��ج��ب  ال��ق��ب��ي��ل  م���ن ه���ذا 

التح�شري لها م�شبقاً.
وثيقة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأن  واأو����ش���ح 
���ش��الم م��ع اأوك��ران��ي��ا ت��وق��ف منذ 

فرة طويلة ومل ُي�شتاأنف.
اأما تعليقاً على املناطق الأوكرانية 
التي �شيطرت عليها قوات بالده، 
ال���ن���ا����س يف  اإن  ب��ي�����ش��ك��وف  ف���ق���ال 
خري�شون  م���ث���ل  امل���ن���اط���ق  ت���ل���ك 
اأن  وزاب��وري��ج��ي��ا ودون��ب��ا���س يجب 

�لقتال �أو �لتو�فق.. جدل بعد 
ت�شريحات �شالح عن دخول طر�بل�س

•• �رست-طرابل�س-وكاالت:

اأثارت ت�شريحات رئي�س الربملان الليبي، حول طريقة دخول حكومة فتحي با�شاغا 
للعا�شمة طرابل�س، جدل وا�شعا يف ال�شاحة ال�شيا�شية، وفتحت �شجال بني منا�شري 

حكومة عبد احلميد الدبيبة وداعمي الربملان وحكومة با�شاغا.
فتحي  احلكومة  رئي�س  مع  �شرت،  مدينة  يف  اجتماع  خ��الل  �شالح  عقيلة  ق��ال  فقد 
اأو  اإما عرب القتال،  اإن الدخول لطرابل�س ياأتي  با�شاغا واأع�شائها وعدد من النواب 

من خالل التوا�شل مع امليلي�شيات امل�شلحة فيها وتكون احلكومة حتت �شيطرتهم.
تلك  الدبيبة  احلميد  عبد  برئا�شة  الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  رف�شت  جانبها،  من 
الت�شريحات التي اعتربتها مبثابة دعوة اإىل احلرب، وقالت يف بيان، اإّنها لن ت�شمح 
لأي طرف با�شتخدام القوة اأو العنف من اأجل الفو�شى وتنفيذ الأجندات ال�شيا�شية 
الأطراف  اأعتربته م�شاعي من بع�س  بالقوة. كما ح��ّذرت من ما  اخلا�شة وفر�شها 
ت�شتخدم  اأن  يخ�شى  التجارية  امل�شارف  يف  املواطنني  اإي��داع��ات  م��ن  اأم���وال  ل�شحب 

لتمويل احلروب.
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�ص 12

�ص 19

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ عدة م�شاريع جتريبية 
ال�شتخد�م تكنولوجيا RBS يف جماالت �لبنية �لتحتية

�أخبار �الإمار�ت

فوز برّي برئا�شة �لربملان...
�إجها�ص حلم لبنان بالتغيري

عربي ودويل

نيمار يعول على »�شيلي�شاو« 
لن�شيان مو�شمه �ملتو��شع

�لفجر �لريا�شي

�ردوغان يلغي �تفاقية مع �ليونان ويقاطع قادتها 
•• انقرة-اأ ف ب:

اأعلن الرئي�س الركي رجب طيب اردوغان 
الآن  ب��ع��د  يلتقي  ل��ن  اأّن����ه  الرب���ع���اء  اأم�����س 
م�شوؤولني يونانيني يّتهمهم بعدم ال�شدق.

وقال اردوغان اأمام اأع�شاء من الربملان يف 
اأنقرة لن نعقد لقاءات ثنائّية معهم، وذلك 

يف ظّل اتهامات متبادلة بني الطرفني.
حول  اتفاقا  عقدنا  اأّن��ن��ا  تعلمون  واأ���ش��اف 
اليونان.  م��ع  اأع��ل��ى  ا���ش��رات��ي��ج��ّي  جمل�س 
اأننا  اأع��ل��م��ت وزي����ر اخل��ارج��ي��ة يف الأم�������س 

اأوقفنا العمل بها.
وين�ّس التفاق املعقود بني البلدين عام 2010 على عقد لقاءات دورّية على 

اأعلى امل�شتويات لتعزيز التعاون بني البلدين.
وندد اردوغان برئي�س الوزراء اليوناين كريياكو�س ميت�شوتاكي�س من دون اأن 
ي�شّميه قائاًل "يذهب اإىل الوليات املتحدة، ويتحدث �شدنا اأمام الكونغر�س، 
�شئمنا ذلك. نحن م�شتعدون للرحيب بك اإن كنت �شادقاً، لكن اإن مل تكن 

كذلك، نحن اآ�شفون.
وقد �شّعدت تركيا انتقاداتها �شد اليونان بعد خطاب الرئي�س اليوناين اأمام 

الكونغر�س الأمريكي منت�شف اأّيار-مايو.
لكن العالقات بني البلدين ت�شهد ا�شطرابات متكررة، وتتبادل اأنقرة واأثينا 

با�شتمرار التهام بانتهاك املياه الإقليمية واملجال اجلوي لكل منهما.

الرئا�ضي اليمني للمبعوث الأممي: �ضروط التمديد مل تكتمل
ر من تعثرّ �ملحادثات لتمديد �لهدنة يف �ليمن و��شنطن حتذرّ

•• عوا�شم-وكاالت:

واحلدث،  للعربية  ع��دن  يف  حكومية  م�شادر  �شفت 
اأبلغ  اليمني  ال��رئ��ا���ش��ة  جمل�س  اأن  الأرب���ع���اء،  اأم�����س 
املبعوث الأممي هان�س غروندبرغ باأن �شروط متديد 
اإنهاء ح�شار  الهدنة مل تكتمل، م�شددا على �شرورة 
تعز اأول وفتح كافة املعابر والطرق الرئي�شية لتمديد 

الهدنة.
بدورها، حّذرت الوليات املتحدة من �شعوبات تواجه 
املحادثات التي جترى حول هدنة ال�شهرين يف اليمن، 

داعية اإىل متديد اتفاق وقف اإطالق النار.
يف الثاين من اأبريل املا�شي، دخلت هدنة حيز التنفيذ 
بو�شاطة من الأمم املتحدة على اأن ت�شتمر ل�شهرين 
وتنتهي مفاعيلها اخلمي�س. وي�شمل التفاق ال�شماح 
املفتوح  ال��دويل  �شنعاء  مطار  من  جتارية  برحالت 
فقط لرحالت امل�شاعدات منذ 2016، ما مّثل بارقة 

اأمل نادرة يف ال�شراع.
املتحدة  الأمم  املتحدة لدى  الوليات  �شفرية  وقالت 

اإىل  الرامية  املحادثات  اإن  توما�س-غرينفيلد  ليندا 
متديد مفاعيل وقف اإطالق النار مل تنته بعد لكن 

يبدو اأنها تواجه بع�س ال�شعوبات.
لل�شحافيني  ت�شريح  يف  توما�س-غرينفيلد  واأ�شارت 
ماأزق  اإىل  امل��ح��ادث��ات  و���ش��ول  تعترب  ب��الده��ا  اأن  اإىل 

م�شكلة.
وقالت اأ�شجع الفرقاء يف اجلانبني على موا�شلة تلك 
اجلهود وعلى اإيجاد �شبيل �شلمي لتوفري امل�شاعدات 

الإن�شانية لل�شعب اليمني.
ك��ذل��ك ت��ط��ّرق وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ريك���ي اأنتوين 
بلينكن اإىل جهود تعزيز الهدنة يف اليمن ومتديدها 
ال�شعودي  ن���ط���ريه  م���ع  اأج����راه����ا  خ����الل حم����ادث����ات 
اأعلنت اخلارجية  الأمري في�شل بن فرحان، وفق ما 

الأمريكية.
والأ�شبوع املا�شي ح�ّس مبعوث الأمم املتحدة لليمن 
ه��ان�����س غ��رون��دب��رغ ع��ل��ى ب���ذل ك��ل اجل��ه��ود لتجّنب 
اإيجابي ملحوظ على احلياة  باأثر  الت�شعيد، مرحبا 

اليومية لعدد كبري من اليمنيني.

ماكرون اعطى بعدا اوروبيا اكرب للردع الفرن�شي

رئي�س �لدولة و نائبه يهنئان 
�ملنتخب �لفلبني  رئي�س 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ع��ث   
حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
برقية  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
فريديناند  فخامة  اإىل  تهنئة 
انتخابه  مب��ن��ا���ش��ب��ة  م���ارك���و����س 

رئي�شا جلمهورية الفلبني.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي »رع���اه اهلل« 
برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة 

الرئي�س فريديناند ماركو�س.

تنموي  مثال  �لإم��ار�ت  مدغ�شقر:  رئي�س 
عاملي يعك�س روؤية قيادتها �لطموحة و�مللهمة

•• دبي -وام: 

ب����ح���������ش����ور ف����خ����ام����ة اأن������دري������ه 
جمهورية  رئ���ي�������س  راج���ول���ي���ن���ا 
�شمو  الفريق  افتتح  مدغ�شقر، 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
وزير الداخلية، فعاليات موؤمتر 
ومعر�س تكنولوجيات القت�شاد 
الرقمي �شيمل�س ال�شرق الأو�شط 
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س �لدولة ي�شتقبل وفد د�ئرة �ل�شحة يف �أبوظبي ويطلع على خطط �لد�ئرة و�أهم بر�جمها �لتطويرية 

�شرطة �أبوظبي تعزز �لوعي مبخاطر �لتدخني يف حما�شرة نظمتها �إد�رة مكافحة �ملخدر�ت بالعني

•• اأبوظبي- وام:

نطاق  وزي�����ادة  لتو�شيع  امل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع    متا�شيا 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة بفريو�س 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم اأعلنت الوزارة عن 
231،962 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات ال� 24 املا�شية على فئات  اإجراء 

خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وت��و���ش��ي��ع  ال���دول���ة  يف  وال��ف��ح�����س  ال��ت��ق�����ش��ي  اإج������راءات  تكثيف    و�شاهم 
اإ�شابة جديدة  حالة   442 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات 

م�شتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س 
امل�شجلة  احل��الت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع 

908،647 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة يف الأربع 
والع�شرين �شاعة املا�شية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،305 حالة. 
كورونا  بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   394 �شفاء  عن  ال��وزارة  اأعلنت    كما 
تلقيها  بعد  املر�س  اأع��را���س  من  التام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�شتجد 
جمموع  يكون  وب��ذل��ك  امل�شت�شفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�شحية  الرعاية 

حالت ال�شفاء 892،238 حالة.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق مركز النقل املتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل بالتعاون 
يحث  ميدانية  توعوية  حملة  اأبوظبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  مع 
وال�شكوتر  الهوائية  ال��دراج��ات  م�شتخدمي  خاللها  من  اجلانبان 
وال�شالمة  الأم��ن  وا�شراطات  مبتطلبات  اللتزام  على  الكهربائي 
الدراجات،  ت��ل��ك  ا���ش��ت��خ��دام  اأث��ن��اء  الإر���ش��ادي��ة  ال��ل��وح��ات  وتعليمات 
وجتنب ال�شلوكيات غري القانونية، حر�شاً على �شالمتهم و�شالمة 
م�شتويات  تعزيز  اإىل  تهدف  خطوة  يف  وذل��ك  كافة  املجتمع  اأف���راد 
الأمن، ورفع م�شتوى وعي قائدي الدراجات الهوائية والكهربائية 
لالئحة  وتنفيذاً  ال�شالمة  واإج����راءات  الآم��ن��ة  ال��ق��ي��ادة  مبتطلبات 

يف  والكهربائية  الهوائية  الدراجات  با�شتخدام  اخلا�شة  التنظيمية 
الإمارة.

واأو�شح مركز النقل املتكامل اأن هذه احلملة التوعوية تاأتي انطالقاً 
م��ن ح��ر���ش��ه وب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����ش��رك��اء ال���ش��رات��ي��ج��ي��ني اأ�شحاب 
العالقة، على رفع وعي م�شتخدمي الدراجات باأهمية القيادة الآمنة 
واتباع ا�شراطات الالئحة التنظيمية اخلا�شة با�شتخدام الدراجات 
املركز  واأو���ش��ح  م��وؤخ��راً.  املركز  اأطلقها  التي  والكهربائية  الهوائية 
والكهربائية  الهوائية  الدراجات  م�شتخدمي  التزام  من  التاأكد  اأن 
جميع  يف  ق�شوى  اأول��وي��ة  ي�شكل  ال�شالمة  وا�شراطات  مبتطلبات 
الأوقات ويدعم ثقافة التنقل امل�شتدام الآمن واأ�شلوب حياة ي�شهم يف 

تر�شيخ مكانة اأبوظبي كمدينة �شديقة للدراجات.

�ل�شحة جتري 231,962 فح�شا ك�شفت عن 442 �إ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد و394 حالة �شفاء 

مركز �لنقل �ملتكامل يوعي بال�شتخد�م �لآمن للدر�جات �لهو�ئية و�ل�شكوتر �لكهربائي 

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
"حفظه اهلل" وفد دائرة ال�شحة - اأبوظبي يرافقهم معايل ال�شيخ عبداهلل 

بن حممد اآل حامد رئي�س دائرة ال�شحة ع�شو املجل�س التنفيذي.
وتبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان والوفد خالل اللقاء 
التطويرية  براجمها  واأهم  الدائرة  ..واطلع على خطط  الودية  الأحاديث 
التي تنفذها بالتعاون مع �شركائها الإ�شراتيجيني والتي تواكب احتياجات 
املرحلة ..مثمناً جهود املنظومة ال�شحية يف اأبوظبي ودولة الإمارات عامة 
وا�شتدامة  املجتمع  كافة يف احلفاظ على �شحة  القطاع  العاملني يف  ودور 
يف  اأ�شهم  19" وال���ذي   ���� "كوفيد  جائحة  مواجهة  خ��الل  خا�شة  �شالمته 
كفاءة ا�شتجابة دولة الإمارات للجائحة والتعامل معها وفق اأعلى املعايري 
امل�شتويات  جميع  على  تداعياتها  م��واج��ه��ة  وم��رون��ة  العاملية  وامل��م��ار���ش��ات 

ال�شحية.
من جانبه اأعرب فريق عمل دائرة ال�شحة عن �شعادته بلقاء �شاحب ال�شمو 
والهتمام  للدعم  والتقدير  بال�شكر  اهلل" متوجهاً  "حفظه  الدولة  رئي�س 
امل�شتمرين اللذين يحظى بهما القطاع ال�شحي يف الإمارة والعاملون فيه 
والذي له كبري الأثر يف م�شتوى اخلدمات التي يقدمها القطاع وفق اأرقى 

املمار�شات ال�شحية العاملية.
�شد  التطعيم  معدلت  يف  العامل  بلدان  ت�شدرت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  يذكر 
املجتمع  �شالمة  على  احلفاظ  من  مكنها  ما  ال�شكان  19" بني   �� "كوفيد 
اإىل  اأبوظبي   � ال�شحة  دائ���رة  ت�شعى  ..فيما  الأع��م��ال  ا�شتمرارية  و�شمان 
لالبتكار  وحا�شنة  ال�شحية  للرعاية  رائ��دة  وجهة  الإم���ارة  مكانة  تر�شيخ 

اجلهود  وتوحيد  ال��دويل  للتعاون  مهمة  اإقليمية  ومن�شة  احلياة  علوم  يف 
للم�شي ب�شحة املجتمعات يف املنطقة والعامل ..كما ت�شدرت اأبوظبي مدن 
حيث   2021 ع��ام  19" خ��الل  "كوفيد-  جائحة  م��ع  التعامل  يف  ال��ع��امل 

�شكلت منوذجاً يف احلفاظ على �شحة املجتمع و�شالمته وا�شتدامة الأعمال 
واأثبت قطاع الرعاية ال�شحية قدرة ومرونة ا�شتثنائية وجاهزية عالية يف 
التعامل مع الأزمات ومواجهة التحديات مع ال�شتمرار يف تطوير خدمات 

الرعاية ال�شحية وفق اأعلى م�شتويات اجلودة وبا�شتخدام اأحدث البتكارات 
التكنولوجيات  اإليه  تو�شلت  ما  واآخ��ر  والت�شخي�شية  والوقائية  العالجية 

املتقدمة.

•• العني - الفجر

ال����وع����ي مبخاطر   اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رط���ة  ع������ززت 
التدخني مبنا�شبة اليوم العاملي لالمتناع عن 
التدخني والذي ي�شادف 31 من مايو  �شنوياً 

من خالل ور�س توعوية وحما�شرات .
اإدارة  نظمتها  حما�شرة  الأن�شطة  وت�شمنت   
م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات ب��ال��ع��ني ال��ت��اب��ع��ة ملديرية 
الأم���ن اجلنائي   ب��ق��ط��اع   امل���خ���درات   مكافحة 
ال��ت��دخ��ني وك��ي��ف��ي��ة التخل�س  اأ�����ش����رار  ح����ول  
ال��ت�����ش��ي��ك��ي يف  امل�شت�شفى  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   م��ن��ه 
العميد ط��اه��ر غريب  واأك���د     . ال��ع��ني  مدينة 
الظاهري  مدير مديرية  مكافحة  املخدرات 
اأهمية  حماية الن�سء  بقطاع الأمن اجلنائي  
لفتاً   التدخني  اآف��ة  من  واملراهقني  وال�شباب  
اجلانب   ه���ذا  ال��رئ��ي�����ش��ي  يف  الأ����ش���رة  دور  اإىل 
الناجمة  العديدة  بالأ�شرار   تعريفهم   ع��رب  
عن  التدخني  وحثهم على ممار�شة الهوايات 

املفيدة وعلى را�شها الريا�شة   بكافة  ا�شكالها 
التي ت�شقل  الهوايات   والقراءة  وغريها من 

�شخ�شيتهم  وتنمي مواهبهم الإبداعية .
 واع���رب امل��ق��دم دك��ت��ور  ���ش��امل عبيد العامري  
مدير اإدارة مكافحة املخدرات يف العني بالنابة 

للطاقم   �شكره  ع��ن   الفعالية  �شمن  كلمة  يف  
يف  جهودهم  على  الت�شكي   مل�شت�شفى  الطبي 
تنفيذ املبادرة. وقدم طاقم امل�شت�شفى حما�شرة 
ت��وع��ي��ة ع���ن ا����ش���رار ال���ت���دخ���ني   م��و���ش��ح��اً ان 
اأب��رز امل�شاكل التى  التدخني  يعد واح���داً  من 

اأن���ه ل  ك��م��ا   ، ت��وؤث��ر ع��ل��ى  ال�شحة ب�شكل ع���ام 
�شلبية  اآث��ار  له  ولكن  فقط  املدخن  على  يوؤثر 
من   املحا�شرة  حوله.وحذرت  من  �شحة  على 
الأبناء   اأم����ام  وخ�����ش��و���ش��ا   ال�شلبي   ال��ت��دخ��ني 
بالن�شبة  نف�شه   اخلطر  يحمل  اأن��ه   مو�شحة 
اإدارة اجلودة والتميز  لغري املدخنني. وعقدت 
واإدارة  الطبية  اخل��دم��ات  اإدارة  م��ع  بالتعاون 
عن  الإق���الع  بعنوان  توعوية  ور���ش��ة  التدريب 
التدخني عرب تقنية التوا�شل عن بعد  بح�شور 
عدد كبري من منت�شبي  �شرطة اأبوظبي وذلك  
بهدف توعية  املنت�شبني   وتذكريهم  مبخاطر 
والمتناع   واأ���ش��راره��ا   ال�شلبية  ال��ع��ادة  ه���ذه  
عنها .   ورك����زت ال��ور���ش��ة ع��ل��ى ال��ت��ح��ذي��ر من 
الأجيال  من  ا�شكاله وحماية  بكافة  التدخني 
عواقبه  على ال�شحة  وخطورته  من النواحي 
ال�شحية  والبيئية واملجتمعية و تاأثريه  على 
القلب  وال�شرايني والأوردة الدموية اإىل جانب  

التعريف مبخاطر التدخني ال�شلبي.

•• اأبوظبي-وام:

متكني"  "برنامج  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  اأط��ل��ق 
الوطنية  الكوادر  ق��درات  تنمية  بهدف  املهني  للتدريب 
املجال  واإت��اح��ة  ال��ت��خ��رج،  حديثي  الطلبة  م��ن  ال�شابة 
ل��ه��م لك��ت�����ش��اب امل���ه���ارات الأ���ش��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي متكنهم من 
دخول �شوق العمل. يتناول الربنامج الذي ي�شرف عليه 
ع��دة جمالت  ال�شندوق  داخ��ل  خمت�شون وخ��رباء من 
ال�شوؤون  التنموية،  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  ال���ش��ت��ث��م��ار،  منها، 
املالية، التدقيق الداخلي، نظم تقنية املعلومات، الإعالم 
الب�شرية.  واملوارد  ال�شراتيجي  التخطيط  والت�شال، 
وقال �شعادة حممد �شيف ال�شويدي، مدير عام �شندوق 
اأبوظبي للتنمية اإن برنامج التدريب املهني الذي اأطلقه 
اإىل ترجمة روؤية القيادة الر�شيدة يف  ال�شندوق يهدف 
دعم املبادرات واخلطط ال�شراتيجية للدولة، ومتكني 
الأمثل.. بال�شكل  قدراتهم  وتوظيف  الوطنية  الكوادر 
املواطنني  اخل��ري��ج��ني  ي�����ش��اع��د  ال��ربن��ام��ج  ان  م�شيفا 
على التدريب �شمن منظومة عمل ميدانية لإك�شابهم 

املهارات الالزمة واملطلوبة لتلبية �شوق العمل، ل �شيما 
املهنية  لتحديد تطلعاتهم  الفر�شة  للطلبة  يوفر  واأنه 
قدراتهم  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف  ي�����ش��اه��م  مب��ا  امل�شتقبلية 
فاطمة  اأف����ادت  جانبها،  وم��ن  املهنية.  كفاءتهم  ورف���ع 
�شندوق  يف  امل�شاندة  اخل��دم��ات  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي، 
اأبوظبي للتنمية، ان ال�شندوق ي�شعى من خالل برنامج 
ال�شابة من  الإماراتية  الكوادر  ا�شتقطاب  "متكني" اإىل 
اخلريجني اجلامعيني وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم 
حيُث  امل�شتقبلي،  العمل  �شوق  اإىل  للدخول  واإع��داده��م 
يوفر الربنامج للمتدربني مزاولة الأعمال �شمن بيئة 
واخلربات  امل��ع��ارف  اكت�شاب  لهم  تتيح  متكاملة  مهنية 
املتنوعة حتت اإ�شراف جمموعة من امل�شوؤولني واخلرباء 
مبا  واملجالت،  التخ�ش�شات  خمتلف  من  ال�شندوق  يف 
ي�شاهم يف بناء جاهزيتهم مل�شتقبل مهني واعد. واأ�شارت 
اأن ال�شندوق ي�شع تدريب الكوادر الوطنية �شمن  اإىل 
اأولوياته بهدف تاأهيل ال�شباب وتوفري الفر�س الداعمة 
لهم ليكونوا مثاًل م�شرفاً للمواطن الإماراتي امل�شاهم 

بفعالية يف بناء املجتمع وتقدمه وازدهاره. 

�شندوق �أبوظبي للتنمية يطلق برنامج »متكني« لتاأهيل وتدريب �لطلبة �لإمار�تيني
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

راجولينا  اأن��دري��ه  فخامة  بح�شور 
افتتح  مدغ�شقر،  جمهورية  رئي�س 
الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��داخ��ل��ي��ة، فعاليات  ال����وزراء وزي���ر 
تكنولوجيات  وم���ع���ر����س  م���وؤمت���ر 
القت�شاد الرقمي "�شيمل�س ال�شرق 
مركز  يف  املقام   ،"2022 الأو�شط 
املوؤمترات واملعار�س يف دبي برعاية 
وتنظيم  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  ج��ام��ع��ة 
لتنظيم  ال��ع��امل��ي��ة  ت���رياب���ني  ���ش��رك��ة 

املوؤمترات.
�شياق  يف  امل����وؤمت����ر  ت��ن��ظ��ي��م  ي����اأت����ي 
لالقت�شاد  العربية  الروؤية  م�شروع 
الرقمي، ال��ذي مت الإع��الن عنه يف 
اأبوظبي يف دي�شمرب 2018 بدعم 
ال�شمو  �شاحب  من  كرمية  ورعاية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
رئي�س الدولة"حفظه اهلل" ، والذي 
�شارك يف ر�شمها عدد من املوؤ�ش�شات 
جامعة  مثل  ال��دول��ي��ة،  وامل��ن��ظ��م��ات 
ه���ارف���رد الأم��ري��ك��ي��ة، وخ����رباء من 

الأمم املتحدة والبنك الدويل.
الفتتاحية  اجلل�شة  �شموه  وح�شر 
للموؤمتر، حيث �شهد �شموه اإطالق 
الإ�شدار الثالث من املوؤ�شر العربي 
الذي   ،2022 الرقمي  لالقت�شاد 
لقيا�س  ع���رب���ي  م���وؤ����ش���ر  اأول  ي��ع��د 
الرقمي  القت�شاد  تطور ممار�شات 
اإ�شدار  ب��ع��د  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
 2018 ن�����ش��خ��ت��ي امل���وؤ����ش���ر ل��ع��ام��ي 

و2020.
عدد  امل��وؤمت��ر  جل�شات  يف  وي�����ش��ارك 
امل�����ش��وؤول��ني احلكوميني  م��ن  ك��ب��ري 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، ون��خ��ب��ة من 
القياديني يف القطاع اخلا�س وعدد 
ال��دول��ي��ني؛ لت�شليط  م��ن اخل���رباء 
ال��دول��ي��ة يف  ال��ت��ج��ارب  ال�شوء على 
والتي  للموؤمتر،  الرئي�شة  امل��ح��اور 
والأمن  الرقمية،  احلكومة  ت�شمل 
الإلكرونية،  واملدفوعات  الرقمي، 
الإلكرونية،  ال��ت��ج��ارة  وم��ن�����ش��ات 
التجزئة،  ق���ط���اع  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
واخلدمات  امل��ال��ي��ة،  والتكنولوجيا 
الرقمية،  وال���ه���وي���ة  امل�������ش���رف���ي���ة، 

واخلدمات اللوج�شتية.
الدكتور  م��ع��ايل  الف���ت���ت���اح  ح�����ش��ر 
ث����اين ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي وزي���ر 
ومعايل  اخل��ارج��ي��ة،  للتجارة  دول��ة 
الطاهر  م�����ولي  ال��ك��ب��ري  ال�����ش��ي��خ 
والبتكار  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  وزي���ر 
مب��وري��ت��ان��ي��ا، وم��ع��ايل ع���ادل ح�شن 

والتحول  الت�شالت  وزي��ر  حممد 
ال����رق����م����ي ب�����ال�����������ش�����ودان، وم���ع���ايل 
اإ���ش��ح��ق حم��م��د ���ش��ري��ف ���ش��در وزير 
ومعايل  ب��ف��ل�����ش��ط��ني،  الت�������ش���الت 
الربيد  وزي���ر  ال��دي��ن �شيف  ك��م��ال 
الرقمي  والق��ت�����ش��اد  والت�����ش��الت 
املتحدة، ومعايل  القمر  بجمهورية 
اجلمعية  رئ���ي�������س  ح��ل��م��ي  ع���اط���ف 
ال����ع����م����وم����ي����ة ل������الحت������اد ال���ع���رب���ي 
لالقت�شاد الرقمي وزير الت�شالت 
الأ�شبق  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
عبد  امل�شت�شار  وم��ع��ايل  م�����ش��ر،  يف 
العزيز �شلمان نائب رئي�س املحكمة 
الد�شتورية العليا يف م�شر، ومعايل 
الأمني  الني  اأحمد  ال�شفري حممد 
القت�شادية  ال��وح��دة  ملجل�س  العام 
ال��ع��رب��ي��ة، وم���ع���ايل حم��م��د عثمان 
القاهرة،  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  اخل�����ش��ت 
ال����دك����ت����ور ع���ل���ي حممد  و�����ش����ع����ادة 
الوحدة  جمل�س  م�شت�شار  اخل��وري 
القت�شادية العربية ورئي�س جمل�س 
لالقت�شاد،  العربي  الحت���اد  اإدارة 
املعتمدين  العربية  ال��دول  و�شفراء 
امل���غ���رب، تون�س،   - الإم������ارات  ل���دى 
اجلزائر،  ال�شومال،  لبنان،  عمان، 
موريتانيا،  ����ش���وري���ا،  ال���ب���ح���ري���ن، 
جيبوتي، القمر املتحدة، فل�شطني، 
وال�شودان ، وعدد كبري من الوفود 
احلكوميني  وامل�����ش��وؤول��ني  ال��ع��رب��ي��ة 
القت�شاد  جم����الت  يف  واخل������رباء 
ال��رق��م��ي، وع���دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني يف 

املنظمات الدولية.
رئ��ي�����س جمهورية  ف��خ��ام��ة  وجت���ول 
ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  و  مدغ�شقر 
�شيف بن زايد اآل نهيان، يف املعر�س 
تكنولوجيات  مل���وؤمت���ر  امل�����ش��اح��ب 

القت�شاد الرقمي -�شيمل�س ال�شرق 
لعوا على  الأو�شط -2022 حيث اطَّ
اأحدث ما تو�شلت اإليه التكنولوجيا 
الرقمية،  احل���ك���وم���ة  جم�����الت  يف 
والأم��������ن ال����رق����م����ي، وامل����دف����وع����ات 
التجارة  وم��ن�����ش��ات  الإل��ك��رون��ي��ة، 
قطاع  وتكنولوجيات  الإلكرونية، 
املالية،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ت��ج��زئ��ة، 
والهوية  امل�����ش��رف��ي��ة،  واخل����دم����ات 

الرقمية، واخلدمات اللوج�شتية.
وثمن امل�شاركون م�شتوى ال�شركات 
جتاوز  والتي  العار�شة  واملوؤ�ش�شات 
350 �شركة و100 �شركة  عددها 
واملعر�س  امل����وؤمت����ر  وي���ع���د  ن��ا���ش��ئ��ة 
ال�شرق  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  الأك���������رب 
القت�شاد  مو�شوعات  يف  الأو���ش��ط 
ال��رق��م��ي، ح��ي��ث ي�����ش��ارك ف��ي��ه اأكرث 
من 300 متحدث يف 200 جل�شة 
وحم��ا���ش��رة، واأك���رث م��ن 10 اآلف 
م�شوؤول من القطاع العام واخلا�س 
ميثلون اأكرث من 5 اآلف موؤ�ش�شة، 
اآلف   5 م����ن  اأك�������رث  ومب�������ش���ارك���ة 

م�شارك من خارج الدولة.
واملعر�س هذا  امل��وؤمت��ر  دورة  وت��اأت��ي 
اجلامعة  جل��ه��ود  ا�شتكماًل  ال��ع��ام، 
العربية والحتاد العربي لالقت�شاد 
الرقمي يف اإبراز دور التكنولوجيات 
امل���ن���ظ���وم���ات  ب����ن����اء  امل���ت���ق���دم���ة يف 
الج���ت���م���اع���ي���ة والق���ت�������ش���ادي���ة يف 
عدد  امل��وؤمت��ر  يف  وي�شارك  املنطقة، 
امل�����ش��وؤول��ني احلكوميني  م��ن  ك��ب��ري 
واخلرباء لإلقاء ال�شوء على اأحدث 
عامل  يف  وال���ت���ح���دي���ات  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الثورة الرقمية، من خالل من�شات 

وجل�شات تفاعلية مع احل�شور.
ت���ع���اون بني  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ومت 

الحت�����������اد ال�����ع�����رب�����ي ل���الق���ت�������ش���اد 
الرقمي ووزارة التحول الرقمي يف 
مدغ�شقر يف جمال التحول الرقمي 
العربية  ال���روؤي���ة  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة 
تعزيز  ب��ه��دف  ال��رق��م��ي  لالقت�شاد 
ال��ط��رف��ني لالرتقاء  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
مب�����ش��روع��ات ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي مبا 
التنمية  ي�شمن الإ�شهام يف حتقيق 

والتطور.
جمهورية  رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  وق�����دم 
فيها  و�����ش����ف  ك���ل���م���ة  م���دغ�������ش���ق���ر، 
الإمارات باأنها من الدول املتقدمة 
بنموذجها  ال�����ش��ع��د  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
الع�شري احلديث، وا�شفاً جتربتها 
ال���رق���م���ي  ال����ت����ح����ول  يف جم��������الت 
بعني  اإليها  ننظر  والتي  بالريادية 

الإعجاب.
ن��ع��م��ل م���ع الحت�����اد العربي  وق����ال 
تطوير  يف  ال���رق���م���ي  ل��الق��ت�����ش��اد 
العمل يف البنية التحتية يف املجالت 
اأ�شار  حيث  مدغ�شقر،  يف  الرقمية 
بعد  ل�شيما  يتغري  ال��ع��امل  اأن  اإىل 
اجلائحة ووجب التطوير والتغيري 
واملتابعة بغية الو�شول اإىل التحول 

الرقمي.
و ب����دوره اأع����رب م��ع��ايل اأح��م��د اأبو 
ال��غ��ي��ط اأم����ني ع���ام ج��ام��ع��ة ال���دول 
بامل�شاركة  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
اف���ت���ت���اح موؤمتر  ب��ع��د يف  ع���ن  ول����و 
القت�شاد  تكنولوجيات  وم��ع��ر���س 
الرقمي –�شيمل�س ال�شرق الأو�شط 
الذي  املهم  احل��دث  ه��ذا   2022-
الر�شيدة  الإم��ارات��ي��ة  القيادة  داأب��ت 

على تنظيمه ب�شكل م�شتمر.
والعرفان  ال�شكر  ب��ج��زي��ل  وت��وج��ه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ودعم  رعاية  على   ،" اهلل  "حفظه 
�شموه جلميع الن�شاطات واللقاءات 
التكامل  ت����ع����زز  ال����ت����ي  ال���ع���رب���ي���ة 

العربي.
وقال لقد حر�شنا يف جامعة الدول 
العربية على امل�شاركة ب�شكل م�شتمر 
يف ه����ذا امل����وؤمت����ر م��ن��ذ اإط����الق����ه.. 
اإمي������ان������اً ب���اأه���م���ي���ة ه������ذه امل�����ب�����ادرة 
باأف�شل  ال��ت��ع��ري��ف  يف  الإم���ارات���ي���ة 
امل��م��ار���ش��ات وال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة يف 
جمال القت�شاد الرقمي، ونعتز يف 
الإم��ارات ودعمها  ال�شاأن بدور  هذا 
اإن�شاء احتاد عربي معني بالقت�شاد 
بو�شوح  نلم�س  وال����ذي  ال��رق��م��ي.. 
دوره يف ن�شر الوعي واإثراء النقا�س 
العربي يف هذا ال�شاأن، اإذ حقق منذ 
ق��ي��ام��ه اإجن������ازات اأذك�����ر م��ن��ه��ا على 
العربية  ال��روؤي��ة  اخل�شو�س  وج��ه 
ال��ت��ي �شيتم  ال��رق��م��ي،  ل��الق��ت�����ش��اد 
القت�شادية  امللفات  �شمن  طرحها 
املقرر  ال���ق���ادم���ة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ق��م��ة 
ع��ق��ده��ا ن��ه��اي��ة ال���ع���ام اجل������اري يف 

اجلزائر.
مير  العاملي  القت�شاد  اإن  واأ���ش��اف 
بظروف دقيقة ويف غاية ال�شعوبة، 
حيث ت�شبب تزامن اأزمتني عامليتني 
يف تداعيات غري م�شبوقة، اإذ خلفت 
امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة 
خ�������ش���ائ���ر اق���ت�������ش���ادي���ة ت���ف���وق 12 
معدلت  وارتفعت  دولر،  تريليون 
 ..،351% ل���ت���ت���ج���اوز  ال�����دي�����ون 
وت��راج��ع م��ع��دل النمو ال��ع��امل��ي من 
اأرقام  ح�شب   3.3% اإىل   4.6%
ال���دويل.. ثم ج��اءت احلرب  البنك 
اأعباء  لتلقي  الأوك��ران��ي��ة  الرو�شية 
اإ�شافية على هذا الو�شع املتدهور، 
ولقد ت�شبب تزامن هذه الأزمات يف 
نطاقها..  وتو�شع  امل�شكالت  تراكم 
خا�شة يف ظل ما ي�شهده العامل من 

ترابط وت�شابك.
اأن هذه  ال���وا����ش���ح  م���ن  اإن�����ه  وق�����ال 
الأزم������ات ���ش��ت��ط��ول اأك����رث مم���ا كان 
املنطقة  اإىل  م�������ش���رياً  م���ت���وق���ع���اً، 
هذه  ع��ن  مب��ن��اأى  تكن  مل  العربية 
معدلت  ارت��ف��ع��ت  اإذ  الأح���������داث.. 
ال��ع��رب��ي��ة وزادت  ال����دول  ال��دي��ن يف 
ت�شبب  الت�شخم.. مما  اأرق��ام  معها 
ال���ب���ط���ال���ة وال���ف���ق���ر..  ان���ت�������ش���ار  يف 
اأورده  ال���ذي  ب��ال��رق��م  وا���ش��ت��دل هنا 
العربي  الق����ت���������ش����ادي  ال���ت���ق���ري���ر 
امل��وح��د ل��ع��ام 2020 ال�����ش��ادر عن 
اأ�شار  العربية، حيث  ال��دول  جامعة 
ارتفاع عدد الفقراء يف الوطن  اإىل 

م��ل��ي��ون فقري   14 ب���ع���دد  ال��ع��رب��ي 
ميثل  وه���و  م��ل��ي��ون..   115 ليبلغ 

ربع �شكان الوطن العربي.
املتقاطعة،  الأزم����ات  ه��ذه  اإن  وق��ال 
خ�شائر  يف  ت��ت�����ش��ب��ب  ك����ان����ت  واإن 
ب�شرية واقت�شادية.. اإل اأنها تعّلمنا 
معها  التعامل  كيفية  ح��ول  درو���ش��اً 
م�����ش��ت��ق��ب��اًل.. ول���ق���د راأي���ن���ا يف هذا 
التكنولوجيا  �شّهلت  كيف  ال�شدد 
ال�شلع  ت���ب���ادل  ا���ش��ت��م��رار  ال��رق��م��ي��ة 
�شال�شل  تعطل  وع��دم  واخل��دم��ات، 
النتاج والإم��داد، والعمل عن بعد، 
وغريها من الأن�شطة القت�شادية.. 
يف  الرقمية  التكنولوجيا  تتيح  اإذ 
ه���ذا ال�����ش��دد ف��ر���ش��اً م��ه��م��ة لبناء 

اقت�شادات اأكرث مرونة وتناف�شية.
واأ�شاف يقوم اكت�شاب التكنولوجيا 
الرقمية وتوطينها على ال�شتثمار 
وتطويرها،  الب�شرية  ال��ق��درات  يف 
ت��اأ���ش��ي�����س النه�شة  امل��ه��م  ك��ون��ه م��ن 
وبناء  العلم والبتكار  العربية على 
ت�شاهم  عنا�شر  باعتبارها  القدرات 
يف اخل���روج م��ن الأزم����ات احلالية، 
وت�شمح با�شتغالل الطاقات الكامنة 

التي تزخر بها املنطقة العربية.
واأكد اأن موؤمتر ومعر�س القت�شاد 
لتعزيز  ���ش��ان��ح��ة  ف��ر���ش��ة  ال��رق��م��ي 
ال��دول العربية يف جمالت  ق��درات 
وتبادل  ال��رق��م��ي��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بف�شل  اأ�شبح  اإذ  اخل���ربات،  اأف�شل 
�شنوية  م��ن�����ش��ة  ال��ق��ائ��م��ني  ج���ه���ود 
ن��خ��ب��ة م��ن ���ش��ان��ع��ي القرار  جت��م��ع 
والإقليمية  ال��دول��ي��ة  املنظمات  يف 
اأعمال  و�شت�شهد  اخلا�س،  والقطاع 
ه����ذه ال��ن�����ش��خ��ة اإط������الق الإ�����ش����دار 
القت�شاد  م��وؤ���ش��ر  لتقرير  ال��ث��ال��ث 
الرقمي، الذي اأعده الحتاد العربي 
لالقت�شاد الرقمي مب�شاركة خرباء 
يت�شمن  ثري  تقرير  وهو  دوليني، 
م��ه��م��ة، ويقدم  واأرق�������ام  م��وا���ش��ي��ع 
ال�شيا�شات  ل�����ش��ان��ع��ي  ت���و����ش���ي���ات 
لربامج  وتنفيذهم  اإع��داده��م  اأثناء 
الرقمنة يف الدول العربية.. واأدعو 
الطالع  اإىل  اجلميع  املقام  هذا  يف 

عليه وال�شتفادة من حمتواه.
جامعة  ج��ه��ود  ب��ع�����س  اإىل  واأ�����ش����ار 
التحول  جم��ال  يف  العربية  ال���دول 
الأ�شمل،  امل��ج��ال  ب�شفته  ال��رق��م��ي 
ملف  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ي�������ش���م  اإذ 
القت�شاد الرقمي، مو�شوعات ر�شم 
ال�شيرباين  الأم����ن  و  ال�����ش��ي��ا���ش��ات، 
ويف  ال�شطناعي وغريها،  والذكاء 
هذا ال�شدد، �شهدت الفرة الأخرية 
اإطالق العديد من املبادرات يف هذا 

ال�شاأن منها الإ�شراتيجية العربية 
لالأمن ال�شيرباين، ومقرح ت�شكيل 
للذكاء  ع��رب��ي  ا���ش��ت�����ش��اري  جم��ل�����س 
ال����ش���ط���ن���اع���ي، ووث���ي���ق���ة امل���ب���ادئ 
للجامعة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ش��ر���ش��ادي��ة 
الإ�شراتيجية  وحت��دي��ث  ال��ذك��ي��ة، 
مع  بالتعاون  لالت�شالت  العربية 
ال�شركاء،  وبع�س  الأع�شاء  ال��دول 
من  ع������دد  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ه������ذا 
دعم  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  امل�������ش���اري���ع 
للمنظمات  الرقمي  التحول  م�شار 
العربية  البوابة  كم�شروع  العربية، 
ال�شبكات  وت����اأم����ني  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات، 
وال�شبكة  القر�شنة  �شد  العربية 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن اأجل 

التنمية امل�شتدامة.
كما اأ�شار اإىل اأعمال املنتدى العربي 
اأقامته  ال���ذي  ال��رق��م��ي  لالقت�شاد 
بالتعاون  للجامعة  العامة  الأمانة 
لالقت�شاد  ال���ع���رب���ي  الحت������اد  م���ع 
املا�شي  ف��رباي��ر   13 ي���وم  ال��رق��م��ي 
 2020 اإك�����ش��ب��و  ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
اإدراج  اإق��رار  اأن��ه مت  بدبي، مو�شحاً 
القمة  اأعمال  دائٍم على جدول  بنٍد 
التحول  م��ل��ف��ات  مل��ت��اب��ع��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
م����ب����ادرات عربية  ال��رق��م��ي وط����رح 
التح�شري  وب����دء  ���ش��م��ن��ه،  ج��دي��دة 
ل��ع��ق��د م���وؤمت���ر ع��رب��ي حت���ت مظلة 
ومب�شاركة  العربية،  ال��دول  جامعة 
العربية  والحت����������ادات  امل���ن���ظ���م���ات 
والدول الأع�شاء والقطاع اخلا�س، 
ال��رق��م��ن��ة ويتيح  ي��ت��ن��اول جم����الت 
لتبادل  الفاعلني  جلميع  الفر�شة 
ال�شراكات، مقدماً  بناء  و  اخلربات 
يف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه ال�����ش��ك��ر ل��ك��ل من 
لهذا  اجل���ي���د  الإع���������داد  يف  ����ش���اه���م 
ت�شريع  يف  �شي�شاهم  ال��ذي  احل��دث 
وت���رية ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف الدول 
مرنة  اقت�شادات  واإق��ام��ة  العربية، 

اأ�شا�شها البتكار التكنولوجي.
وقد اأطلق املوؤمتر الإ�شدار الثالث 
لالقت�شاد  ال��ع��رب��ي  "املوؤ�شر  م���ن 
اأ�شار  ح��ي��ث   ،  "  2022 ال��رق��م��ي 
�شعادة الدكتور علي حممد اخلوري 
لالقت�شاد  العربي  الحت���اد  رئي�س 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال���رق���م���ي، 
العربي  املوؤ�شر  باأن  للتقرير،  املعدة 

لالقت�شاد الرقمي 2022 ياأتي يف 
وقت دقيق، خا�شة مع ال�شطرابات 
التي ي�شهدها القت�شاد العاملي بعد 
الدائرة  واحل��رب  اجلائحة  انت�شار 
والتحولت  واأوك��ران��ي��ا  رو�شيا  ب��ني 
واجليواقت�شادية،  اجليو�شيا�شية 
لتقييم  تو�شيفياً  حتلياًل  وي��ق��دم 
العربي،  الرقمي  القت�شاد  و���ش��ع 
ومعرفة مدى تقدم الدول العربية 
التحولت  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا 
وحتقيق ال�شتفادة الق�شوى منها.

وب����ني اخل�����وري اأن�����ه ق���د ����ش���ارك يف 
اإع��������داد ال���ت���ق���ري���ر ع�����دد ك���ب���ري من 
اخل������رباء ال���دول���ي���ني، واع���ت���م���د يف 
الدولية  امل���وؤ����ش���رات  ع��ل��ى  ب��ي��ان��ات��ه 
البنك  ع���ن  وال���������ش����ادرة  امل��ع��ت��م��دة 
واملنتدى  امل��ت��ح��دة  والأمم  ال���دويل 
القت�شادي العاملي واملنظمة العاملية 

لالت�شالت والإنرنت ، وغريها.
اأداة مهمة  اأن التقرير يعد  واأو�شح 
ل�شانعي  وم��دخ��الت��ه  بتحليالته 
احلكوميني  وامل�شوؤولني  ال�شيا�شات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات وامل��ج��ت��م��ع امل�����دين يف 
التنمية  وج��ه��ود  عجلة  دف��ع  �شبيل 
العربي،  ال����ع����امل  يف  امل�������ش���ت���دام���ة 
املحورية  ال���ق���ط���اع���ات  وت���ط���وي���ر 
الرقمية  واحل��ك��وم��ة  التعليم  مثل 
وتكنولوجيا  ال���ع���ام���ة  والإدارة 
وغريها.  والت�����ش��الت  امل��ع��ل��وم��ات 
واأظ����ه����ر ال��ت��ق��ري��ر م��وا���ش��ل��ة دول 
جمل�س التعاون اخلليجي يف قيادة 
املنطقة العربية يف التحول الرقمي، 
ح��ي��ث ت�����ش��درت دول����ة الإم������ارات يف 
العربية  اململكة  تليها  العام،  املوؤ�شر 
كما  والبحرين.  وقطر  ال�شعودية 
واملغرب  واجل���زائ���ر  ت��ون�����س  حققت 
تنفيذ  يف  ترتيبها  يف  نوعية  ق��ف��زة 
اأهداف التنمية امل�شتدامة. ويو�شح 
العربية بحاجة  الدول  اأن  التقرير 
اأف�شل  ب�����ش��ك��ل  ال�����ش����ت����ع����داد  اإىل 
لل�شيناريوهات امل�شتقبلية املحتملة، 
ال���ش��ت��ث��م��ارات يف  و���ش��رورة تكثيف 
الرقمية  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر 
يف  خ��ا���ش��ة  الت�شريعية  وامل��ن��ظ��وم��ة 
والثالثة،  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  دول 
امل�شتمرة  ال��رق��م��ي��ة  ال��ف��ج��وة  ل�����ش��د 

واملتزايدة.

•• دبي- وام:

اأكدت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع التزامها بتطبيق قانون مكافحة 
التبغ رقم 15 ل�شنة 2009 ولئحته التنفيذية على جميع منتجات 

التبغ الإلكرونية .
وح��ذرت ال��وزارة من كافة منتجات التبغ ب�شكل عام وحثت املدخنني 
على الإقالع عن التدخني .. و�شددت على اأنه مينع تدخني ال�شيجارة 
الإل��ك��رون��ي��ة يف امل��ك��ات��ب والأم���اك���ن امل��غ��ل��ق��ة ح�����ش��ب م��ا ي��ن�����س عليه 

القانون.
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة   - املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  واأ����ش���ارت 
ملكافحة التبغ الذي ي�شادف 31 مايو من كل عام ويحمل هذا العام 

�شعار" التبغ، تهديد لبيئتنا" - اإىل اأن الإم��ارات من الدول ال�شباقة 
بالن�شمام لالتفاقية الإطارية ملنظمة ال�شحة العاملية ملكافحة التبغ 
واأ�شدرت الت�شريعات الداعمة لإجراءات مكافحة التبغ وتبنت اأف�شل 
مكافحة  وتعد  املجتمع.  �شحة  على  منها  حر�شا  العاملية  املمار�شات 
التي  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأول��وي��ات  اأه��م  واح��دة من  التبغ 
ملكافحة  الوطني  الربنامج  متكاملة من خالل  ا�شراتيجية  و�شعت 
الأجندة  موؤ�شرات  �شمن  التبغ  ا�شتهالك  خف�س  اإدراج  ومت  التبغ. 

الوطنية.
وبّينت نتائج امل�شح ال�شحي الوطني لعام 2018 انخفا�س م�شتوى 
انت�شار التدخني لدى البالغني من %11.1 ح�شب نتائج امل�شح لعام 
%9.1.. كما اأن العمل جار حالياً مع املجل�س ال�شحي  2010 اإىل 

اخلليجي لتنفيذ امل�شح العاملي ل�شتهالك التبغ بني البالغني يف دول 
ال��وزارة عدة  اأطلقت  التوعية والتثقيف  . ويف جمال  العربي  اخلليج 
واحلني  ودرت  "و"اأنا  اأن تبداأ  "اأذكى من  حمالت توعية مثل حملة 
حلماية  املنزل"  يف  "طفل  وح��م��ل��ة  بالإقالع"  و"التزم..  دورك" 

الأطفال من التعر�س للتدخني ال�شلبي.
ال��وزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم الإت�شالت على حجب  كما عملت 
ع���دد م��ن امل���واق���ع الل��ك��رون��ي��ة ال��ت��ي ت����روج وت��ب��ي��ع م��ن��ت��ج��ات التبغ 
الإلكرونية لالأطفال وال�شباب ما دون 18 عام. كما اأطلقت الوزارة 
برناجماً تدريبياً لتعزيز القدرات واملهارات لالأطباء لتقدمي خدمات 
القالع عن التدخني بكافة اأنواعه وم�شتقاته، بناء على دليل اإر�شادي 

موحد مت�شق مع اأحدث اأ�شاليب وطرق العالج املتاحة عاملياً.

�ل�شحة توؤكد تطبيق قانون مكافحة �لتبغ على �ل�شيجارة �لإلكرتونية وحتث �ملدخنني على �لإقالع 

�ضيف بن زايد يفتتح موؤمتر ومعر�س تكنولوجيات القت�ضاد الرقمي )�ضيمل�س ال�ضرق الأو�ضط 2022(

رئي�س مدغ�شقر: �لإمار�ت مثال تنموي عاملي يعك�س روؤية قيادتها �لطموحة و�مللهمة
الأمني العام للجامعة العربية: دعم ورعاية م�ضتمرة من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد مل�ضاريع التكامل العربية 

رئي�س �لأركان ي�شتقبل قائد 
�لقو�ت �لبحرية �لبلجيكية

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل معايل الفريق الركن حمد ثاين الرميثي رئي�س 
اأركان القوات امل�شلحة مبكتبه، �شباح اأم�س الفريق اأول 
بحري جان دي بورمي، قائد القوات البحرية البلجيكية 

والوفد املرافق له.

ورحب معاليه بقائد القوات البحرية البلجيكية م�شيدا 
التعاون  ي�شهده  وم��ا  البلدين  بني  الثنائية  بالعالقات 

الع�شكري امل�شرك بينهما من تطور ومنو.
وا�شتعرا�س  الأح���ادي���ث  ت��ب��ادل  ال��ل��ق��اء  خ���الل  وج����رى 
تعزيزها  و�شبل  امل�شرك  الع�شكري  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 

وتنميتها.

 �ل�شحة تعلن تقدمي 6,152 جرعة من 
لقاح كوفيد-19 خالل �ل� 24 �شاعة �ملا�شية

•• اأبوظبي-وام:

من  ج��رع��ة   6،152 ت��ق��دمي  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   24،922،054 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 251.98 جرعة لكل 100 �شخ�س.
اإىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  ال��وزارة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�شيطرة على فريو�س كوفيد19-.

•• اأبوظبي-وام:

لجتاهات  الثامن  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  العليا  التقنية  كليات  نظمت 
"ال�شناعة  �شعار  حتت   ،ITT 2022 واملعلومات  التكنولوجيا 

احلديثة". التكنولوجية  واحللول  ..الجتاهات   4.0
بالتكنولوجيا  يتعلق  م��ا  ك��ل  ي��وم��ني  م���دار  ع��ل��ى  امل��وؤمت��ر  ن��اق�����س 
الأ�شياء  اإنرنت  ال�شناعي، ومنها  القطاع  وفاعليتها يف  املتقدمة 
والأنظمة ال�شيربانية واحلو�شبة ال�شحابية والذكاء ال�شطناعي 
اأوراق العمل دور القطاع  والتعلم الآيل والبلوك ت�شني، وتناولت 
بغر�س  الذكي  الت�شنيع  مل�شتقبل  خمرجات  اإع���داد  يف  التعليمي 

تعزيز الإنتاجية واملرونة وال�شرعة.
الرئي�س  زاهافيت�س  األيك�س  ال��دك��ت��ور  امل��وؤمت��ر  فعاليات  واف��ت��ت��ح 
اأيوب  الدكتور  بح�شور  بالكليات،  الأكادميية  لل�شوؤون  التنفيذي 
املتحدثني  م��ن  وع��دد  ب��دب��ي،  العليا  التقنية  كليات  مدير  كاظم 
الرئي�س  امل�����ش��ري  �شمري  ال��ربوف��ي�����ش��ور  بينهم  م��ن  الرئي�شيني 
قا�شم  والربوفي�شور   ،Digitilization ل�شركة  التنفيذي 
الأ�شتاذ  الأردن  وم����ن  ال���ك���وي���ت،  ج��ام��ع��ة  م���ن  اأك����ادمي����ي  ���ش��ال��ح 
 Learning Curve and ���ش��رك��ة  م��دي��ر  جن���اوي  ط���ارق 
Consultation ، والأ�شتاذة �شيال اأوهارا ، رئي�شة ال�شتدامة 
وخمت�شني  فرن�شا،   IBM يف  العاملية  ال�شناعة  حلول  مبركز 
وخرباء من امل�شاركني يف جل�شات عمل املوؤمتر بالإ�شافة لأع�شاء 

الهيئتني الإدارية والتدري�شية.
والأ�شاليب  التطبيقات  اأح����دث  امل���وؤمت���ر  يف  امل�����ش��ارك��ون  ون��اق�����س 
الثورة  اأحدثته  ال��ذي  الإرب���اك  الناجتة عن  املبتكرة  والجت��اه��ات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال���راب���ع���ة وال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي وال���ت���ي متكن 

مناذج  وحت�شني  تطوير  م��ن  واملبتكرين  واملعلمني  الأك��ادمي��ي��ني 
تقدمي التعليم لتمكني الأجيال القادمة من التعامل الناجح مع 
اقت�شاد امل�شتقبل، مع ا�شتعرا�س جتربة الكليات يف التحول الرقمي 
املهارات  على  وتركيزها  "الهجني"  التعليم  لنموذج  وتطبيقها 
العاملية،  الح��راف��ي��ة  بال�شهادات  مناهجها  بربطها  امل�شتقبلية 
وحر�شها على ربط طلبتها مبوؤ�ش�شات العمل وا�شتقطاب الكفاءات 

التدري�شية ذات اخلربات املهنية دعما للتعليم التطبيقي.
جتمع  من�شة  ميثل  املوؤمتر  اإن  زهافيت�س  األيك�س  الدكتور  وق��ال 
وتكنولوجيا  التعليم  قطاعي  يف  وخ��رباء  وخمت�شني  اأكادمييني 
التي  القطاعات  من  القطاعني  هذين  اأن  اىل  م�شريا  امل�شتقبل، 
ال�شنوات  �شهدت  بتغريات عميقة حيث  بالتحديات ومرت  تاأثرت 

الع�شر الأخرية زيادة يف منو املعرفة والبتكار.
تكن  مل  واملتغريات  التحديات  عن  الناجتة  الرباكات  اأن  واأ�شاف 
لها  دافعا  كانت  بل  العليا  التقنية  لكليات  بالن�شبة  �شلبية  عوامل 
وتكنولوجيا  التدري�س  م�شتوى  على  خا�شة  التطوير  من  ملزيد 
مع  متا�شت  جديدة  تعليمية  ومن��اذج  ت�شورات  وو�شعت  التعليم، 
التحولت الرقمية ومكنت الطلبة من ا�شتثمار مهاراتهم يف تلقي 
احل�شوري  التعليم  ب��ني  يجمع  "هجني"  من���وذج  وف��ق  تعليمهم 
الكليات هذا  تطور  واليوم  تقنيات،  اأح��دث  وفق  بعد  والتعلم عن 
النموذج الهجني اىل اآخر "هايرب هجني" يف �شورة جديدة حلرم 
امل�شتقبل جتعل التجربة التعليمية للطلبة اأكرث متعة وابداعا يف 
مهاراتهم  تطوير  من  ومتكنهم  بالتقنيات  �شغفهم  حتاكي  بيئة 

التطبيقية مبا يتنا�شب مع نوعية التعليم يف الكليات.
التنفيذي  الرئي�س  امل�شري،  �شمري  الربوفي�شور  قدم  جانبه  من 
"ال�شناعة  التقدميي  عر�شه  يف   Digitization ل�شركة 

الأو�شط  ال�����ش��رق  يف  الرقمية  الق��ت�����ش��ادات  ح��ول  روؤي���ة   "4.0
ال��رق��م��ي، حيث  ال��ت��ح��ول والق��ت�����ش��اد  وال��ع��امل م�شتقبال يف ظ��ل 
اأ�شار اإىل اأن ا�شراتيجيات التكنولوجيا الرقمية لدولة الإمارات 
وجهودها يف هذا املجال مكنتها من اأن ت�شبح دولة رائدة يف هذا 

القطاع.
عالقات  وتعزيز  بناء  اإىل  بحاجة  العايل  التعليم  قطاع  اأن  وذك��ر 
للخريجني  ال�شوق  احتياجات  ومعرفة  ال�شناعة  قطاع  مع  قوية 
اجل���دد. اإىل ج��ان��ب ذل���ك، يجب اأن ت��ك��ون ه��ن��اك ف��ر���س للطالب 
ي��ك��ون ل��دي��ه��م خربة  ال�����ش��ن��اع��ة؛ واأن  للعمل وال��ت��ع��ل��م م��ن ق��ط��اع 
هيئة  اأع�����ش��اء  قبل  م��ن  ت�شجيعهم  يتم  واأن  احلقيقي  ال��ع��امل  يف 

التدري�س ذوي اخلربة يف ال�شناعة.
كما حتدث الدكتور قا�شم �شالح، اأ�شتاذ علوم احلا�شب واملعلومات 
ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت، ح���ول امل���ه���ارات امل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ق��ط��اع ال�شناعي 
املا�شية،  اخلم�س  ال�����ش��ن��وات  م��دى  على  بها  اله��ت��م��ام  زاد  وال��ت��ي 
اإىل  بالإ�شافة  املعرفية،  العاطفي واملرونة  الذكاء  والتي ت�شمنت 
الحتياجات احلالية للتفكري النقدي والإبداع، موؤكدا اأننا اليوم 
بنجاح  للتعامل  عالية  مرونة  لديهم  منفتحني  خريجني  نحتاج 
بالذكاء  اأي�شا  يتمتعوا  واأن  ال�شديدة،  التناف�شية  البيئة  هذه  مع 
اإدارة  جم��ال  يف  الطلبة  تنمية  اأه��م��ي��ة  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  العاطفي 

امل�شاريع.
" فرن�شا، فتحدثت حول الدور   IBM " اأوه��ارا ، من  اأما �شيال 
حلول  اإي��ج��اد  يف  ال��ي��وم  احلديثة  التقنيات  تلعبه  ال���ذي  احل��ي��وي 
مبتكرة ملعاجلة الق�شايا امللحة املتعلقة بال�شتدامة وكيف ميكن 
والتعليمة  التكنولوجية  وخا�شة  القطاعات  خمتلف  تتعاون  اأن 

لتحويل الطموحات يف هذا املجال اىل واقع وعمل.

كليات �لتقنية تنظم �ملوؤمتر �لدويل لجتاهات �لتكنولوجيا و�ملعلومات
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان- الفجر:

اأط�����ل�����ق جم���ل�������س �����ش����ي����دات اأع����م����ال 
"املن�شة الريا�شية"  عجمان مبادرة 
والهادفة اإىل اإطالق برامج واأن�شطة 
وخدمات متنوعة يف جمال ال�شحة 
اإىل جانب   ال��ع��ام  م��دار  على  العامة 
تعزيز امل�شاركة يف الفعاليات املحلية 
ال�شحية  وال���دول���ي���ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
وال��ري��ا���ش��ي��ة، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
عجمان،   - املواطنني  ���ش��وؤون  مكتب 
ا�����ش����رات����ي����ج����ي����ة مع  وب�����������ش�����راك�����ة 
ونادي  اجلامعي  ثومبي  م�شت�شفى 
ب���ودي اآن���د ���ش��ول. ج���اء ذل���ك خالل 
مبقر  عقد  ال��ذي  ال�شحفي  املوؤمتر 
عجمان،  اأع���م���ال  ���ش��ي��دات  جم��ل�����س 
اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  بح�شور 
اأعمال  �شيدات  جمل�س  رئي�شة  علي 
اإدارة غرفة  عجمان- ع�شو جمل�س 
جتارة و�شناعة عجمان، و الدكتورة 
و منى �شقر  املرزوقي  �شلطان  ن��ورا 
ال�شام�شي  ح�شن  وف��اء  و  املطرو�شي 
ع�شوات جمل�س اإدارة �شيدات اعمال 
عجمان، ومي�شون ع�شام نائب مدير 
العالقات العامة يف م�شت�شفى ثومبي 
اجلامعي وغادة بركات مديرة بودي 
ال�شحفيني  م���ن  وع����دد  ���ش��ول  ان����د 

وممثلي و�شائل الإعالم.

وخ����الل امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي اأك����دت 
حر�س  على  خليفة  اآمنة  الدكتورة 
اإطالق  علي  اأعمال  �شيدات  جمل�س 
وتنفيذ مبادرات نوعية وتخ�ش�شية 
ت���خ���دم ع�������ش���وات امل��ج��ل�����س واأف������راد 
ووت���واك���ب مع  ع���ام  ب�شكل  امل��ج��ت��م��ع 
بتنوع  وا�����ش����ادت  امل��ج��ل�����س،  اأه������داف 
�شراكات املجل�س مع خمتلف اجلهات 
احلكومية واخلا�شة مما يعزز جناح 

وا�شتدامة تلك املبادرات.
"املن�شة  مبادرة  اأهمية  اإىل  واأ�شارت 
الريا�شية" واأهدافها يف ن�شر ثقافة 

احلفاظ على ال�شحة وتاأكيد اأهمية 
ا�شتدامة ال�شحة البدنية والنف�شية 
م�شاريع  ���ش��اح��ب��ات  دع���م  و  ل��ل��م��راأة 
�شاحبات  م��ن  ال�شحية  امل���اأك���ولت 
الوعي  وت���ع���زي���ز  ب����داي����ات  رخ�������ش���ة 
ا�شلوب حياة  باأهمية جعل الريا�شة 
و بناء �شراكات جمتمعية  فعالة يف 

جمال ال�شحة والريا�شة.
نورا  ال��دك��ت��ورة  ك�شفت  جانبها  م��ن 
املبادرة  ب��رام��ج  اأول  ع��ن  امل���رزوق���ي، 
ب�شحة"  "عي�شها  برنامج  واإط���الق 
وه���و ع��ب��ارة ع��ن ب��رن��ام��ج جمتمعي 

وحت�شني  ال�����ش��ح��ي  ال���وع���ي  ل���رف���ع 
ا���ش��ل��وب احل��ي��اة ع��رب م�����ش��ارك��ة عدد 
ب���رن���ام���ج �شحي  ال�����ش��ي��دات يف  م���ن 
م��ت��ك��ام��ل ي�����ش��م��ل ف��ح��و���ش��ات طبية 
للو�شول  وريا�شية  غذائية  وبرامج 
ال�شحة  املثايل وحت�شني  ال��وزن  اىل 

العامة لهم.
ي�شمل  ال���ربن���ام���ج  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
"فحو�شات طبية جلميع امل�شركات 
، وتقدمي الن�شائح من قبل اخ�شائي 
غذائي،  ب��رن��ام��ج  وع���م���ل  ال��ت��غ��ذي��ة 
التمارين  ل���ب���دء  اخل���ط���ط  وو����ش���ع 

الريا�شية واحل�ش�س التفاعلية على 
ايدي املدربني واأ�شحاب التخ�ش�س، 
احلياة  من��ط  اإدارة  دورات  وت��ق��دمي 
حول  وال�شائعة  اخلاطئة  واملفاهيم 
خ�شارة الوزن وكوبونات وخ�شومات 
دعما  ال�������ش���ح���ي���ة  ال����وج����ب����ات  ع���ل���ى 

للم�شركات".
وقدمت للح�شور نبذة حول مراحل 
ب�شحة"،  "عي�شها  ب��رن��ام��ج  تنفيذ 
عملية  الوىل  امل��رح��ل��ة  ل��ت��ت�����ش��م��ن 
من  ���ش��ه��ر  مل���دة  امل��ن��ت�����ش��ب��ات  ت�شجيل 
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لغرفة  الل�����ك�����روين  امل����وق����ع  ع����رب 
www. عجمان  و�شناعة  جت���ارة 
اأو   ajmanchamber.ae
التوا�شل مع جمل�س �شيدات اعمال 

عجمان.
من  املنت�شبات  اختيار  مرحلة  تليها 
خ���الل جل��ن��ة م��ن اجل��ه��ات القائمة 
املرحلة  ث��م  ال��ربن��ام��ج،  تنفيذ  على 
التدريبي  اجل��ان��ب  وتنفيذ  الثالثة 
اأ�شهر   6 ملدة  للمنت�شبات  والتوعوي 
متوا�شلة، على ان يختتم الربنامج 
ب��امل��رح��ل��ة ال���راب���ع���ة والع�������الن عن 

والتزاما  جن��اح��اً  الك���رث  املنت�شبات 
بتنفيذ برنامج "عي�شها ب�شحة".    

ال�شكر  ع�������ش���ام،  م��ي�����ش��ون  وق���دم���ت 
عجمان  اعمال  �شيدات  جمل�س  اإىل 
ت�شاهم  رائ���دة  م��ب��ادرات  تنفيذ  على 
جودة  من  وتزيد  املجتمع  �شعادة  يف 
ال�شيدات،  ل���دى  ال�����ش��ح��ي��ة  احل���ي���اة 
ثومبي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأن  واأك����������دت 
تنويع  ع���ل���ى  ح���ري�������س  اجل����ام����ع����ي 
بالتعاون  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  م�����ش��اه��م��ات��ه 
برنامج  ليمثل  املعنية،  اجلهات  مع 
وا�شح  جت�شيد  ب�شحة"  "عي�شها 

للم�شاهمات املجتمعية التي تنفذها 
امل�شت�شفى على مدار العام. 

بركات،  غ��ادة  اأو���ش��ح��ت  م��ن جانبها 
اأند �شول �شتحر�س  اأن نوادي بودي 
ل�شمان  املمكن  الدعم  تقدمي  على 
اأهدافه  وحت��ق��ي��ق  ال��ربن��ام��ج  جن���اح 
توعية  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل  امل������رج������وة، 
اأ�شلوب  حت�شني  باأهمية  املنت�شبات 
ل��ل��وزن ال�شحي  احل��ي��اة وال��و���ش��ول 

املثايل.
ويف ختام الربنامج وجهت الدكتورة 
اآمنة خليفة الدعوة لكافة ال�شيدات 
"عي�شها  برنامج  على  التقدمي  اإىل 
باقة  م����ن  وال�����ش����ت����ف����ادة  ب�شحة" 
يوفرها،  التي  وامل��م��ي��زات  اخل��دم��ات 
دور  ل���ه  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
البدنية  ال�شحة  حت�شني  يف  مبا�شر 
الذي  الم��ر  للمنت�شبات  والنف�شية 
على  ومبا�شر  ايجابي  ب�شكل  ي��وؤث��ر 

اأداء م�شاريع ال�شيدات املنت�شبات. 
ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر لكافة  ووج���ه���ت 
تنفيذ  ع����ل����ى  ال����ق����ائ����م����ة  اجل�����ه�����ات 
املبادرات  اأول  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ربن��ام��ج 
كما  الريا�شية"،  "املن�شة  ���ش��م��ن 
ال�شحفيني  اإىل  ال�����ش��ك��ر  وج���ه���ت 
ومم���ث���ل���ي و�����ش����ائ����ل الع���������الم على 
ح�����ش��وره��م وم�����ش��اه��م��ت��ه��م يف جناح 

مبادرات املجل�س.

•• دبي-وام:

ملتالزمة  الإم����ارات  جمعية  وق��ع��ت 
اأكادميية  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  داون 
تهدف  ال�شيافة  لإدارة  الإم����ارات 
اخلربات  و  ال��ت��دري��ب  ت��ق��دمي  اإىل 
جمال  يف  داون  م��ت��الزم��ة  ل�����ذوي 
الأ�شاليب  اأح����دث  وف���ق  ال�شيافة 
���ش��اب��ق��ة هي  احل���دي���ث���ة وذل������ك يف 
وقع  ب��ال��دول��ة.  نوعها  م��ن  الأوىل 
م��ن��ال جعرور  ال���دك���ت���ورة  امل���ذك���رة 
جمعية  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������ش���ة 
وجريون  داون  ملتالزمة  الإم����ارات 
لأكادميية  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ج��ري��ف��ن 
وديان  ال�شيافة  لإدارة  الإم�����ارات 
والت�شجيل  الت�شويق  مديرة  لجر 
مقر  زيارتها  خالل  الأكادميية  يف 

اجلمعية بدبي.
وبداأ التدريب الفعلي يف الأكادميية 
الهمم  اأ�شحاب  من   12 مب�شاركة 
ومت  داون  م����ت����الزم����ة  ذوي  م�����ن 
تقدمي عرو�س حية لهم يف مطبخ 
بع�س  حول  التدريبي   الأكادميية 

مايكل  ال�شيف  مع  الطهي  تقنيات 
كيت�س مدير فنون الطهي وال�شيف 
املحا�شرين  كبرية  موري�س  هيلني 
الدكتورة  الأكادميية.   وعربت  يف 
منال جعرور عن �شكرها وامتنانها 
لأكادميية الإمارات لإدارة ال�شيافة 
الرائدة  الفر�شة  ه��ذه  اإتاحة  على 
يف ه����ذا ال��ق��ط��اع احل���ي���وي  لذوي 

متالزمة داون.

م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ج����ريون جريفن 
اأهمية التعاون مع جمعية الإمارات 
ور���س عمل  لتنظيم  داون  ملتالزمة 
يف جمال ال�شيافة خالل كل ف�شل 
درا����ش���ي يف الأك���ادمي���ي���ة م���ن قبل 
مرموقني  تدري�شية  هيئة  اأع�شاء 
وتو�شيع  العامل   اأنحاء  جميع  من 
ال�شراكة يف اأ�شكال التعليم ال�شامل 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  لت�شمل  املختلفة 

وتوفري  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م��ن 
التدريب العملي يف الأكادميية.  

نا�شر  اآل  ن�����وال  ���ش��ك��رت  ب���دوره���ا 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائبة 
الأكادميية  مل���ت���الزم���ة  الإم���������ارات 
ع���ل���ى ت���وف���ريه���ا ال���ف���ر����ش���ة ل����ذوي 
داون م�شيدة مبا تقدمه  متالزمة 
برامج عملية وفق  الأكادميية من 

اأعلى املقايي�س العاملية. 

•• اأبوظبي-وام: 

للمعا�شات  ال��ع��ام��ة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
والتاأمينات الجتماعية عن اإطالق 
ال�شحية  ال��ل��ي��اق��ة  "تقييم  خ��دم��ة 
الإلكروين،  موقعها  عرب  للعمل" 
وت��ت��ي��ح اخل��دم��ة جل��ه��ات ال��ع��م��ل يف 
ال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي واخل���ا����س 
اللياقة  ت��ق��ي��ي��م  ط���ل���ب���ات  ت���ق���دمي 
لديهم  للعاملني  للعمل  ال�شحية 
اإىل الهيئة مبا�شرة بدًل من اللجنة 

الطبية املخت�شة.
وقالت هند ال�شويدي، مديرة اإدارة 
"وفقاً  بالهيئة:  التاأمينية  املنافع 
ا�شتالم  يتم  اجل��دي��دة  ل��الإج��راءات 
ال�شحية  ال��ل��ي��اق��ة  ت��ق��ي��ي��م  ط��ل��ب��ات 
القطاعني  يف  العاملني  عن  للعمل 
احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س م����ن خالل 
ال�شحية  ال��ل��ي��اق��ة  "تقييم  خ��دم��ة 
امل���وق���ع  ع���ل���ى  امل����ت����وف����رة  للعمل" 

www. ل��ل��ه��ي��ئ��ة  الإل������ك������روين 
فئة  ���ش��م��ن   gpssa.gov.ae
اأ���ش��ح��اب ال��ع��م��ل، وتتوىل  خ��دم��ات 
ال��ه��ي��ئ��ة رف����ع ه����ذه ال��ط��ل��ب��ات اإىل 
باأعمال  املخت�شة  الطبية  "اللجنة 
ا�شتيفائها  التاأكد من  الهيئة" بعد 
كافة ال�شروط وامل�شتندات املطلوبة 

من قبل اللجنة".
اخلطوة  ه����ذه  "تاأتي  واأ����ش���اف���ت: 

للمعا�شات  العامة  الهيئة  من  �شعياً 
والتاأمينات الجتماعية نحو تطبيق 

اأف�شل املمار�شات التقاعدية".
احل���������ش����ول على  �������ش������روط  وم�������ن 
عليه  امل����وؤم����ن  ي���ك���ون  اأن  اخل���دم���ة 
امل�شرك على راأ�س عمله، واأن يكون 
املعا�شات  ق���ان���ون  لأح���ك���ام  خ��ا���ش��ع��اً 
 1999 ل�����ش��ن��ة   7 الحت������ادي رق����م 
الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات 

وتعديالته.
عند  امل��ط��ل��وب��ة  امل�����ش��ت��ن��دات  وت�شمل 
من  معتمد  طبي  تقرير  ال��ت��ق��دمي 
ل  ال���دول���ة  يف  ح��ك��وم��ي  م�شت�شفى 
اأ�شهر،  �شتة  اإ�شداره  تاريخ  يتجاوز 
الطبي  ال���ف���ح�������س  م�����ن  ون�������ش���خ���ة 
الهوية  م��ن  و���ش��ورة  التعيني،  عند 
و�شورة  املفعول،  �شارية  الإم��ارت��ي��ة 

�شخ�شية حديثة ل�شاحب الطلب.
وجت��در الإ���ش��ارة اإىل وج��وب عر�س 
اللجنة  ع��ل��ى  ع��ل��ي��ه  امل���وؤم���ن  ح��ال��ة 

راأ�س  ع��ل��ى  وه���و  املخت�شة  الطبية 
خدماته،  انتهاء  بعد  ولي�س  عمله 
قرارها  اللجنة  اأ���ش��درت  اإذا  بحيث 
اللياقة  ع�����دم  اأو  ال���ع���ج���ز  ب���ث���ب���وت 
اإنهاء خدماته  ال�شحية يتم عندها 
وي�شتحق  ال���ع���م���ل،  ���ش��اح��ب  ل����دى 
خدماته  انهيت  اإذا  تقاعدياً  معا�شاً 
للعمل  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���ل���ي���اق���ة  ل���ع���دم 
مدة  بلغت  مهما  ال��ك��ل��ي  ع��ج��زه  اأو 

خدمته.
وتوؤكد الهيئة اأنه ل يجوز العتداد 
ب��ال��ت��ق��اري��ر ال��ط��ب��ي��ة ال�������ش���ادرة من 
الدولة  يف  اأخ����رى  طبية  جل���ان  اأي 
لإثبات حالت عدم اللياقة ال�شحية 
قد  امل��ع��ا���ش��ات  ق��ان��ون  اإن  اإذ  للعمل، 
املخت�شة  ال��ط��ب��ي��ة  ب��ال��ل��ج��ن��ة  اأن����اط 
مهمة  ال�����ش��ح��ة  وزي����ر  م��ن  امل�شكلة 
وعدم  الكلي  العجز  ح���الت  اإث��ب��ات 
اللياقة ال�شحية وفقاً لأحكام قانون 

املعا�شات والتاأمينات الجتماعية.

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
ق�شر  يف  ام�س،  عقد  ال��ذي  للتنمية  ال���وزاري  املجل�س  اجتماع  الرئا�شة،  ���ش��وؤون 
واملبادرات  الت�شريعات  اأبوظبي حيث جرى خالله مناق�شة عدد من  الوطن يف 
الهادفة اإىل دعم منظومة القت�شادية والعمل احلكومي وال�شتمرار يف تطويرها 

مبا يلبي متطلبات املرحلة امل�شتقبلية.
اأداء القطاع ال�شناعي يف الدولة والتحديات  اأجندة الجتماع مناق�شة  ت�شمنت 

التي يواجها هذا القطاع واملمكنات واملبادرات التي من �شاأنها حتقيق نقلة نوعية 
يف التنمية ال�شناعية الوطنية وتعزيز م�شاهمته يف زيادة الناجت املحلي وحتفيز 

القت�شاد الوطني.
من  ع���دد  ت��ع��دي��ل  للتنمية  ال�����وزاري  املجل�س  ن��اق�����س  الت�شريعية  ال�����ش��وؤون  ويف 
الب�شرية وفقاً  والأن�شجة  الأع�شاء  وزراعة  لنقل  املنظمة  الت�شريعات الحتادية 
عمالة  مع  العمل  عالقات  بتنظيم  املتعلقة  وتلك  العاملية،  املمار�شات  لأف�شل 
العامة  الهيئة  بت�شريعات  املتعلقة  الأح��ك��ام  بع�س  وتعديل  امل�شاعدة  اخل��دم��ة 

للمعا�شات والتاأمينات الجتماعية.

م�شروع  بينها  من  الحت��ادي��ة  وال��ق��رارات  اللوائح  من  ع��دداً  املجل�س  ناق�س  كما 
التجاري  ال�شجل  رب��ط  لتفعيل  التجاري  ال�شجل  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
اإي���رادات  حت�شيل  ومنظومة  الق��ت�����ش��ادي،  بال�شجل  الرخي�س  �شلطات  ل��دى 
الإماراتية  ال��ك��وادر  تناف�شية  مبجل�س  متعلقة  وق���رارات  الحت��ادي��ة،  احلكومة 
لدعم جهود تاأهيل الكوادر الب�شرية املواطنة وتوظيفها. ويف ال�شوؤون التنظيمية 
لالأمن  الوطنية  للمعايري  تطبيق اجلهات احلكومية  نتائج  على  املجل�س  اطلع 
الرقمية  املنظومة  لتطوير  اآليات  وكذلك  تنفيذها،  متابعة  واآليات  ال�شيرباين 
رقمية  خ��دم��ات  اإىل  الحت��ادي��ة  احلكومة  خ��دم��ات  حت��ول  وت�شريع  احلكومة  يف 

وال�شوابط واملعايري اخلا�شة بحوكمة جمالت ال�شرف وال�شتثمار يف امل�شاريع 
والأ�شول والبنية التحتية الرقمية. ويف التقارير احلكومية اأطلع املجل�س خالل 
عام  من  الأول  الربع  لغاية  للتنمية  الإم���ارات  م�شرف  اأداء  نتائج  على  جل�شته 
ال�شيا�شة امل�شركة واملوحدة لدعم امل�شريات احلكومية  2022، ونتائج تنفيذ 
ب�شاأن  تقرير  بينها  من  التقارير  من  ع��دد  على  وكذلك  الطبية،  املنتجات  من 
تكلفة الإنفاق على ا�شت�شافة املوؤمترات يف الدولة خالل ال�شنة املالية 2021، 
وتقرير عن اأداء جهاز الإمارات لال�شتثمار خالل الربع الأول من عام 2022، 

وتقرير عن اأعمال جمل�س اإدارة جامعة زايد لعام 2021.

بالتعاون مع مكتب �ضوؤون املواطنني وم�ضت�ضفى ثومبي اجلامعي ونادي بودي اآند �ضول

�ملن�شة �لريا�شية مبادرة جمتمعية يطلقها جمل�س �شيد�ت �أعمال عجمان

�ملجل�س �لوز�ري للتنمية برئا�شة من�شور بن ز�يد ي�شتعر�س عدد� من �ملبادر�ت و�لت�شريعات لدعم �ملنظومة �لقت�شادية و�حلكومية

•• ال�شارقة -الفجر:

ال�شارقة  �شندوق  مع  بالتعاون  ال�شارقة  يف  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  اختتمت 
ال�شمان  قانون  �شرح  ح��ول  افرا�شية  تعريفية  ن��دوة  الجتماعي  لل�شمان 
فيها  ���ش��ارك  التي  ال�شارقة  حكومة  موظفي  جلميع   )5( رق��م  الجتماعي 
150 موظف وموظفة من جميع هيئات وموؤ�ش�شات ودوائر حكومة ال�شارقة 
"التدريب عن بعد" با�شتخدام  من كافة امل�شتويات الوظيفية، وذلك بنظام 

.Microsoft Teams برنامج
املوارد  دائ��رة  تتبعها  التي  ال�شراتيجة  ال�شراكة  �شمن  ال��ن��دوة  ه��ذه  تاأتي 

الندوات  تنظيم  يف  الج��ت��م��اع��ي  لل�شمان  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��ن��دوق  م��ع  الب�شرية 
ال�شمان  ب��ق��ان��ون  لتعريفهم  ال�����ش��ارق��ة  حكومة  موظفي  لكافة  التعريفية 
املنافع  و  والم���ت���ي���ازات  احل��ق��وق  ب��ك��اف��ة  لتعريفهم  الم����ارة  يف  الج��ت��م��اع��ي 
ال�شندوق  ، و�شوابط ال�شراك يف  املكافاآت واملنح  املعا�شات و  التاأمينية من 

ومراحله و�شرف امل�شتحقات للموؤمن عليهم.
تناولت الندوة عددا من املحاور الرئي�شية مثل مفهوم التاأمني الجتماعي ، 
املخاطر املهنية و الجتماعية و املخاطر التي يغطيها النظام ، مراحل تطوير 

احلماية التاأمينية ومظلة التاأمني الجتماعي وخ�شائ�س النظام.
ب�شاأن   2018 ل�شنة   5 رق��م  القانون  تطبيق  بيان  اإىل  الندوة  تطرقت  كما 

و�شوابط  القانون  �شريان  وت��اري��خ  ال�شارقة  اإم���ارة  يف  الجتماعي  ال�شمان 
اأداء  وموعد  ال�شراك  ح�شاب  ورات��ب  التمويل  وم�شادر  بالنظام  ال�شراك 
ال�شراكات و مدد ال�شراك يف التاأمني و �شوابط الج��ازات و الع��ارات و 

الجازات املر�شية و �شوابط النقل .
الدولة  يف  التقاعد  �شناديق  ب��ني  التاأمينية  املنافع  ت��ب��ادل  اآل��ي��ات  �شرح  ومت 
مدد  �شراء  واأح��ك��ام  و�شوابط  ال�شابقة  اخلدمة  م��دد  �شم  واأح��ك��ام  و�شوابط 
واملكافاآت  املعا�شات  كانت  �شواء  التاأمينية  املنافع  وبيان  العتبارية  اخلدمة 
والتعوي�شات واملنح متطرقا اإىل �شوابط واأحكام اجلمع بني املعا�س والراتب. 
و  التعوي�شات   � املكافاآت   � املعا�شات   ( التاأمينية  املنافع  الندوة  وا�شتعر�شت 

املنح( وتطرقت يف �شرح كل جزئية على نطاق وا�شع للم�شاركني لتو�شيح كل 
جزء منها مثل اأول ) املعا�شات ( امل�شتحقون يف املعا�س ، راتب ح�شاب املعا�س، 
�شرف  �شقوط   ، املعا�س  األ��غ��اء   ، املعا�س  من  احل��رم��ان   ، املعا�س  من  اخل�شم 
املعا�س ، اأو املكافاآت بالتقادم ، م�شتحقات املوؤمن عليه املفقود ،ثانيا ) املكافاآت 
( اأنظمة مكافاآت نهاية اخلدمة الأف�شل ، وفاة املوؤمن عليه امل�شتحق للمكافاأة 
، ) ثالثا التعو�شات و املنح ( حالت احلرمان من تعوي�س الإ�شابة ، �شوابط 
و اأحكام اجلمع بني املعا�س و الراتب ، حالت ال�شتثناءات من حظر اجلمع ، 
اخل�شم اأو احلجر على امل�شتحقات التاأمينية ، املعا�شات ال�شتثنائية اأو زيادة 

يف املعا�شات اأو مكافاآت ا�شتثنائية ، �شم مدة اخلدمة امل�شتحق عنها معا�س.

مو�رد �ل�شارقة و�شندوق �ل�شارقة لل�شمان �لجتماعي يختتمان ندوة تعريفية حول �شرح قانون �ل�شمان �لجتماعي رقم )5(

�ملعا�شات تطلق خدمة لتقييم �للياقة مذكرة تفاهم  لتدريب ذوي متالزمة د�ون مبجال �ل�شيافة
�ل�شحية للعمل عرب موقعها �لإلكرتوين
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•• اأبوظبي-وام:

فازت دولة الإمارات برئا�شة جلنة الأمم املتحدة لال�شتخدام 
يف  اللجان  اأك��رب  اأح��د  "كوبو�س"،  اخلارجي  للف�شاء  ال�شلمي 
الأمم املتحدة، والتي ت�شم يف ع�شويتها 100 دولة ،وذلك يف 
�شيا�شتها  يعك�س جناح  الإماراتية  للدبلوما�شية  اإجناز جديد 

اخلارجية.
و���ش��ي��ت��وىل ع���م���ران اأن�����ور ����ش���رف، م��دي��ر م�����ش��روع الإم������ارات 
املتحدة  الأمم  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب  امل���ري���خ  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
وبح�شب  "كوبو�س"،  اخلارجي  للف�شاء  ال�شلمي  لال�شتخدام 
رئا�شة  ت�شتمر  الأمم���ي���ة،  امل��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ب���ه  امل��ع��م��ول  ال��ن��ظ��ام 
ال�شلمي للف�شاء  املتحدة لال�شتخدام  الإم��ارات للجنة الأمم 
 ،1959 العام  تاأ�ش�شت لأول مرة  التي  "كوبو�س"،  اخلارجي 
ملدة  اخل��ارج��ي،  الف�شاء  ل�شوؤون  املتحدة  الأمم  مكتب  وتتبع 

عامني 2023-2022.
وميثل فوز الإمارات برئا�شة جلنة الأمم املتحدة لال�شتخدام 
ال�شلمي للف�شاء اخلارجي "كوبو�س"، اأهمية كبرية بالن�شبة 
قوتها  تعزز  التي  الرئي�شية  العوامل  اأهم  اأحد  ويعد  للدولة، 
ال��ن��اع��م��ة خ���الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، ك��م��ا يعك�س وي��ر���ش��خ ريادة 
قيادة احلوارات  الف�شاء من خالل  �شيا�شة  الدولة يف جمال 
حول التحديات الرئي�شية التي تواجه الف�شاء العاملي، ويربز 
التفاقيات  عقد  ت�شهيل  يف  الإم��ارات��ي��ة  الف�شاء  دبلوما�شية 
ال���دول���ي���ة، و���ش��م��ان الل���ت���زام ب��امل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة يف زمن 
الو�شول  و�شباق  واجليواقت�شادية  اجليو�شيا�شية  التكتالت 

اإىل الف�شاء من قبل القطاع اخلا�س.
الإم���ارات  دول���ة  ف��وز  اأهمية  م��ن  ال��راه��ن��ة  املرحلة  وت�شاعف 
ال�شيا�شات  و�شع  يف  مهمة  مرحلة  باعتبارها  املن�شب،  بهذا 
اأع��داد كبرية  اإط��الق  الف�شائية، حيث تناف�س دول العامل يف 
من الأقمار ال�شطناعية، و�شيكون دور اللجنة حمورياً يف بناء 

ال�شيا�شات ل�شمان ا�شتدامة الف�شاء، كما �شيكون دور اللجنة 
الداعية  التنظيمية  الأط���ر  تبني  ت�شجيع  يف  اأي�شاً  حم��وري��اً 
الإم��ارات للجنة  امل�شوؤول، فيما تعك�س رئا�شة  ال�شلوك  لتبني 
الالم�شتحيل  ملبداأ  الإيجابي  التمثيل  واقع  الدولية  الأممية 

وقيادة التغيري حلكومة دولة الإمارات.

- رئا�ضة الإمارات لـ"كوبو�س".. روؤى وا�ضحة.
ت�شعى دولة الإمارات خالل فرة رئا�شتها للمنظمة الدولية 
احلكومية اإىل تعزيز جهود دبلوما�شية الف�شاء والعلوم على 
اإىل  وال�شلمي  ال��ع��ادل  ال��و���ش��ول  وت�شجيع  ال��ع��امل��ي،  ال�شعيد 
القانونية  لالأطر  المتثال  وتعزيز  ال��دول،  جلميع  الف�شاء 
�شالمة  ال��ت��ي حت��ك��م  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم���ع���اه���دات  ال���دول���ي���ة 
وا�شتدامة الف�شاء اخلارجي بني الدول الأع�شاء، بالإ�شافة 
كو�شيلة  ال���دول  ب��ني  املعرفة  نقل  ب��رام��ج  وت�شجيع  دع��م  اإىل 
لإجن���از امل��ه��ام ب�شكل اأك���رث ك��ف��اءة وف��ع��ال��ي��ة، وك����اأداة لتطوير 
اقت�شاد الف�شاء على ال�شعيد العاملي، وتعزيز تبادل وتطوير 
املمار�شات اجلديدة واملبتكرة لنظام عمل اللجنة، واملت�شقة مع 

القانون الدويل، وملا فيه من م�شلحة للب�شرية.
العام  للتعليم  دول���ة  وزي����رة  الأم�����ريي  ���ش��ارة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
الإمارات  اإدارة وكالة  املتقدمة ورئي�س جمل�س  والتكنولوجيا 
املتحدة  الإم��ارات برئا�شة جلنة الأمم  اإن فوز دولة  للف�شاء، 
لال�شتخدام ال�شلمي للف�شاء اخلارجي "كوبو�س"، هو انعكا�س 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  دبلوما�شية  ل��ن��ج��اح  ووا���ش��ح  مبا�شر 
اخلارجية  ع��الق��ات��ه��ا  يف  الإم�����ارات  ر�شختها  ال��ت��ي  وامل��ع��رف��ة 
املختلفة، مبا يعك�س جهودها احلثيثة يف قطاع، ل يزال واعداً 
التنمية  م�شرية  تعزيز  على  ال��ق��ادرة  وامل��ع��ارف  بالكت�شافات 

الب�شرية.
للجهود  ال��ك��ب��ري  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��دى  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����ش����ارت 
اق��ت�����ش��اد وطني  ب��ن��اء  ال���دول���ة يف  تبنتها  ال��ت��ي  وامل�����ش��روع��ات 

تويل  التي  ال���دول  ���ش��دارة  وو�شعتها يف  الب��ت��ك��ار،  على  قائم 
خططها  يف  رئي�شية  واأول��وي��ة  ك��ب��رية،  اأهمية  الف�شاء  قطاع 
الأو�شاط  تلقت   : ق��ائ��ل��ة  ال��ع��امل��ي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ن��م��وي��ة، 
العلمية الدولية املعنية بقطاع الف�شاء اإعالن دولة الإمارات 
الزهرة  ك��وك��ب  ل�شتك�شاف  اجل��دي��دة  الف�شائية  املهمة  ع��ن 
وتقدير  ب�شغف  اخلم�شني،  م�شاريع  �شمن  الكويكبات  وح��زام 
دولة  و�شعت  التي  املتقدمة  العلمية  املهمة  وهي  ملحوظني، 
اأهمية  الف�شاء  التي تويل قطاع  ال��دول  الإم���ارات يف �شدارة 
كبرية، واأولوية رئي�شية يف خططها التنموية، وتر�شخ ب�شكل 
اأكرب ،موقع الدولة يف هذا القطاع، لت�شتكمل م�شروعاً وطنياً 

�شاماًل اأ�شهم يف �شياغته كذلك جناح اإطالق "م�شبار الأمل.
م�شوؤولية  لتويل  �شرف،  عمران  باختيار  معاليها  اأ�شادت  كما 
للف�شاء  ال�شلمي  لال�شتخدام  امل��ت��ح��دة  الأمم  جلنة  رئ��ا���ش��ة 
اخلارجي "كوبو�س"، م�شرية اإىل اخلربات العلمية والعملية 
الرفيعة التي يتمتع بها، �شواء عرب التاأهيل الأكادميي، اأو تلك 
التي توافرت له خالل برامج وم�شاريع ومهام علمية وطنية 
ل�شتك�شاف  الإم���ارات  مل�شروع  اإدارت���ه  مقدمتها  ويف  خمتلفة، 
للف�شاء،  را�شد  بن  حممد  مركز  يف  الأمل"،  "م�شبار  املريخ 
وم�شاركته يف م�شروع "دبي �شات1" و"دبي �شات 2" و"خليفة 
من  العديد  يف  ال��دول��ة  متثيله  عن  ف�شاًل   ، وغريها  �شات"، 
داعية  الف�شاء،  املعنية بقطاع  الدولية  والفعاليات  املوؤمترات 
التي  الهائلة  الفر�س  من  ال�شتفادة  اإىل  الإم��ارات��ي  ال�شباب 
املتقدمة  التكنولوجيا  مبجال  الدولة  اهتمام  تو�شع  يوفرها 

وتر�شيخ �شناعة ف�شاء وطنية مناف�شة.

- جناحات متتالية.
الدولة يف هذا  اعتزازه بتمثيل  اأكد عمران �شرف  من جانبه 
اأ�شمى من  : لي�س هناك �شرف  الرفيع، قائال  العاملي  املحفل 
يكون  حينما  يت�شاعف  ال���ذي  ال�شرف  وه��و  ال��وط��ن،  متثيل 

الأمر مرتبطاً بتمثيل دولة الإمارات يف واحدة من اأهم واأكرب 
اإىل  ان�شمامها  منذ  الأوىل  للمرة  املتحدة،  الأمم  يف  اللجان 
تاأكيد من  بكل  �شنوات، وهو ما يزيد   7 ع�شويتها قبل نحو 

حجم املهمة وعظم الت�شريف.
واأ�شاف عمران ان حتقيق هذا الإجناز الوطني الكبري لدولة 
من  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  توليه  م��ا  ويعك�س  ي��رج��م  الإم�����ارات، 
منها  واملرتبط  عموماً،  التنمية  مقومات  لكل  كبرية  اأهمية 
بقطاع الف�شاء ب�شفة خا�شة، كما يرجم الثقة العالية التي 

تتمتع بها الدولة على ال�شعيد العامل.
للجهود وامل�شاريع  اأي�شاً  اأن هذا الفوز هو تتويج  واأكد �شرف 
العلمية الوطنية يف قطاع الف�شاء، م�شيفاً ان قطاع الف�شاء 
يف دولة الإم��ارات �شهد جناحات متتالية، وهو قطاع موؤهل، 
وا�شحة  اأول���وي���ة  مت��ن��ح��ه  ال��ت��ي  امل�شتقبلية  ال��ن��ظ��رة  بف�شل 
ظل  يف  �شيما  ل  ال��ن��ج��اح��ات،  م��ن  مل��زي��د  التنمية،  م�شرية  يف 
الإمكانات الهائلة واخلربة العلمية التي باتت متوفرة لدينا 

يف هذا املجال.
-عمران �شرف.. قيادة اإماراتية �شابة . قاد عمران اأنور �شرف، 
تراأ�شوا  الذين  نظرائه  بني  �شناً  الأ�شغر  املر�شح  يعد  ال��ذي 
املريخ  اإىل  بنجاح  الإم����ارات  دول���ة  و���ش��ول  الأمم��ي��ة،  اللجنة 
يف 9 ف��رباي��ر 2021، م��ن خ��الل اإدارت����ه مل�����ش��روع الإم����ارات 
ل�شتك�شاف املريخ /م�شبار الأمل/، يف مركز حممد بن را�شد 
للف�شاء، وكان له دور حموري منذ البداية، حيث قاد الفريق 

املكلف لو�شع الت�شور الأويل للم�شروع.
و�شارك �شرف يف ت�شميم وتطوير م�شروع /دبي �شات1/ و/

بالأقمار  التحكم  اأنظمة  تطوير  يف  و�شاهم   ،/2 �شات  دب��ي 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة وامل��ح��ط��ة الأر���ش��ي��ة يف م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�شد 
م�شروع  من  الأول��ي��ة  املراحل  تطوير  يف  �شاهم  كما  للف�شاء، 
وكالة  لتاأ�شي�س  ت�شور  و�شع  يف  �شاهم  كما  ���ش��ات/،  /خليفة 
خمتلفة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  م���ب���ادرات  ودع���م  للف�شاء،  الإم�����ارات 

ا�شراتيجية  م��ب��ادرات  ع��دة  ال��ف�����ش��اء، وع��م��ل على  ق��ط��اع  يف 
قطاع  وتطوير  ل��ل��دول��ة،  متقدمة  تقنية  ق���درات  ب��ن��اء  ل��دع��م 
الدولة يف  اأن مثل  ل�شرف  علوم وتكنولوجيا متكامل. و�شبق 
اجتماعات جلنة الأمم املتحدة ل�شتخدام الف�شاء اخلارجي يف 
الأغرا�س ال�شلمية وجلنة لأنظمة املالحة الف�شائية، كما قاد 
فريق الدولة يف درا�شات م�شركة مع حلف �شمال الأطل�شي 
رئي�س  وم��ث��ل  النا�شئة.  الف�شاء  ب��ربام��ج  املعنية  /ال��ن��ات��و/، 
للف�شاء اخلارجي،  ال�شلمي  املتحدة لال�شتخدام  الأمم  جلنة 
الإلكرونية  الأنظمة  فريق  تاأ�شي�س  على  عمل  كما  الدولة، 
والكهربائية، ومكتب اإدارة امل�شاريع يف مركز حممد بن را�شد 
الف�شائية  ال�شور  وحتليل  معاجلة  اإدارة  وتاأ�شي�س  للف�شاء، 
را�شد  ب��ن  حممد  م��رك��ز  يف  التقنية  ال��ربام��ج  تطوير  واإدارة 
للف�شاء، وهو حا�شل على درجة املاج�شتري يف �شيا�شات العلوم 
 ،2013 الكورية عام   KAIST والتكنولوجيا من جامعة 
جامعة  م��ن  الكهربائية  الهند�شة  يف  البكالوريو�س  ودرج���ة 
را�شد  ب��ن  حممد  برنامج  وخ��ري��ج   ،2005 ال��ع��ام  فريجينيا 
م�شتمرة  مهمة  ق��ائ��د  اأول  ���ش��رف  يعد  فيما  ال��ق��ادة،  لإع����داد 

ل�شتك�شاف الف�شاء يتقلد هذا املن�شب الرفيع.
وي�����ش��ادف ه���ذا ال���ع���ام ال���ذك���رى ال�����ش��ن��وي��ة ال���� 65 لإط���الق 
 4 الف�شاء. يف  اإىل  اأول قمر ا�شطناعي ينطلق  �شبوتنك1-، 
اأكتوبر 1957، والذكرى ال� 55 لبدء نفاذ معاهدة الف�شاء 
املنظمة  امل��ب��ادئ  معاهدة  با�شم  ر�شميا  وامل��ع��روف��ة  اخل��ارج��ي، 
الف�شاء  وا���ش��ت��خ��دام  ا�شتك�شاف  م��ي��دان  يف  ال����دول  لأن�����ش��ط��ة 
50 على  ال���  الذكرى   2022 العام  ويج�شد  كما  اخل��ارج��ي. 
جمموعة  وه��ي   ،Landsat – لن��د���ش��ات  برنامج  اإط���الق 
حتى   1972 ع��ام  منذ  تباعا  نا�شا  اأطلقتها  �شناعية  اأق��م��ار 
الآن، اإىل جانب احتفال دولة الإمارات مبرور 25 عاماً على 
تاأ�شي�س �شركة الرثيا  الوطني للف�شاء مع  القطاع  انطالقة 

لالت�شالت يف اأبريل 1997.

عمران �ضرف مدير م�ضروع الإمارات ل�ضتك�ضاف املريخ يقود اللجنة الدولية

�لإمار�ت تفوز برئا�شة جلنة �لأمم �ملتحدة لال�شتخد�م �ل�شلمي للف�شاء �خلارجي )كوبو�س(

•• ال�شارقة -الفجر:

ال�شارقة للتمكني الجتماعي ب�شداد تكاليف عالج  تكفلت موؤ�ش�شة 
دره���م خالل  األ���ف   100 ع��ن  ت��زي��د  بقيمة  �شحياً  دع��م��اً  وت��ق��دمي 
اأو�شياء  و7  يتيم   29 منها  ا�شتفاد  ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  الأول  ال��رب��ع 
الأمثل  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  وت��وف��ري  العامة  ال�شحة  تعزيز  ب��ه��دف 
املوؤ�ش�شة  �شعت  التي  املقدمة  ال�شحية  اخل��دم��ات  تنوعت  و   . لهم 
من خاللها اإىل الهتمام باجلانب ال�شحي واإعطاءه اأولوية كبرية 
حيث اأ�شهمت يف تغطية م�شاريف عالج املر�شى  وتقدمي امل�شاعدات 
، و تزويدهم  العمليات اجلراحية  اإج��راء  ، وحتمل تكاليف  الطبية 
اخلا�شة  واملعدات  والأج��ه��زة  الأدوي��ة  وتوفري  الطبية  بامل�شتلزمات 
لالأيتام من اأ�شحاب الهمم  ، بالإ�شافة اإىل اإ�شدار وجتديد بطاقات 

�شحية للمنتفعني، و اإجراء فحو�شات تخ�ش�شية لأيتام يعانون من 
�شعوبات تعّلم ،وتقدمي فحو�شات الأ�شنان و�شعف النظر. هذا وقد 
اأفادت نوال احلامدي – مدير اإدارة الرخاء الجتماعي يف املوؤ�ش�شة 
الأي��ت��ام والأرام����ل ظ��روف��اً �شحية غ��ري م�شتقرة،  ي��واج��ه بع�س   :-
يعيق قدرتهم على  املتدنية، مما  القت�شادية  اأو�شاعهم  اإىل جانب 
الالزمة  الرعاية  بتوجيه  بدورها  املوؤ�ش�شة  فتقوم  بالعالج،  التكفل 
لالأ�شر املنت�شبة الغري قادرة على امل�شاريف العالجية ، فتوفر لهم 
ب�شحة جيدة،  ل�شمان متتعهم  ال��الزم  ال�شحي  الدعم  اأن��واع  �شتى 
وقد وجهت برامج التمكني ال�شحي لتقدمي العناية ال�شحية بهم 
وتزويدهم بجميع اخلدمات واملتطلبات الطبية التي يحتاجونها".

من جانب اآخر ، قدمت املوؤ�ش�شة اأي�شاً براجماً توعوية وور�س عملية  
يف خمتلف املوا�شيع ال�شحية التي وجهت اإىل 63 و�شي و 17 يتيم 

حياتهم  يف  مهمة  �شحية  ج��وان��ب  يف  توعيتهم   و  تثقيفهم  بهدف 
نظرتهم  من  يزيد  و  لديهم  والوعي  املعرفة  بناء  يف  ذلك  لي�شاعد 
الإي��ج��اب��ي��ة و تعلم امل���ه���ارات ال��الزم��ة حل��ي��اة اأف�����ش��ل،  ك��م��ا ي�شاهم 
التثقيف يف هذا اجلانب يف التقليل من خماطر الإ�شابة بالأمرا�س 
النف�شية والعاطفية والوقاية من امل�شاكل الأ�شرية، والتحق منت�شبي 
املوؤ�ش�شة يف عدد من الربامج التوعوية الإفرا�شية التي قدمت عن 
ُبعد خلدمة اجلانب ال�شحي وتقدمي التوعية الالزمة يف خمتلف 

اجلوانب ال�شحية.
تثقيف  اإىل  ال�شحي  التمكني  برنامج  خ��الل  من  املوؤ�ش�شة  وتهدف 
م�شتوى  رف��ع  و  العامة  ال�شحة  اأ�شا�شيات  ح��ول  املوؤ�ش�شة  منت�شبي 
تبني وتطبيق منط حياة مثايل  و مالم�شة  الوعي لديهم بهدف 

احتياجات الأ�شر و اأبناءهم وتقدمي الدعم الالزم لهم.

• �ضارة الأمريي: الفوز برئا�ضة اللجنة انعكا�س جلهود وم�ضروعات الدولة الكربى يف جمال الف�ضاء واإحدى ثمار دبلوما�ضية العلوم والتكنولوجيا واملعرفة 
الر�ضيدة والثقة العالية التي تتمتع بها الإمارات عامليًا يف قطاع الف�ضاء القيادة  لدعم  ترجمة  الفوز  هذا  �ضرف:  • عمران 

م�شاعد�ت �شحية لالأيتام  يف �لتمكني �لجتماعي 

•• ابوظبي-الفجر:

الوطنية  واملكتبة  الأر�شيف  عام  مدير  علي  اآل  ماجد  اهلل  عبد  �شعادة  بحث 
بالإنابة والوفد املرافق له �شبل تعزيز التعاون مع مديرية اأر�شيف جمهورية 
تركيا التابعة لرئا�شة اجلمهورية على �شوء بنود بروتوكول التعاون الذي 
مت توقيعه بني اجلانبني يف اأبوظبي بح�شور كل من: �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
– حفظه  اآل نهيان رئي�س دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة  حممد بن زاي��د 
اأردوغ��ان رئي�س اجلمهورية الركية يف  الرئي�س رجب طيب  اهلل- وفخامة 

فرباير املا�شي.
العالقات  ت�شهد  علي:  اآل  ماجد  اهلل  عبد  �شعادة  ق��ال  ال��زي��ارة  ه��ذه  وح��ول 
مت�شارعاً  ومن��واً  اإيجابية  تطورات  احلالية  املرحلة  يف  الركية  الإم��ارات��ي��ة 
لقيادتي  امل�شركة  الإرادة  بف�شل  امل�شرك  الهتمام  ذات  املجالت  يف جميع 

اأرح��ب، وي�شتهدف ه��ذا التطور  اآف��اق  اأج��ل الرت��ق��اء بها نحو  الدولتني من 
العالقات  وتر�شيخ  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  وال��ت��ع��اون  ال�����ش��داق��ة  ج�شور  م��د 
الطيبة لكي تغدو منوذجاً م�شتداماً لل�شراكة التي تخدم م�شلحة البلدين 
ال�شديقني، ويف هذا ال�شياق تاأتي رغبة الأر�شيف واملكتبة الوطنية يف متتني 
العمل  تطوير  يخ�س  مب��ا  ال��رك��ي  نظريه  م��ع  ال�شراكات  وعقد  العالقات 
الأر�شيفي يف �شبيل حفظ ذاكرة الوطن لالأجيال وفق اأرقى املعايري واأف�شل 

املمار�شات املتبعة.
الوطنية  الأر�شيف واملكتبة  زي��ارة وف��د من  تاأتي  الإط��ار  واأ���ش��اف: ويف ه��ذا 
لرئا�شة  التابعة  تركيا  جمهورية  اأر���ش��ي��ف  مديرية  اإىل  الإم����ارات  دول��ة  يف 
والأن�شطة  والربامج  امل�شركة  الأه��داف  وتدعم  التعاون  لتعزز  اجلمهورية 
وتبادل  والكتب،  الأر�شيفية،  للوثائق  �شور  وت��ب��ادل  املتبادلة،  املنفعة  ذات 
اخلربات واملعارف التقنية والإلكرونية، وال�شراكات يف املعار�س العلمية ذات 

العالقة بالأر�شيف، وهذا من جملة ما ن�شْت عليه بنود بروتوكول التعاون 
الذي يربط الأر�شيفني يف البلدين ال�شديقني.

اأمله يف تعزيز فر�س التعاون بني الطرفني وتر�شيخ العالقات  واأعرب عن 
وتعميقها بني الأر�شيف واملكتبة الوطنية واأر�شيف الدولة لرئا�شة اجلمهورية 
ثريٌّ  الأر�شيفني  كال  اأن  ول�شيما  امل�شركة،  الأه��داف  يدعم  مبا  الركية؛ 
من  �شي�شتفيد  اأر�شيف  كل  اأن  اإىل  بالإ�شافة  باأ�شكالها،  التاريخية  بالوثائق 

خربات الأر�شيف الآخر ومن التجارب الناجحة التي حققها.
ال�شيافة وحفاوة  كرم  له من  املرافق  والوفد  لقيه  ما  عالياً  �شعادته  وثمن 
ال�شتقبال والهتمام حاملا و�شلوا اإىل تركيا، واأ�شاد بالربنامج احلافل الذي 
اأعده اجلهاز الإداري يف الأر�شيف الركي من اأجل اإثراء زيارة وفد الأر�شيف 
واملكتبة الوطنية باملناق�شات وتبادل وجهات النظر، والطالع على اأبرز واأهم 
تخ�ّس  التي  التاريخية  ال�شجالت  وعلى  تركيا،  يف  الأر�شيفي  العمل  �شمات 

منطقة اخلليج و�شبه اجلزيرة العربية.
ودعا اآل علي املخت�شني واخلرباء واإداريي مديرية اأر�شيف جمهورية تركيا 
يف  اأب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيفه  ال���ذي  ل��الأر���ش��ي��ف  ال����دويل  املجل�س  ك��وجن��ر���س  اإىل 
اأربع �شنوات  ُيعقد كل  اأر�شيفي وهو  اأكرب حدث  اأكتوبر2023، والذي يعّد 
و�شيناق�س العديد من املو�شوعات والق�شايا اجلوهرية ذات ال�شلة مب�شتقبل 

الأر�شيفات.
ويذكر اأن الأر�شيف واملكتبة الوطنية يف اأبوظبي ي�شّم بني اأر�شيفاته العاملية 
تاريخ  يف  للباحثني  مهماً  مرجعاً  يعّد  عثمانياً  اأر�شيفاً  بها  يحتفظ  التي 
اإثرائه  اإىل  يتطلع  وه��و  املهمة،  التاريخية  احلقبة  تلك  يف  اخلليج  منطقة 
مبزيد من الوثائق التاريخية مبختلف اأنوعها من الأر�شيف العثماين الذي 
التي  التاريخية  الوثائق  العامل؛ من حيث عدد  اأر�شيف يف  اأك��رب  ثالث  يعّد 

يحتفظ بها، ومن الأر�شيفات الركية العريقة الأخرى.

•• اأبوظبي – الفجر:

موا�شفات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ح���ر����ش���اً 
لأف�شل  وف����ق����اً  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال���ب���ن���ي���ة 
املمار�شات العاملية ومبا يدعم مبادئ 
ال���ش��ت��دام��ة، اأط��ل��ق��ت ب��ل��دي��ة مدينة 
البلديات  ل��دائ��رة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي، 
البنية  ق��ط��اع  وال���ن���ق���ل، م���ن خ����الل 

م�شاريع  البلدية،  واأ���ش��ول  التحتية 
جتريبية لتكنولوجيا RBS  بهدف 
متعددة  ج���دي���دة  ت��ق��ن��ي��ة  ا���ش��ت��خ��دام 
البنية  جم����الت  يف  ال���ش��ت��خ��دام��ات 
ال�شركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

ال�شراتيجيني.
ومت تنفيذ امل�شروع التجريبي الأول 
يف م��ن��ط��ق��ة م�����ش��ف��ح ال�����ش��ن��اع��ي��ة يف 

جمال التجميل الطبيعي للمنطقة، 
والثاين لأغرا�س تثبيت الربة على 
،اأم���ا  ال�����ش��ه��ام��ة  منطقة  يف  م��ن��ح��در 
لأغرا�س  ت��ن��ف��ي��ذه  مت  ف��ق��د  ال��ث��ال��ث 
امل������وج������ود عند  ����ش���ي���ان���ة احل�������ش���ى 
امل��دخ��ل��ني الأم��ام��ي واخل��ل��ف��ي ملنتزه 
وجاٍر  العام،  زاي��د  بن  مدينة حممد 

حالياً مراقبة وتقييم املنتج.

وت�شتخدم تقنية RBS، وهي عبارة 
عن مادة ل�شقة للح�شى التجميلي، 
واأعمال  احل��دائ��ق،  تن�شيق  اأعمال  يف 
الطرق  وج��وان��ب  امل��ن��ح��درات  حماية 
والتاآكل  الجن�����راف  م��ن  واجل�����ش��ور 
اإنها  حيث  وال��ري��اح،  الأم��ط��ار  بفعل 
م�����ادة م��ت��ي��ن��ة ت��ت��م��ت��ع ب���امل���رون���ة مع 
ووحماية  ل��ل��ت��اآك��ل  ع��ال��ي��ة  م��ق��اوم��ة 

ل��ل��رب��ة م���ن ع���وام���ل ال��ت��ع��ري��ة من 
تعدد  وك���ذل���ك  و  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة 
ت�شميم  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  الأل��������وان 
ال�شلبة  الطبيعي  التجميل  املناظر 

من الناحية اجلمالية.
هذه  خ��الل  م��ن  البلدية  تعمل  كما 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ع��ل��ى تطبيق  امل�����ش��اري��ع 
اأف�شل  م����ع  ت��ت��م��ا���ش��ى  م���وا����ش���ف���ات 

ال�شتدامة  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات 
وايجاد  ال��ت��ح��ت��ي��ة،  ال��ب��ن��ي��ة  مل�����ش��اري��ع 

التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ح��دي��ات  ح��ل��ول 
الت�شغيل  ت��ك��ال��ي��ف  خ��ف�����س  وك��ذل��ك 

وال���������ش����ي����ان����ة مب�����ا ي�����دع�����م م����ب����ادئ 
ال�شتدامة.

على �ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعه الطرفان يف اأبوظبي

�لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية يبحث مع نظريه �لرتكي تعزيز �لتعاون وتبادل �خلرب�ت 

مواكبة لأف�ضل املمار�ضات العاملية يف تعزيز مبادئ ال�ضتدامة مل�ضاريع البنية التحتية

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ عدة م�شاريع جتريبية 
ل�شتخد�م تكنولوجيا RBS يف جمالت �لبنية �لتحتية
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فرع أبو ظبي - دويتشه بنك اي جي

ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

تقرير مدير الفرع

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

.2021ديسمبر  31يسر اإلدارة تقديم التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 

ةطنشاأل

ا فـي تقـديم حلـول التمويـل التجـاري وخـدمات إدارة النقـد وحلـول الخزينـة ،  جي  اييتشه بنك  يشارك دو فرع أبو ظبـي ("الفـرع") حاليـً

للشركات نيابة عن العمالء.

 ةبعـد الحصـول علـى تـرخيص مزاولـة األعمـال المصـرفية بالجملـة مـن البنـك المركـزي لدولـ  2009ديسمبر    08عملياته في  البنك  بدأ  

.2009سبتمبر  15العربية المتحدة في اإلمارات 

نتائج العام

مليون درهم). 9.2  : صافي خسارة2020مليون درهم ( 15.8نتج عن العمليات التشغيلية للسنة خسارة صافية قدرها 

٪ عن الحد األدنـى 1.81بة نسب  وهو ما يزيد، ديسمبر 21٪ اعتباًرا من 12.31) في الفرع  نسبة رأس المالبلغ إجمالي نسبة رأس المال (

يخطـط الفـرع لزيـادة رأس مـال الفـرع المحلـي الـذي تـم توضـيحه بمزيـد مـن ،  نسبة رأس المالللمتطلبات التنظيمية. لمعالجة انخفاض  

.2021لعام عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال  2التفصيل في تقرير الركيزة 

.60إلى  5صفحات من ة في اللي ماويرد بيان شؤون الفرع في البيانات ال

المدققين

.2021ديسمبر  31كمدققي حسابات للفرع للسنة المنتهية في  اتش ال بي هامت محاسبون قانونيونتم تعيين 

بأمر من اإلدارة

أوليفر فونك

فرعالمدير 

 فرع أبو ظبي، دويتشه بنك اي جي
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

الى
أبوظبيفرع جي  اي -يتشه بنك ود ميمساه

ابوظبي، االمارات العربية المتحدة
قرير حول تدقيق البيانات الماليةت

رأيال
ديسـمبر  31والتي تتكـون مـن بيـان المركـز المـالي كمـا فـي ، فرع أبوظبي (الفرع)، جي ايلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية لدويتشه بنك 

والمالحظـات علـى ، ة بـذلك التـاريخوبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهيـ، تغيرات في حقوق الملكيةال  ناي ب و،  وبيان الدخل الشامل،  2021
بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.، البيانات المالية

 2021ديسـمبر  31فـي  امـكع المركـز المـالي للفـر، من جميع النـواحي الجوهريـة،  تُظهر البيانات المالية المرفقة بشكل عادل،  في رأينا
).المعايير الدولية للتقارير المالية ية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنته

أساس الرأي
ر بمزيد من التفصيل في قسـم مسـؤوليات المـدقق ي ي امعلقد أجرينا تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. تم وصف مسؤولياتنا بموجب هذه ال

مالية في تقريرنا.عن تدقيق البيانات ال
نحن مستقلون عن الفرع وفقًا لمدونة قواعد أخالقيات المحاسـبين المهنيـين الصـادرة عـن مجلـس المعـايير األخالقيـة الدوليـة للمحاسـبين 

ا لمدونـة  قو،  )مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين  (مدونة   ر األخالقيـة مجلـس المعـايي د أوفينا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقـً
. نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.الدولية للمحاسبين 

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية
المعـايير الدوليـة للتقـارير ير الماليـة (قًا للمعايير الدولية إلعـداد التقـارالمالية وعرضها بشكل عادل وف تان يااإلدارة مسؤولة عن إعداد الب 

(بصيغته المعدلة) وعن الرقابة الداخلية التي تـرى اإلدارة  2015لعام  2والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ، )المالية  
الغش أو الخطأ. سواء كانت ناتجة عن، د خلو البيانات المالية من األخطاء الجوهريةادعإلأنها ضرورية لتمكين ا

عن ، حسب االقتضاء، واإلفصاح، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة مستمرة،  عند إعداد البيانات المالية
يس لـديها أو لـ، يـاتالمحاسبي ما لم تنوي اإلدارة تصفية الفرع أو وقـف العمل  ةي ررااألمور المتعلقة باالستمرارية واستخدام أساس االستم

بديل واقعي سوى القيام بذلك.
يتحمل المسؤولون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للفرع.
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       فرع أبو ظبي - جي ايدويتشه بنك 

متحدةلابية لعرابوظبي، االمارات ا

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

قين عن تدقيق البيانات الماليةمسؤوليات المدق

سواء كانـت ناتجـة عـن ، تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية

تأكيـد ولكنـه ال يضـمن لتأكيد المعقول هو مستوى عالي من الالذي يتضمن رأينا. إن ا تاحساب ال  وإصدار تقرير مدققي،  االحتيال أو الخطأ

 أن التدقيق الذي يتم إجراؤه وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائًما عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. يمكـن أن تنشـأ األخطـاء عـن

صـادية التـي علـى القـرارات االقت ،  بشكل فردي أو إجمالي،  كل معقول أن تؤثرشب وقع  لمت االحتيال أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كان من ا

يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.

فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني خالل عملية التدقيق.، كجزء من عملية التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق

:ـب م قون  انحن أيض 

وتصـميم وتنفيـذ إجـراءات تـدقيق ، سواء كانت ناتجة عـن احتيـال أو خطـأ، ية• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المال

والحصول على أدلة تدقيق كافيـة ومناسـبة لتـوفير أسـاس لرأينـا. إن مخـاطر عـدم اكتشـاف األخطـاء الجوهريـة ،  تستجيب لتلك المخاطر

التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو  حيث قد ينطوي االحتيال على،  ل أعلى من تلك الناتجة عن الخطأاي الحت ن االناتجة ع

تجاوز الرقابة الداخلية.

 رأيولكن ليس لغرض إبداء ،  • الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف

فرع.فعالية الرقابة الداخلية لل حول

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

مـا إذا كـان هنـاك ، عليها للحصوم اواستنادًا إلى أدلة التدقيق التي ت ، • استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي

ف قد تثير شكوًكا كبيرة حول قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة مسـتمرة. إذا اسـتنتجنا وجـود عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظرو

تعديل رأينا  وأ، يةمالفنحن مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات لدينا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات ال،  شك جوهري

تقريـر مراجعـي بخصـوص  تاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخـهإذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند استن 

قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف الفرع عن العمل كمنشأة مستمرة.، الحسابات لدينا. ومع ذلك

ا كانت البيانات المالية تمثل المعـامالت واألحـداث وما إذ،  بما في ذلك اإلفصاحات،  ت الماليةيكل ومحتوى البياناهوعام  ال  • تقييم العرض

األساسية بطريقة تحقق العرض العادل.

بمـا فـي  ،امـةالهبالنطاق المخطط للتدقيق وتوقيتـه ونتـائج التـدقيق ، من بين أمور أخرى، نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق

دها أثناء تدقيقنا.ذلك أي أوجه قصور كبيرة في الرقابة الداخلية التي نحد

والتواصـل معهـم بشـأن جميـع ،  كما نوفر للمكلفين بالحوكمة بيانًا يفيد بأننا امتثلنا للمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يتعلق باالسـتقاللية

قتضاء.والضمانات ذات الصلة عند اال، ول أنها تؤثر على استقالليتناقعكل مبش العالقات والمسائل األخرى التي قد يُعتقد
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فرع أبو ظبي   - جي اي دويتشه بنك 
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تابع)

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 

:انه نبلغفإننا ، عالوة على ذلك
ضرورية لغرض تدقيقنا.) قد حصلنا على جميع المعلومات التي رأيناها 1(
مع األحكام المعمول بها في القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية ،  من جميع النواحي الجوهرية،  ) تم إعداد البيانات المالية وتوافقها2(

(بصيغته المعدلة). 2015لعام  2المتحدة رقم 
اسبة.تر حسابات من فابدالفرع تفظ ) يح3(
.25قة بالمعامالت الجوهرية مع األطراف ذات الصلة والشروط التي تم تنفيذها بموجبها مذكورة في اإليضاح ) إن اإلفصاحات المتعل4(
ة فـي ة المنتهيـليـماسـنة اللل اخال، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الفرع قد خالف،  ) بناًء على المعلومات التي تم توفيرها لنا5(

(وتعديالتـه)  2015لسـنة  2حكام المعمول بها في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة القـانون االتحـادي رقـم أيًا من األ،  2021ديسمبر    31
.2021ديسمبر  31والذي من شأنه أن يؤثر جوهريًا على أنشطتها أو على مركزها المالي كما في 

حدة مت العربية ت ال االمارا -دبي 
 2022مارس  28

 
  انونيوناتش ال بي هامت محاسبون ق

توقيع: عبدالرحمن إبراهيم الزرعوني
 شريكال

 778رقم التسجيل: 

   HAMT /ASH /2022/3561المرجع: 
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فرع أبوظبي   -جي  اي دويتشه بنك 
بو ظبي   اإلمارات العربية المتحدة  -أ

2021سمبر دي  31  بيان المركز المالي كما في

20212020
000درهم '000درهم 'ة مالحظصول:األ

5729,817697,977األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 
61,644,8711,478,639البنوك مستحق من 

203821,455القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات 
7627,619552,357القروض والسلف للعمالء 

817,65330,068المدفوعات المسبقة والمستحقات األخرى
3,4313,096مديونية العمالء للقبول 
9144287األصول غير الملموسة 

101,5021,867الممتلكات والمعدات 
111,0381,422أصل حق االستخدام 

3,026,4572,767,168إجمالي األصول 

خصوم:ال

121,104,191869,833العمالء  المستحق الى
1,587,2481,603,455البنوك المستحق الى

1387,42730,371االلتزامات األخرى 
142,6672,628مكافأة نهاية الخدمة  

3,4313,096الخصوم بموجب القبول 
158241,169يجار مسؤولية اإل

2,785,7882,510,552الخصوم إجمالي 

:حقوق الملكية
16246,100246,100المحدد رأس المال 

165,3205,320االحتياطي القانوني 
)567()700(الخسارة االكتوارية في نظم استحقاقات التقاعد

5,763) 10,051(زة المحتج االرباح
240,669256,616إجمالي حقوق الملكية 

3,026,4572,767,168إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
تشكل المالحظات المصاحبة جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

:يابة عنها من قبلووقعت ن  2022مارس  28من قبل اإلدارة في  59لى إ 5من  لصفحاتة في اتمت الموافقة على البيانات المالية الوارد

محمد أزهر إقبال        أوليفر فونك 
رئيس الماليال        فرع المدير 
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فرع أبو ظبي - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

املالدخل الش انبي
 2021ديسمبر  31المنتهية في نة للس

20212020
000درهم ' 000م 'درهمالحظه 

174,89217,291إيرادات الفوائد 
) 8,373() 4,088(17مصاريف الفائدة

8048,918صافي إيرادات الفوائد 

1823,86524,148والعموالت إيرادات الرسوم 
) 3,633() 3,778(18لعموالت لرسوم وامصاريف ا

20,08720,515صافي إيرادات الرسوم والعموالت 

1,455) 1,073(تغير القيمة العادلة في المشتقات 
7,3913,308اإليرادات األخرى 

27,20934,196التشغيلية اإليرادات 

)895() 1,005(19واإلطفاء  الك اإله
)32()27(على مسؤولية اإليجار  ئدةلفاا

) 36,896() 29,867(21المصاريف العمومية واإلدارية
) 5,525() 12,124(7صافي انخفاض القيمة (السماح)/االنعكاس على األصول المالية

) 9,152() 15,814(ة للضريب لسنة السابقة(الخسارة)/الربح ل 
--22المصاريف الضريبية 

) 9,152() 15,814(الربح للسنة التالية للضريبة /رة)خسا(ال

شاملة أخرى (خسارة)/دخل 

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها أبدا إلى بيان ربح أو خسارة             
)15()133(14تقاعداقات الفي نظم استحقالخسارة االكتوارية  

) 9,167() 15,947(ة  لسن إجمالي الخسارة الشاملة ل

تشكل المالحظات المصاحبة جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 

بيان التدفقات النقدية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2021

اإي�ضاحات حول البيانات املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2021
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فرع أبوظبي   -جي  اي  دويتشه بنك
بو ظبي   اإلمارات العربية المتحدة  -أ

ية بيان التغيرات في حقوق الملك
2021ديسمبر  31ي نتهية ف للسنة الم

رأس المال  
المحدد 

االحتياطي  
ني قانو ال

الخسارة االكتوارية في  
نظم استحقاقات التقاعد 

المحتجزة  االرباح
مجموع ال

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

14,915265,783)552(5,320                        2020246,100يناير  01كما في  

) 9,152() 9,152(---خسائر السنة 
)15(-)15(--ة شاملة أخرى للسنة ار خس

 ______ ______ ______ _______ _____ _
5,763256,616)567(2020246,1005,320ديسمبر  31كما في 

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

5,763256,616)567(2021246,1005,320يناير  01كما في  
) 15,814() 15,814(---خسائر السنة 

)133(-)133(--خسارة شاملة أخرى للسنة 
 ______ ______ ______ _______ _____ _

240,669) 10,051()700(2021246,1005,320ديسمبر  31كما في 
= ===== ====== ====== ======= ======

 
 تشكل المالحظات المصاحبة جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

 
 

8 
 

 
ي فرع أبوظب  -جي  اي دويتشه بنك 

اإلمارات العربية المتحدة  -و ظبي  ب أ 
بيان التدفقات النقدية 

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

تشكل المالحظات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.

20212020مالحظه 
000درهم '000درهم 'األنشطة التشغيلية 

) 9,152() 15,814(خسائر السنة 
أجل: تعديالت من

712,1245,525ة كاس على األصول المالي (السماح)/االنعانخفاض القيمة 
) 1,455(201,073تغير القيمة العادلة في المشتقات 

191,005895اإلهالك واإلطفاء 
14409507االعتمادات المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة 

صول  والتغيرات في األ لموظفيناية الخدمة ل األرباح التشغيلية قبل دفع تعويض نه 
) 3,680() 1,203(يلية والخصوم التشغ

) 216,048() 87,386(7التغيير في القروض والسلف للعمالء                                                                    
) 16,753(812,415التغير في المدفوعات المسبقة والمبالغ المستحقة القبض األخرى 

12234,35849,819العمالء الىالمستحق التغيير 
146,748) 16,207(البنوك  المستحق الى  ييرالتغ

) 18,820(1357,428التغير في االلتزامات األخرى 
)15()133(الخسارة االكتوارية في نظم استحقاقات التقاعد

)364()345(11التعديل في أصل حق االستخدام 
)541()370(14فين للموظهاية الخدمة ن  كافأةدفع م 

) 1,718(-22ة الضريبة المدفوع
) 61,372(198,557صافي النقد المتولد من/(المستخدم في) األنشطة التشغيلية 

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية 
)653()113(10شراء األثاث والمعدات/، رأس المال العامل  

)653()113(ستثمارية دم في األنشطة اال المستخ صافي النقد
ن أنشطة التمويل ة مقدي التدفقات الن 

)372()372(15سداد التزامات اإليجار  
)372()372(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 

   
) 62,397(198,072صافي زيادة/(نقصان) في النقد وما يعادله 

2,176,6162,239,013ايرين  01ي ادله ف وما يعالنقد 
   

6.12,374,6882,176,616بر يسمد  31النقد وما يعادله في 
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فرع أبو ظبي   - جي اي دويتشه بنك 
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

الماليةإيضاحات حول البيانات 
2021 يسمبرد 31هية في منتة الللسن

. التأسيس والعمليات1
فرع أبو ظبي (الفرع) لدى دائرة التنمية االقتصادية في إمارة أبوظبي كفرع لبنك أجنبي. بدأ الفرع عملياته في ،  جي  ايشه بنك ويت ل دتم تسجي 

 15ة في ت العربية المتحدزي لدولة اإلماراك المركجملة من البن بعد الحصول على ترخيص مزاولة األعمال المصرفية بال  2009ديسمبر    08
.2009سبتمبر 

مثل النشاط الرئيسي للفرع في تقديم حلول التمويل التجاري وخدمات إدارة النقد وقبول الودائع واإلقراض للعمالء.ت ي 
، ظبـيو أبـ، 135056بريـد  . صـندوقأبـو ظبـي مـول ،الزاهيـة، المركز التجـاري، البرج الشرقي، 1يقع المكتب الرئيسي للفرع في الطابق 

ت العربية المتحدة").اراإلماإلمارات العربية المتحدة ("ا
فرانكفـورت  60325،  12تاونوسانالج ويقع في ، جي ("المكتب الرئيسي") اي فرع أبو ظبي هو فرع من دويتشه بنك،  جي  ايدويتشه بنك  

آم ماين ، ألمانيا.

لمالية الدوليةعداد التقارير امعدلة إليرات جديدة و. اعتماد معايير وتفس2
سارية في السنة الحاليةال راتالمعايير والتفسي 2.1

:2021ديسمبر  31اعتمد الفرع المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تسري على السنة المنتهية في 
، 39اسـبة الدوليـة لمحر اومعايي،  9ر المالية  ة إلعداد التقاريالمعايير الدولي  الت علىلفائدة (تعديالمرحلة الثانية من إصالح معيار أسعار ا

 ):16والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  4والمعايير الدولية للتقارير المالية ، 7والمعايير الدولية للتقارير المالية 
، 39الـدولي  سـبةمحامعيـار ال، األدوات الماليـة، 9لماليـة لـدولي للتقـارير امعيـار اديالت على ال(التع  2المرحلة    -إصالح معيار سعر الفائدة  

المعيار الـدولي إلعـداد التقـارير ، األدوات المالية: اإلفصاحات،  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ،  األدوات المالية: االعتراف والقياس
يل عقـد مـالي أو عقـد إيجـار تعدم ليوفر طريقة عملية مالئ ،  اإليجارات)،  16قارير المالية  داد الت ي إلعر الدولوالمعيا،  عقود التأمين،  4المالية  

ا بسلسـلة مـن 2المرحلـة  - سـعر الفائـدة بـين البنـوك (إصـالح  سعر الفائدة بين البنـوك للمستأجرين بسبب إصالح   ). تسـمح التعـديالت أيضـً
في وثـائق التحـوط ات ييرالتحوط الحالية بسبب التغ وقف عالقاتلحاجة إلى ذلك ا بما في ،اسبة التحوطاالستثناءات من قواعد معينة حول مح

.سعر الفائدة بين البنوك التي يتطلبها إصالح 
تتناول تعديالت المرحلة الثانية بشكل أساسي القضايا التالية:

) وسيلة عملية إلجراء تعديالت:1(
قد المالي االعتراف بمكاسب أو العيل  يمكن أن يتطلب تعد،  األدوات المالية  9تقارير المالية  عداد الار الدولي إلبموجب القواعد التفصيلية للمعي 

ويحـدث  سعر الفائدة بين البنـوك فإن التعديالت تقدم وسيلة عملية إذا نتج التغيير مباشرة عن إصالح ، خسارة كبيرة في بيان الدخل. ومع ذلك
.عليالفريق تحديث سعر الفائدة لتغييرات عن طسيتم احتساب ا، تالحاال يًا". في هذهعلى أساس "مكافئ اقتصاد

عقود اإليجار للمستأجرين عند المحاسبة عن تعديالت   16سيتم تطبيق وسيلة عملية مماثلة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
.ك سعر الفائدة بين البنواإليجار التي يتطلبها إصالح 

حوط:تلمن وقف عالقات اء محدد ) إعفا2(
لن تحتـاج الكيـان إلـى ، تثناءات من القواعد النظامية الصارمة حول محاسبة التحوط. على سبيل المثالالسن اتسمح التعديالت أيًضا بسلسلة م

 .لبنوك ة بين اسعر الفائدح التوقف عن عالقات التحوط الحالية بسبب التغييرات في وثائق التحوط المطلوبة فقط من خالل إصال
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فرع أبو ظبي - جي ايبنك دويتشه 
العربية المتحدةات مارابوظبي، اال

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

اعتماد معايير وتفسيرات جديدة ومنقحة لإلبالغ المالي الدولي (تابع) -2
ة (تتمة)الحالي رية في السنةمعايير وتفسيرات سا 2.1

، 39ومعايير المحاسبة الدولية ، 9ديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  (تعدة  نية من إصالح معيار معدل الفائة الثاالمرحل
): (تابع)16ة المالي داد التقاريروالمعايير الدولية إلع، 4والمعايير الدولية للتقارير المالية ، 7والمعايير الدولية للتقارير المالية 

قد تقوم المنشأة بتحديث وثائق التحوط لتعكس المعدل القياسـي الجديـد وقـد ،  المعياري  الحإلص عندما تتغير مخاطر التحوط بسبب ا،  لكلذ
يكون التحوط قادًرا على االستمرار دون انقطاع.

وط بموجـب حوطـة وأدوات التحـق علـى البنـود المتـي تنطبـات القيـاس الال يوجد استثناء من متطلبـ،  1مثل تعديالت المرحلة  ،  ومع ذلك
األدوات الماليـة: االعتـراف والقيـاس. بمجـرد تطبيـق المعـدل القياسـي   39أو معيـار المحاسـبة الـدولي    9لتقارير المالية  ي لدولمعيار الال

 تحـوط فـي الـربح أوأي عـدم فعاليـة للعتراف بـيد وسيتم االيتم إعادة قياس البنود المحوطة وأدوات التحوط بناًء على السعر الجد،  الجديد
الخسارة.

مـع السـماح بـالتطبيق المبكـر. تطبـق المنشـأة التعـديالت بـأثر   2021ينـاير    1الت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  عدي الت تسري هذه  
فيما عدا أنها ستعيد عالقة التحوط المتوقفة إذا تم استيفاء الشروط.، رجعي

يجـوز للكيـان إعـادة صـياغة ، التعديالت. ومع ذلكيق  تطب لفترات السابقة لتعكس  أة إعادة عرض اتعين على المنشي   ال،  ذلكإلضافة إلى  اب 
الفترات السابقة إذا كان ذلك ممكنًا دون استخدام اإلدراك المتأخر.

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على هذه البيانات المالية.

ولم يتم تبنيها مبكًرا الةفع اإلصدار ولكنها غير يدة والمعدلة قيدرير المالية الجدد التقالدولية إلعداالمعايير ا 2.2
 ولكن تواريخ نفاذها هي لفترات مستقبلية: 2021ديسمبر  31تم إصدار المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية قبل 

السنويةفترات للفعالة 
في التي تبدأ

ر اري لتقـار الـدولي إلعـداد ايـ(تعديل المع  2021يونيو    30بعد    19-بكوفيدار المرتبطة  امتيازات اإليج
)16المالية رقم 

2021أبريل,  1 

2022,  يناير 1اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي -3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
االسـتخدام ت: العائدات قبل  والمعداات والمنشآت  الممتلك  -16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  

دالمقصو
2022,  يناير 1

2022,  يناير 1تكاليف الوفاء بالعقد -العقود المرهقة  - 37على معيار المحاسبة الدولي  التعدي ت 
ول مـرة اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أل  1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

ول مرةة كجهة معتمدة ألكة تابعشر -
2022,  يناير 1

فـي المائـة"  10الرسـوم فـي اختبـار "  -األدوات الماليـة    9داد التقارير المالية رقم  إلعلي  المعيار الدو
إللغاء االعتراف بااللتزامات المالية

2022,  يناير 1

2022,  يناير 1لعادلةسات القيمة االضرائب في قيا –الزراعة  41المعيار المحاسبي الدولي 
2023يناير,  1عقود التأمين 17م رق ليةالمعيار الدولي إلعداد التقارير الما

2023يناير,  1 : تصـنيف االلتزامـات علـى أنهـا جاريـة أو غيـر متداولـة1تعديالت على المعيـار المحاسـبي الـدولي  
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فرع أبو ظبي   - جي اي دويتشه بنك 

ةالمتحد ارات العربيةابوظبي، االم

( تابع)   اليةالبيانات المإيضاحات حول 

 2021ديسمبر  31 في هيةللسنة المنت
 

اعتماد معايير وتفسيرات جديدة ومعدلة إلعداد التقارير المالية الدولية (تابع). 2

 ابع)بيقها مبكًرا (تيتم تط ير فعالة ولمالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار ولكنها غ 2.2
السنوية فترات للفعالة 

في  التي تبدأ
للمعايير الدولية لإلبالغ المالي: اإلفصاح   2وبيان الممارسة   1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 

عن السياسات المحاسبية
2023يناير,  1

2023يناير,  1اسبية تقديرات المح: تعريف ال8تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 
يبة المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن  لضر: ا12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 

معاملة واحدة 
2023يناير,  1

: بيع 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  10تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
شترك ه أو مشروعه الم المستثمر وشريك  بها بينأو المساهمة األصول 

سمى مؤجل إلى أجل غير م 

أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة. 3
بيان االمتثال 3.1

عـايير مجلـس م رة عـنالصاد، )المعايير الدولية للتقارير المالية تم إعداد هذه البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (
لجنـة سـيرات الصـادرة عـن لجنـة تفسـيرات التقـارير الماليـة الدوليـة (لتفك اوكـذل،  )مجلس معـايير المحاسـبة الدوليـة  (  لمحاسبة الدوليةا

 2015لسـنة ) 2) والمتطلبات المعمول بها في القانون االتحادي لدولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة. رقـم (تفسيرات التقارير المالية الدولية
متحدة ومتطلبات القوانين المعمول بهـا فـي دولـة اإلمـارات ال بيةكزي لدولة اإلمارات العردات المصرف المرويتوافق مع إرشالمعدل)  (ا

ت علـى العربية المتحدة. فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المتبعة في إعداد البيانات المالية للفرع. تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثاب 
نات المالية والمصادقة عليها من قبل مدير الفـرع فـي بياال ك. تمت الموافقة على هذهينص على خالف ذلالمعروضة ما لم  لسنوات  جميع ا

.2022مارس  28

أساس القياس 3.2
يخ كل تقرير:في تار لى أساس بديلتم إعداد هذه البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء البند التالي الذي يتم قياسه ع

المحددة بالقيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة.يا مزايتم االعتراف بالمسؤولية عن التزامات ال -
مشتقات األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. -

ه المهـي السـعر الـذي سـيتم اسـت  القيمة العادلة السلع والخدمات.مقابل  مقابل المقدمتستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة لل
بغـض النظـر عمـا إذا كـان هـذا السـعر ، بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القيـاسل

يأخـذ الفـرع فـي االعتبـار ، االلتزام لعادلة لألصل أولقيمة اعند تقدير ا يمكن مالحظته أو تقديره بشكل مباشر باستخدام تقنية تقييم أخرى.
ل أو االلتزام إذا كان المشاركون في السوق سيأخذون هذه الخصائص فـي االعتبـار عنـد تسـعير األصـل أو االلتـزام فـي ألص ص اخصائ 

تاريخ القياس.

أساس العرض 3.3
 لسيولة.يعرض الفرع بيان المركز المالي الخاص به حسب ا
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بو ظبي فرع أ  - جي اي ك شه بن يت دو

حدةابوظبي، االمارات العربية المت

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع) - 3

. العملة الوظيفية وعملة العرض3.4

صـادية األساسـية التـي يعمـل فيهـا قت اال البيئـةباسـتخدام عملـة   لبيانات الماليةود المدرجة في ااس البن الية ويتم قي يتم إعداد هذه البيانات الم

وهو العملة الوظيفية وعملـة العـرض ، ) اإلماراتي الدرهمالفرع ("العملة الوظيفية"). يتم عرض هذه البيانات المالية بالدرهم اإلماراتي (

ما لم يرد خالف ذلك.، قرب آالفيانات المالية ألهذه الب الواردة في  للفرع. تم تقريب األرقام

جنبيةاألت العملا 3.5

. المعامالت واألرصدة3.5.1

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفيـة باسـتخدام أسـعار الصـرف السـائدة فـي تـواريخ المعـامالت. يـتم االعتـراف 

الموجـودات والمطلوبـات مـة ترجالمعامالت ومـن إعـادة  لغ القائمة لهذهعن تسوية المبا  الناتجةت األجنبية  بأرباح وخسائر صرف العمال

النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة تقرير في بيان الدخل الشامل.

البنـود غيـر تم إعادة تحويل اريخ. ي ة في ذلك الت يتم إعادة ترجمة البنود النقدية بالعمالت األجنبية باألسعار السائد، في نهاية كل فترة تقرير

والمحددة بالعمالت األجنبية باألسعار السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. البنود غير النقدية   دلةلعادية المدرجة بالقيمة االنق

امالت األولية.في تواريخ المع صرف كمادام أسعار الالتي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخ

االهتمام المستمر 3.6

توقع معقول بأن الفرع لديه الموارد الكافية لالستمرار في الوجود التشغيلي في ،  في وقت الموافقة على البيانات المالية،  لدى المديرينن  كا

المالية. إعداد البيانات اسبي فيتمرارية المحاستمروا في اعتماد مبدأ االس، المستقبل المنظور. وبالتالي

النقد والنقد المعادل 3.7

لنقـد والنقـد المعـادل مــن النقـد واألرصـدة لـدى المصــرف المركـزي لدولـة اإلمـارات العربيــة المتحـدة واألرصـدة لـدى البنــوك ن اتكـوي 

والتـي ال ، هونـاتوخاليـة مـن الر،  اإليـداعقل في تاريخ  والمؤسسات المالية األخرى ذات تاريخ االستحقاق األصلي لمدة ثالثة أشهر أو أ

قيمتها العادلة. يتم تسجيل النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي. غيرى ت تخضع لمخاطر كبيرة عل

مستحق من البنوكال 3.8

جد.إن و، ةفاض في القيميتم إثبات المبالغ المستحقة على البنوك بالتكلفة المطفأة ناقًصا مخصص االنخ

معداتالو كاتالممتل 3.9

لفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسارة انخفاض في القيمة محددة.لتكبا تظهر الممتلكات والمعدات

يتم استهالك الممتلكات والمعدات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصول كما يلي:

سنوات 5-3   رةأجارات المست تحسين العق

 سنوات 5-3   لمكتب معدات ا
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فرع أبو ظبي   - جي اي دويتشه بنك 
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع). 3

)معدات (تابعلاممتلكات وال 3.9
بشكل دوري للتأكد من أن طريقـة وفتـرة االسـتهالك متوافقـة مـع الـنمط ك  تهالعمار اإلنتاجية وطريقة االستبقية واألالقيم الم  راجعةتتم م

ى على الفور إلإذا كان ذلك مناسبًا. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل ، ويتم تعديلها مستقبالً ، المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه األصول
ا االستردادية المقدرة.متهقي  قيمة الدفترية أكبر منداد إذا كانت الالقابلة لالستر قيمته

تتم رسملتها واستهالكها ، التي تطيل عمر األصل،  يتم تحميل الصيانة واإلصالحات على المصاريف عند تكبدها والتجديدات والتحسينات
على مدى العمر المتبقي لألصول.

ت على أنه الفرق بين عائدات المبيعات والقيمة عداالمبند من الممتلكات و  التصرف فيبعاد أو  الناتجة عن است   الخسارةح أو  يد الرب يتم تحد
الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في بيان الدخل الشامل.

الموجودات غير الملموسة. 3.10
 مـة.انخفاض القيمـة المتراكلمتراكم وخسائر اقًصا اإلطفاء اتكلفة ن كل منفصل باليتم تسجيل الموجودات غير الملموسة التي تم حيازتها بش

ال يتم رسملتها ويتم عكس المصروفات ذات الصلة في الـربح ، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، صول غير الملموسة المنتجة داخليًااأل
. ددةأنها محددة أو غير مح لملموسة إما علىللموجودات غير انتاجية األعمار اإل أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها تكبد النفقات. يتم تقييم

تم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى األعمار االقتصـادية اإلنتاجيـة ويـتم تقييمهـا لالنخفـاض فـي القيمـة ي 
ه.عندما يكون هناك مؤشر على أن األصل غير الملموس قد تنخفض قيمت 

تتم مراجعة   فاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.إلطا ار الملموسة بالتكلفة ناقصً لموجودات غي يتم تسجيل ا،  ئيق المبدبعد التحق
مـع احتسـاب تـأثير أي تغييـرات فـي التقـدير علـى المسـتقبل ، طريقة اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية المقدرة في نهاية كل فترة تقرير سـنوي

س.أسا
في بيان الدخل الشامل كفئة المصروفات التي تتوافق دة  محدموجودات غير الملموسة ذات األعمار اللروفات اإلطفاء لراف بمص يتم االعت 

مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
ية كل فترة في نها اجية المقدرةيتم تحميل اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة. تتم مراجعة األعمار اإلنت 

تم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي.ت ي يرامع تأثير أي تغييرات في التقد، ر سنويتقري 
يتم االعتراف بمصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الشامل كفئة المصروفات التي تتوافق 

الموجـودات غيـر فـة وظي مصـروفات التـي تتفـق مـع الشـامل كفئـة ال  ا في بيان الـدخلعترف بهلملموسة. الممع وظيفة الموجودات غير ا
الملموسة.

إمـا بشـكل ، ولكن يـتم اختبـار االنخفـاض فـي قيمتهـا سـنويًا،  ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة
ر المحددة ال تزال قابلة غي  ياةتحديد ما إذا كانت الحالمحدد سنويًا لقييم العمر غير راجعة ت للنقد. تتم مفردي أو على مستوى الوحدة المولدة  

للدعم.
فإن التغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدود يتم إجراؤه على أساس مستقبلي. يتم قيـاس المكاسـب أو ،  إذا لم يكن األمر كذلك

دفتريـة لألصـل ويـتم ال  يمـةفي متحصـالت البيـع والقها الفرق بين صاالملموس على أن   صل غيراالعتراف باألالخسائر الناتجة عن إلغاء  
االعتراف بها في بيان الدخل الشامل عند إلغاء االعتراف باألصل.

14 
 

فرع أبو ظبي   - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

بع)( تا   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31في منتهية للسنة ال

امة (تابع)الهية أساس العرض والسياسات المحاسب - 3

األصول غير الملموسة (تابع) 3.10

البرامج. 3.10.1
ليف تتم رسملة تراخيص البرامج المكتسبة على أساس التكاليف المتكبدة للحصول على البرامج المحددة واستخدامها. يتم إطفـاء هـذه التكـا

سنوات. 5فترة دة عا ية المقدرة والتي تكوناألعمار اإلنتاجالثابت على مدى القسط  على أساس

قيمة األصول غير المالية نقص. 3.11
يقوم الفرع بمراجعة القيم الدفترية ألصوله غير المالية لتحديد مـا إذا كـان هنـاك أي مؤشـر علـى أن تلـك ،  في كل تاريخ بيان مركز مالي

لمبلغ القابل لالسترداد لألصل من أجـل ر اقدي يتم ت ، مثل هذا المؤشر. في حالة وجود  نخفاض في القيمةخسارة اد تعرضت ألي  األصول ق
يقـوم الفـرع بتقـدير ، تحديد مدى خسارة انخفاض القيمة (إن وجدت). في حالة عدم إمكانية تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصـل الفـردي

قيمة العادلة ناقًصا تكـاليف البيـع والقيمـة ال  هي  يمة القابلة لالسترداديها األصول. القد التي تنتمي إليد النقاد لوحدة تولالمبلغ القابل لالسترد
أيهما أعلى.، قيد االستخدام

 
 بة الـذيصم قبل الضري يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخ،  عند تقدير القيمة في االستخدام

يتم أخـذ ، ر الخاصة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعادخاطالمقيمة الزمنية للنقود ولسوق الحالية لليعكس تقييمات ا
ناسب.يتم استخدام نموذج تقييم م، معامالت السوق الحديثة في االعتبار. في حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت

 
 ) النقـدفإن القيمة الدفترية لألصـل (وحـدة توليـد ، ل من قيمته الدفتريةبأقد) سترداد لألصل (أو وحدة توليد النقلال  بلةالقيمة القا  يرم تقدإذا ت 

 ،يمة المخزونبما في ذلك انخفاض ق، إلى قيمتها القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة العمليات المستمرةسيتم تخفيضها  
باستثناء الممتلكات التي أعيد تقييمها سابقًا ، الذي انخفضت قيمته صلاأل لمصروفات المتوافقة مع وظيفةفي فئات ال الشامل  ن الدخفي بيا

ر الشامل اآلخـ يتم إثبات االنخفاض في القيمة في بيان الدخل،  مع إدراج إعادة التقييم في بيان الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة لهذه العقارات
 ييم سابقة.بلغ أي إعادة تقحتى م

تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (وحدة توليد النقد) إلى التقدير المعدل لقيمته القابلة ،  اض في القيمة الحقًانخفاالخسارة    استردادعندما يتم  
اف عـدم وجـود االعتـرحديدها فـي حالـة لممكن ت لتي كان من اولكن بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية المتزايدة القيمة الدفترية ا،  لالسترداد

(وحدة توليد النقد) في السنوات السابقة. صلاأل بخسارة انخفاض قيمة
 

، ما لم يتم إدراج األصـل ذي الصـلة بقيمـة إعـادة التقيـيم، يتم االعتراف بعكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة
عادة التقييم.في إ ي القيمة كزيادةسارة االنخفاض فع عكس ختم التعامل موفي هذه الحالة ي 

 
وبالتالي ال يلزم إجراء تعـديالت أو إفصـاحات فيمـا يتعلـق بهـذا ، دارة أنه ال يوجد مثل هذا المؤشر في تاريخ بيان المركز المالياإلرى  ت 

 اإلصدار.
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فرع أبو ظبي   - جي اي دويتشه بنك 
ربية المتحدةابوظبي، االمارات الع

( تابع)   المالية ل البياناتات حوإيضاح
 2021ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 
 أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع). 3

ماليةالدوات األ. 3.12
 

األصول المالية
تطلب الي بموجب عقد ت صل الماء أو بيع األيتم االعتراف بجميع األصول المالية وإلغاء االعتراف بها في تاريخ المتاجرة حيث يكون شر

باإلضـافة إلـى تكـاليف ، ويتم قياسه مبـدئيًا بالقيمـة العادلـة،  لزمني الذي يحدده السوق المعنير اطام األصل المالي ضمن اإلشروطه تسلي 
ملـة ف بتكاليف المعااالعترالخسارة. يتم  باستثناء تلك الموجودات المالية المصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو ا،  المعاملة

لية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة.لمال ااشرة إلى اقتناء األصوالمنسوبة مب 
ا 9يجب قياس جميع األصول المالية المعترف بها التي تقع ضمن نطاق المعيار الـدولي للتقـارير الماليـة  و القيمـة مطفـأة أبالتكلفـة ال الحقـً

ول الماليـة وخصـائص التـدفقات النقديـة التعاقديـة للموجـودات الماليـة. علـى وجـه ألصـة اج أعمال المنشأة إلدارة على أساس نموذالعادل
التحديد:

عاقديـة نقديـة ت تـدفقات لهـا    والتـي،  ) أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية1(
ا عنـد ، )مـدفوعات أصـل المبلـغ واألربـاحغ األساسـي القـائم (مبلال  عات أصل المبلغ واألرباح علىفقط مدفو  والتي هي يـتم قياسـها الحقـً

اإلطفاء استرجاع؛
والتـي لهـا ،  دواتقديـة وبيـع األ) أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتمثل هدفه فـي تحصـيل التـدفقات النقديـة التعا2(

القيمة العادلة )يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،  ألرباح  وا  بلغمدفوعات أصل المتمثل    ت نقدية تعاقديةتدفقا
) ؛ (من خالل الدخل الشامل اآلخر 

حقوق الملكية يتم  واالستثمارات فيتفظ بها للبيع) أو المحيمة العادلة ) جميع أدوات الدين األخرى (مثل األدوات المدارة على أساس الق3(
يجوز للفرع إجراء االختيار / التعيين التالي غيـر القابـل لإللغـاء عنـد ،  حقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ومع ذلكال  سهاقيا

االعتراف األولي بأصل مالي على أساس األصل على حدة:
الستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ به لة عادرات الالحقة في القيمة الض عرض التغيي ل غير قابل للنقتار بشكن يخللفرع أ  ) يجوز4(

فـي ، 3للمتاجرة أو مقابل طارئ معترف به من قبل المشتري في اندماج األعمال الذي ينطبق عليه المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
) ؛ واآلخر  الشاملالدخل آلخر (الدخل الشامل ا

اة دين تفي بالتكلفة المطفأة أو معايير الدخل الشامل اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة أد  نقضيجوز للفرع أن يحدد بشكل غير قابل لل )5(
لعادلة).لقيمة اإليه بخيار افي الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي (يشار 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمة لقيالمالية بالتكلفة المطفأة أو با ألصول) ا1(
يقوم الفرع بتقييم تصنيف وقياس األصل المالي بناًء على خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل ونموذج أعمال الفرع إلدارة األصل.

ه التعاقديـة إلـى تـدفقات روطي شـيجب أن تـؤد، امل اآلخرخالل الدخل الش قيمة العادلة منأو بال كلفة المطفأةلتصنيف األصل وقياسه بالت 
).مدفوعات أصل المبلغ واألرباح نقدية تكون فقط مدفوعات أصل المبلغ واألرباح على أصل المبلغ القائم (

المبلـغ  غير هـذاف األولي. قد يت الي عند االعتراصل المة العادلة لألفإن األصل هو القيم،  مدفوعات أصل المبلغ واألرباح  لغرض اختبار  
إذا كانت هناك مدفوعات من أصـل المبلـغ). يتكـون الـربح مـن مقابـل القيمـة ،  مدى عمر األصل المالي (على سبيل المثاللى  ي عاألساس

، األساسـية األخـرىتكاليف التمويـل مخاطر ومنية معينة وومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األساسي القائم خالل فترة ز، الزمنية للنقود
بالعملة المقوم بها األصل المالي. مدفوعات أصل المبلغ واألرباح ء تقييم جرام إفضالً عن الهامش. يت 

 مع ترتيبات التمويل األساسية. مدفوعات أصل المبلغ واألرباح تتوافق التدفقات النقدية التعاقدية التي تمثل 
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ظبي  فرع أبو   - جي اي بنك دويتشه 

ربية المتحدةمارات العابوظبي، اال

( تابع)   ات الماليةيانالبإيضاحات حول 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع) - 3

األدوات المالية (تابع) 3.12

األصول المالية (تابع)

)تابعشامل اآلخر (ن خالل الدخل اللقيمة العادلة مة أو باتكلفة المطفأ) الموجودات المالية بال1(

مثـل ، تعاقدية التي تنطوي على التعرض للمخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تتعلق بترتيب تمويل أساسـيال  روطالش

. يعد تقيـيم األرباح ل المبلغ ومدفوعات أص تمثل  عاقدية  فقات نقدية ت ال تؤدي إلى تد،  التعرض للتغيرات في أسعار األسهم أو أسعار السلع

ل إلدارة األصول المالية أمًرا أساسيًا لتصنيف األصل المالي. يحدد الفرع نماذج األعمال على المستوى الـذي يعكـس كيفيـة عمااألنماذج  

إدارة مجموعات األصول المالية معًا لتحقيق هدف عمل معين.

عمال على مستوى أعلى من التجميع ولـيس األ  وذجيتم إجراء تقييم نم،  كداة فردية ؛ لذلوايا اإلدارة ألع على ن ج أعمال الفرال يعتمد نموذ

على أساس كل أداة على حدة.

ذج ية. تحـدد نمـامما يعكس كيفية إدارة الفرع ألصوله المالية لتوليد التدفقات النقد،  يمتلك الفرع أكثر من نموذج عمل إلدارة أدواته المالية

ت النقدية التعاقدية أو بيع األصول المالية أو كليهما.فقالتدلنقدية ستنجم عن جمع اكانت التدفقات ال الفرع ما إذا أعما

يحدد الفرع ما إذا كانت األصول المالية المعترف بها حديثًا هي جزء من نموذج أعمال قائم أو مـا إذا ،  عند االعتراف األولي بأصل مالي

عمال جديد.نموذج أنت تعكس بدء كا

تحديد ما إذا كانت نماذج األعمال قد تغيـرت منـذ الفتـرة السـابقة. بالنسـبة للفتـرة المشـمولة ر لقري كل فترة ت  أعمالهنماذج يعيد تقييم رع  الف

لم يحدد الفرع أي تغيير في نماذج أعماله.، بالتقرير الحالي والسابق

الخسـارة المتراكمـة  ح /لـرب يـتم إعـادة تصـنيف ا، خـرلـدخل الشـامل اآلعادلة من خالل اقيمة الالمقاسة بال  عند إلغاء االعتراف بأداة الدين

بالنسـبة لالسـتثمار فـي حقـوق الملكيـة ، المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. فـي المقابـل

المعتـرف بـه مـي راكتم إعادة تصـنيف الـربح / الخسـارة الت ي  ال، لشامل اآلخرالدخل ادلة من خالل المصنف على أنه تم قياسه بالقيمة العا

سابقًا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة ولكن يتم تحويله ضمن حقوق الملكية.

لقيمة.ر لالنخفاض في امل اآلخل الدخل الشاتخضع أدوات التمويل التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خال

في الربح أو الخسارة دلةلعا) األصول المالية بالقيمة ا2(

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي:

و/ أو؛  مدفوعات أصل المبلغ واألرباح أ) األصول ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تمثل 

عاقدية أو المحتفظ بها للتحصيل والبيع. أوالت ية ها لتحصيل التدفقات النقدف المحتفظ ب وذج األعمال بخالا في نمظ بهل المحتفب) األصو

ج) األصول المصنفة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.

 خسارة.في الربح أو ال عن إعادة القياسناشئة  رباح / خسائرمع االعتراف بأية أ، يتم قياس هذه األصول بالقيمة العادلة
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فرع أبو ظبي   - جي اي دويتشه بنك 
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع). 3
)لمالية (تابعاألدوات ا 3.12
)الية (تابعل الماألصو

ابع)ل الربح أو الخسارة (تخال من ) موجودات مالية بالقيمة العادلة2(
خيار القيمة العادلة

خيـار يمكن تصنيف األداة المالية ذات القيمة العادلة القابلة للقياس بشكل موثوق به على أنها بالقيمة العادلة من خالل الـربح أو الخسـارة (
أو تكبدها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء.  ليةلمام الحصول على األداة اها حتى لو لم يت عتراف األولي ب عند اال  يمة العادلة)الق

يمكن استخدام خيار القيمة العادلة لألصول المالية إذا كان يلغي أو يقلل بشكل كبير مـن عـدم اتسـاق القيـاس أو االعتـراف الـذي قـد ينشـأ 
ى أسـاس مختلـف ("عـدم تطـابق علـ صـلةمكاسـب والخسـائر ذات الأو االعتـراف بالل أو المطلوبـات  س األصـوأخـرى مـن قيـا  بطريقة

) االلتـزام 2) أدى االختيار إلـى إزالـة عـدم التطـابق المحاسـبي ؛ (1محاسبي"). يمكن اختيار خيار القيمة العادلة للمطلوبات المالية إذا: (
) وجود مشتق ضمني 3( أو ار.طر موثقة أو إستراتيجية استثمدارة مخاوفقاً إل، عادلةقيمة العلى أساس ال  المالي هو جزء من محفظة تدار

في العقد األساسي المالي أو غير المالي والمشتق غير وثيق الصلة بالعقد األصلي. ال يمكن إعادة تصنيف هذه األدوات خـارج فئـة الـربح 
رها.أو الخسارة أثناء االحتفاظ بها أو إصدا

ويـتم إدراج أي أربـاح أو ، لـربح أو الخسـارة بالقيمـة العادلـةي اة فـمصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادللاجودات المالية  يل المويتم تسج
خسائر غير محققة ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في دخل االستثمار.

) عمليات إعادة التصنيف3(
تنطبـق متطلبـات ، ثرةتـتم إعـادة تصـنيف األصـول الماليـة المتـأ، موجـودات ماليـةموجبـه ب حتفظ الفـرع ب إذا تغير نموذج األعمال الذي ي 

ينـتج التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي من اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد التغيير في نموذج األعمـال الـذي 
مـوذج األعمـال ي ن ر فـلم يكن هناك أي تغيي ،  محاسبية السابقةالية والفترة الترة الحرع. خالل الفعنه في إعادة تصنيف األصول المالية للف
وبالتالي لم يتم إجراء أي إعادة تصنيف. يتم أخـذ التغييـرات فـي التـدفقات النقديـة التعاقديـة فـي ،  الذي يحتفظ الفرع بموجبه بأصول مالية

أدناه.لمالية الموضحة اف بالموجودات ااالعتر تعديل وإلغاءاالعتبار بموجب السياسة المحاسبية الخاصة ب 
يمةانخفاض الق) 4(

بح أو يعترف الفرع بمخصصات الخسائر للخسائر االئتمانية المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة في الـر
الخسارة:

مالية األخرى• المبالغ المستحقة لدى البنوك والمؤسسات ال
سلفياتوض والالقر •

تمانالئ ر اتعرضات خارج الميزانية العمومية لمخاط• 
ال يتم االعتراف بخسارة انخفاض في قيمة االستثمارات في حقوق الملكية.

يهـا ظـر فيـتم الن  ) (والتـي المشـتراة او انخفـاض االئتمـانباستثناء الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت بسبب اضمحالل االئتمـان (
الل مخصص خسارة بمبلغ يساوي:ن خة ميجب قياس الخسائر االئتمانية المتوقع ،ل منفصل أدناه)بشك

أي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتي تنتج عن أحداث التخلـف عـن السـداد ، شهًرا 12• الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
؛ أو )1 ار إليها باسم المرحلةريخ التقرير (يششهًرا بعد تا 12ي غضون تكون ممكنة فعلى األداة المالية والتي 

أي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والتي تنتج عن جميع أحداث التخلف عـن ،  • الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة
 ).3رحلة والم 2 يها بالمرحلةالسداد المحتملة على مدى عمر األداة المالية (يشار إل
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فرع أبو ظبي   - جي اي  ه بنكدويتش
العربية المتحدة راتماابوظبي، اال

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع) - 3
األدوات المالية (تابع) 3.12

ية (تابع)األصول المال

)ة (تابعاض القيم) انخف4(
قعة بالكامل علـى مـدى الحيـاة ألداة ماليـة إذا زادت مخـاطر االئتمـان علـى تلـك األداة متوال  • مطلوب مخصص خسارة لخسارة االئتمان

سـاوي بمبلـغ ي يـة المتوقعـة  يـتم قيـاس الخسـائر االئتمان ،  المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخـرى
ا.شهرً  12عة لمدة ئتمانية المتوقالخسائر اال

االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة الحالية لخسائر االئتمان. يـتم قياسـها علـى أنهـا القيمـة الحاليـة للفـرق بـين التـدفقات   ائرلخس• ا
تصـادية المسـتقبلية سـيناريوهات االقتجـة عـن تـرجيح اليـة الناتـدفقات النقدالنقدية المستحقة للفرع بموجب العقد. يتوقع الفرع أن يتلقـى ال

مخصومة عند معدل الفائدة الفعلي لألصل.، دةتعدالم
فإن الخسائر االئتمانية المتوقعة هـي الفـرق بـين القيمـة الحاليـة للفـرق بـين التـدفقات النقديـة ،  • بالنسبة لاللتزامات المالية غير المسحوبة

ع الفرع الحصول عليها إذا يتم سـحب التمويـل ؛ توقي ي والتدفقات النقدية الت م بسحب التمويل ام حامل االلتزاع إذا قلمستحقة للفرالتعاقدية ا
و

فـإن الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة هـي الفـرق بـين المـدفوعات المتوقعـة لتعـويض حامـل أداة التمويـل ،  • بالنسبة لعقود الضـمان المـالي
ل أو أي طرف آخر.المالك أو العمي رع استالمها من وقع الفأي مبالغ يت  المضمونة ناقًصا

الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس فردي أو على أسـاس جمـاعي لمحـافظ الماليـة التـي تشـترك فـي خصـائص مخـاطر   فرعال  يقيس
االقتصـادي  خدام معدل الـربحصل باست المتوقعة لألاقتصادية متشابهة. يعتمد قياس مخصص الخسارة على القيمة الحالية للتدفقات النقدية  

تم قياسه على أساس فردي أو جماعي.ن ي كا بغض النظر عما إذا، لياألص 

ً  المخفضة) األصول المالية 5( ائتمانيا
ة.مقدرة للمالي ائتمانياً" عندما يكون لحدث واحد أو أكثر تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية ال مخفضيعتبر األصل المالي "

. تتضـمن أدلـة انخفـاض القيمـة االئتمانيـة 3ة باسم أصـول المرحلـة  اني ئتملمالية منخفضة الجدارة االلى األصول اصول. يشار إاأل  حدثت
بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:

• الصعوبة المالية الكبيرة التي يواجهها العميل أو الُمصدر.
اقه؛مضى موعد استحق أو حدث لف عن السداد• خرق العقود مثل التخ

بعد أن منح العميل امتياًزا لـن يعتبـره الممـول ، قدية تتعلق بالصعوبة المالية التي يواجهها العميلتعاأو ألسباب اقتصادية ،  • ممول العميل
بخالف ذلك ؛

• قام ممول العميل بتخفيض التصنيف بسبب تدهور الوضع المالي للعميل. أو
دة.تمان المتكب يعكس خسائر االئ م عميق ي بخص أصل مال• شراء 

حدث منفصل واحد بدالً من ذلك ؛ قد يكون التأثير المشترك لعدة أحداث قد تسبب في انخفاض قيمة األصول يد  تحدقد ال يكون من الممكن  
خـالل الـدخل يمـة العادلـة مـن أو الق كلفة المطفـأةالمالية. يقوم الفرع بتقييم ما إذا كانت أدوات التمويل التي هي موجودات مالية مقاسة بالت 

ية منخفضة في تاريخ كل تقرير. لتقييم ما إذا كانت أدوات التمويل السيادي والشركات تعاني من ضعف مان ائت مل اآلخر هي ذات قيمة الشا
، مـانيصنيف االئت ر الت وتدهو، لهيكلةعادة اوعلم إ، ومؤشر قائمة المراقبة، يأخذ الفرع في االعتبار عوامل مثل التأخر في السداد،  ائتماني

 وقدرة العميل على جمع التمويل.
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فرع أبو ظبي   - جي اي شه بنك يت دو

ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع). 3

ة (تابع)المالي األدوات 3.12

ية (تابع)المال األصول

ة ائتمانياً (تابع)عطلالم) األصول المالية 5(

ى يعتبر األصل المالي ضعيف القيمة االئتمانية عندما يتم منح االمتياز للعميل بسبب تدهور الوضع المالي للعميل ما لم يكن هناك دليل علـ

أخـرى علـى ات ؤشـروال توجـد م، ت بشـكل كبيـرقديـة قـد انخفضـت النقديـة التعاالتدفقام عدم استال فإن مخاطر، أنه نتيجة لمنح االمتياز

فإن األصل يعتبر منخفض القيمة االئتمانية ،  ضعف. بالنسبة للموجودات المالية التي يُتوقع فيها الحصول على امتيازات ولكن لم يتم منحها

 داد. يتضمن تعريف التخلف عن السـاالنخفاض  ك استيفاء تعريفا في ذلاالئتمان بم  عندما يكون هناك دليل يمكن مالحظته على انخفاض

فـإن الحـاالت التـي ال ، يوًما أو أكثر. ومع ذلك 90نظر أدناه) عدم الرغبة في الدفع ومؤشرات الدعم إذا تأخرت المبالغ عن السداد لمدة (ا

ولة.ها بمعلومات معقيتم دعممن التأخير  يوًما 90يتم فيها االعتراف باالنخفاض في قيمة األصول بعد 

)ائتمانيًا مخفضمشتراة أو منشؤها ائتمانيًا ( فضخما ) أصول مالية مشتراة أو منشؤه6(

يتم التعامل مع الموجودات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية بشكل مختلف ألن األصل يعاني من انخفاض ائتمـاني عنـد 

المتوقعـة علـى مـدى العمـر منـذ االعتـراف  نيةتماميع التغييرات في الخسائر االئ لفرع بجيعترف ا،  األصولة لهذه  بدئي. بالنسب التحقق الم

األولي كمخصص خسارة مع االعتراف بأي تغييرات في الربح أو الخسارة. يؤدي التغيير اإليجابي لمثل هذه األصول إلـى انخفـاض فـي 

القيمة.

التقصيرتعريف ) 7(

فـي قيـاس مبلـغ الخسـائر االئتمانيـة  التقصـيرام تعريـف تخداسـ  الئتمانية المتوقعـة. يـتمديد الخسائر اا حاسًما لتحمرً أ  صيرتقاليعد تعريف  

 التقصير حيث أن ، شهًرا أو مدى الحياة 12المتوقعة وفي تحديد ما إذا كان مخصص الخسارة يعتمد على الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

ئتمانية المتوقعة وتحديـد الزيـادة الجوهريـة االئر  ) الذي يؤثر على كل من قياس الخسارقصي الت احتمال  (  صيرالتقال  احتم  مكونات  هو أحد

في مخاطر االئتمان.

يعتبر الفرع أن ما يلي يشكل حالة تقصير:

أو، لفرعيوًما بشأن أي التزام ائتماني مادي تجاه ا 90• تجاوز العميل موعد استحقاقه ألكثر من 

مل.لكال التزاماته االئتمانية للفرع باالعمي يدفع لمحتمل أن ير ان غ• م

يـتم دحـض الحـاالت ،  بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من األصول. عالوة على ذلك  التقصيرتم تصميم تعريف  

، زامه االئتمانييدفع العميل الت غير المرجح أن  كان من تقييم ما إذايوًما باستخدام معلومات معقولة. عند  90التي يكون فيها معيار التأخر 

في االعتبار المؤشرات النوعية والكمية.رع الفيأخذ 

، تتضمن تمويل مؤشر نوعي مسـتخدم هـو "علـم قائمـة المراقبـة"،  على سبيل المثال،  تعتمد المعلومات التي يتم تقييمها على نوع األصل

التجزئة.والذي ال يستخدم لتمويل 

هـي مـدخالت حاسـمة فـي هـذا التحليـل. ، للطـرف المقابـل نفسـهخر م آفي السداد وعدم السداد اللتزاالتأخر  مثل حالة،  لكميةات اؤشرالم

 يستخدم الفرع مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات لتقييم التعثر الذي تم تطويره داخليًا أو الحصول عليه من مصادر خارجية.

20 
 

بو ظبي فرع أ  - جي ي ادويتشه بنك 
دةت العربية المتحابوظبي، االمارا

( تابع)   ماليةال ناتإيضاحات حول البيا
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع) - 3
األدوات المالية (تابع) 3.12

األصول المالية (تابع)

مان) زيادة كبيرة في مخاطر االئت8(
قود الضمانات المالية التي تخضع لمتطلبات انخفـاض القيمـة وع  درةدات المالية وااللتزامات المالية الصاقبة كافة الموجورع بمرايقوم الف

 فسـيقيس، لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي. إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
شهًرا. ال تتمثل السياسة المحاسبية للفرع فـي  12ة لمدة  وقعلمت  من الخسائر االئتمانية االحياة بدالً بناًء على مدى    الخسارةمخصص    الفرع

ادة زي استخدام الوسيلة العملية المتمثلة في أن األصول المالية ذات المخاطر االئتمانية "المنخفضة" في تاريخ التقرير المالي ال تعتبر ذات 
لمالية وااللتزامات المالية الصادرة وعقود الضمانات المالية ت اودايقوم الفرع بمراقبة كافة الموج، لذلك االئتمان. نتيجةمخاطر    كبيرة في

المعرضة النخفاض القيمة من أجل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.
 

الفرع مخاطر التخلف عن السداد رن يقا، راف األوليذ االعت بشكل كبير من عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية قد زادت 
ا للفتـرة دث  تح  التي لألداة المالية في تاريخ التقرير بناًء على تاريخ االستحقاق المتبقي لألداة مع مخاطر التخلـف عـن السـداد. كـان متوقعـً

يأخـذ الفـرع فـي ، مجـراء هـذا التقيـي ألول مـرة. عنـد إلماليـة اف بـاألداة االمتبقية من االستحقاق في تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتر
بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات التطلعية المتاحـة دون ، ل من المعلومات الكمية والنوعية المعقولة والتي يمكن دعمهار كتبااالع

عية معلومة.ما في ذلك التطلخبراء ب يم ائتمان البناًء على الخبرة التاريخية للفرع وتقي ، تكلفة أو جهد ال داعي له
 

المتعددة األساس لتحديد احتماليـة التعثـر عنـد االعتـراف األولـي وفـي تـواريخ إعـداد التقـارير الالحقـة. ية  صادتشكل السيناريوهات االقت 
يشـكل مختلفة هو الذي وهات الهذه السيناري ستؤدي السيناريوهات االقتصادية المختلفة إلى احتمالية مختلفة للتخلف عن السداد. إن ترجيح 

رجح استخدامه لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير.المثر احتمالية التعهو متوسط  األساس
 ارفـي االعتبـ والتـي تأخـذ، تتوفر المعلومات التطلعية المعقولة والقابلة للدعم دون تكلفة أو مجهود ال داعـي لـه،  بالنسبة لتمويل الشركات

تنبـؤات ، باعتبـاره السـيناريو األساسـي، مسـتقبلية. يسـتخدم الفـرعال ديةتنبؤات بالظروف االقتصاوف الحالية والث الماضية والظراألحدا
ي االقتصاد الكلي الخارجية القائمة على المسح (مثل اآلراء المتوافقة حول النـاتج المحلـي اإلجمـالي ومعـدالت البطالـة) وكـذلك النظـر فـ

تتضمن معلومات التمويـل التطلعيـة نفـس ،  النسبة لألفراد. ب قعةتصادية الفعلية والمتوللمعلومات االق  اخلية والخارجيةادر الدمختلف المص 
التوقعات االقتصادية مثل تمويل الشركات مع تنبؤات إضافية للمؤشرات االقتصادية المحلية.

 

في  فرعال تمان الخاصة بهم. يأخذا على جودة االئ ت الصلة اعتمادً خلية ذاالئتمان الدايخصص الفرع األطراف المقابلة إلى درجة مخاطر ا
االعتبار مخاطر االئتمان عند االعتراف األولي بأصل وما إذا كانت هناك زيادة كبيرة فيه بشكل مستمر خالل كل فترة تقريـر. لتقيـيم مـا 

صل كما فـي تـاريخ التقريـر حدث على األن السداد التي ت لتخلف عاطر الفرع مخيقارن ا، إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان
ر التخلف عن السداد كما في تاريخ االعتراف األولي.خاطع مم

 وهي تعتبر المعلومات التطلعية المعقولة والداعمة المتاحة. تم دمج المؤشرات التالية بشكل خاص:
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فرع أبو ظبي   - جي اي دويتشه بنك 

تحدةبية الملعرالمارات اابوظبي، ا

( تابع)   ات الماليةول البيانإيضاحات ح

2021ديسمبر  31ية في نتهالمللسنة 
 

أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع). 3
األدوات المالية (تابع) 3.12

األصول المالية (تابع)

)تابع) الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان (8(
ر الداخلية.• درجة المخاط

قدر ما هو متاح) ؛خارجي (ب تماني اليف االئ • التصن 
ية الهامة الفعلية أو المتوقعة في األعمال أو الظروف المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تسبب تغييراً جوهرياً في عكسال  • التغيرات

قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.
عميل.ئج التشغيلية للي النتاو المتوقعة ف• التغيرات الجوهرية الفعلية أ

بما في ذلك التغييرات في حالة الدفع للعمالء في المجموعة والتغيرات في النتـائج ،  متوقعين للعميلال  لوك• تغييرات كبيرة في األداء والس
التشغيلية للعميل ؛ و

احـة دون بلـة للـدعم والمت المعقولة والقا لتطلعيةالمعلومات ا • معلومات االقتصاد الكلي: يعتمد الفرع في نماذجه على مجموعة واسعة من
والتي تأخذ فـي االعتبـار األحـداث الماضـية والظـروف الحاليـة والتنبـؤات بـالظروف االقتصـادية المسـتقبلية. ،  ي لهداعال  تكلفة أو جهد  
حـول النـاتج  آلراء المتوافقـة(مثـل ا  مـة علـى المسـحتنبؤات االقتصاد الكلـي الخارجيـة القائ ،  باعتباره السيناريو األساسي،  يستخدم الفرع

ة) وكذلك النظر في مختلف المصادر الداخلية والخارجية للمعلومات االقتصادية الفعلية والمتوقعة. قد ال طالالب حلي اإلجمالي ومعدالت الم
كـس نـات الماليـة. لعخ البيالسـوق فـي تـاري تلتقط المدخالت والنماذج المستخدمة لحساب خسائر االئتمان المتوقعة دائًما جميع خصـائص ا

كتعديالت مؤقتة باستخدام أحكام ائتمان الخبراء. باتراكيتم إجراء تعديالت نوعية أو ت ، ذلك
 30يُفترض حدوث زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان إذا تأخر العميل عن سـداد دفعـة تعاقديـة بـأكثر مـن ،  بغض النظر عن التحليل أعاله

يوًما.
في الوقت المناسب. التقصيرل تمااحخاطر االئتمان في نماذج كبيرة في م تشير إلى زيادة ية التيالنوعلعوامل تنعكس ا
ال يزال الفرع ينظر بشكل منفصل في بعض العوامل النوعية لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل كبير. بالنسـبة ،  ومع ذلك

مراقبة بمجرد ال ئمةن التعرض على قاًرا ألمة المراقبة" نظتضمينها في "قائ تي يتم  لى األصول الهناك تركيز خاص ع،  لتمويل الشركات
وجود مخاوف من تدهور الجدارة االئتمانية للطرف المقابل المحدد.

، انمخـاطر االئتمـيعتبر الفرع حدوث زيـادة كبيـرة فـي ،  يوًما  30عندما يتأخر األصل عن موعد استحقاقه لمدة  ،  بالنسبة لتمويل التجزئة
خصص الخسارة على أنه الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة علـى مـدى س مقياأي يتم  ،  ج انخفاض القيمةمن نموذ  2لة  صل في المرحاأل  وأن

العمر.
) تعديل األصول المالية وإلغاء االعتراف بها9(

بطريقـة الي أو تعـديلها نقدية لألصل المفقات التي تحكم التديحدث تعديل األصل المالي عندما يتم إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية ال
مبدئي واستحقاق األصل المالي. يؤثر التعديل على مبلغ و / أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية إمـا علـى الفـور أو ال رافأخرى بين االعت 

لتعهـدات إذا كانت هذه ا شكل تعديالً حتىلي قد ي للتمويل الحافإن إدخال أو تعديل التعهدات الحالية ،  في تاريخ مستقبلي. باإلضافة إلى ذلك
ال تؤثر بعد على التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتمادًا على مـا إذا كـان العهـد قـد تـم لة  معدالجديدة أو ال

 ة التعهدات).د مخالفالذي ينشأ عن الوفاء به أم ال (على سبيل المثال. تغيير في الزيادة في معدل الربح 
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فرع أبو ظبي   - جي اي يتشه بنك ود
ارات العربية المتحدةالم، اابوظبي
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بع)ية (تاالمال األصول

( تابع)  االعتراف بهاالمالية وإلغاء ) تعديل األصول 9(

الفرع التفاوض بشأن الشؤون المالية للعمالء الذين يواجهون صعوبات مالية لتعظيم التحصيل وتقليل مخاطر التخلف عن السداد. يتم   يديع

إال أن هناك ، ليةالتعاقدية األص  فع بموجب الشروطولة للدالجهود المعقمنح التحمل المالي في الحاالت التي على الرغم من بذل العميل كل  

ومن المتوقع أن يكون العميل قادًرا على الوفاء بالشروط المعدلة.، ة للتخلف عن السداد أو التقصير بالفعلالي ر عمخاط

صـل للتمويـل (سـداد ألنقديـة ت التـدفقات اوتغييـرات فـي توقيـ، تتضمن الشروط المعدلة في معظم الحاالت تمديد أجل اسـتحقاق التمويـل

لنقدية المستحقة (أصل الدين وإعفاء األرباح) وتعديالت على التعهدات . لدى الفـرع سياسـة ت افقاوتخفيض مبلغ التد،  اح)القرض واألرب 

استسالم راسخة تنطبق على تمويل الشركات واألفراد.

ديل إلـى لتعي ايؤد، رعقًا لسياسة الفمن الدفاتر. وف ي إلى االستبعادديل يؤدكان هذا التعيقوم الفرع بتقييم ما إذا  ،  عند تعديل األصل المالي

االستبعاد عندما يؤدي إلى شروط مختلفة إلى حد كبير.

ية يعاد قياس مخصص الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ االستبعاد لتحديد صافي القيمة الدفتر،  في حالة استبعاد األصل المالي

اريخ.ذلك الت لألصل في 

لة لألصل المالي الجديد مع الشروط الجديدة سيؤدي إلى ربح أو خسارة عند االستبعاد. عادال  مة الدفترية المعدلة والقيمةهذه القي   الفرق بين

رة ت النـادتثناء الحـاالشهًرا باس 12سيكون لألصل المالي الجديد مخصص خسارة يتم قياسه على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

نديد ناشئًا عن االئتمايها التمويل الجالتي يعتبر ف

 ترن. ينطبق هذا فقط في الحالة التي يتم فيها االعتراف بالقيمة العادلة للتمويل الجديد بخصم كبيـر علـى المبلـغ االسـمي المعـدل ألنـه القي 

ن لألصـول الماليـة ع مخاطر االئتماديل. يراقب الفرل التعخفيضها من خاليزال هناك مخاطر عالية من التخلف عن السداد والتي لم يتم ت 

مثل ما إذا كان العميل في حالة تأخر االستحقاق بموجب الشروط الجديدة.، خالل تقييم المعلومات النوعية والكمية من دلةالمع

لتعـديل الدفتريـة قبـل ا ة إجمالي القيمةبمقارن  سارة التعديليقوم الفرع باحتساب ربح / خ،  عندما ال يؤدي التعديل إلى االستبعاد من الدفاتر

حيـث يـتم تضـمين ، الخسائر االئتمانية المتوقعة). ثم يقيس الفرع الخسـائر االئتمانيـة المتوقعـة لألصـل المعـدل خصصء ماستثناوبعده (ب 

صلي.صل األلمتوقع من األالتدفقات النقدية المتوقعة الناشئة من األصل المالي المعدل في حساب العجز النقدي ا

الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل (بما فـي ذلـك انتهـاء الصـالحية النـاتج هي تنت ف باألصل المالي فقط عندما رع االعترايستبعد الف

إذا آخر. شخصية. أو عندما يتم تحويل األصل المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل إلى ، عن التعديل بشروط مختلفة إلى حد كبير)

فإن الفرع يعترف بحصـته ، ر واستمر في السيطرة على األصل المحولكبي حد  ر ومزايا الملكية إلى  حتفظ بجميع مخاطينقل الفرع أو ي لم  

المـالي  المحتفظ بها في األصل وااللتزام المرتبط بالمبالغ التي قد يتعين عليه دفعها. إذا احتفظ الفرع بجميع مخاطر ومزايا ملكيـة األصـل

 اف بالتمويل المضمون للعائدات المستلمة.عتراالالعتراف باألصل المالي وكذلك فرع في ايستمر ال، كبير ول بشكلالمح
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فرع أبو ظبي   - جي اي دويتشه بنك 
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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صول المالية (تابع)ألا

( تابع)  ) تعديل األصول المالية وإلغاء االعتراف بها9(
/  دين واألربـاحيـتم االعتـراف بـالفرق بـين القيمـة الدفتريـة لألصـل ومجمـوع المقابـل المسـتلم والمـ، عند استبعاد األصل المالي بالكامل

مـع اسـتثناء مـن ، والمتراكمة في حقوق الملكية فـي الـربح أو الخسـارةخر  اآلبها في الدخل الشامل    لتي تم االعترافائر المتراكمة االخس
ا إعـادة ، االستثمار في حقوق الملكية المصنف على أنه تم قياسه بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تصـنيف حيـث ال يـتم الحقـً

لربح أو الخسارة.ى اإل مل اآلخرفي الدخل الشاعترف به سابقًا رة التراكمي المالخسا /الربح 

) عرض بدل لخسارة االئتمان المتوقعة10(
يتم عرض مخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة في البيانات المالية على النحو التالي:

، ك األخـرىبنـووالة مـن البنـوك المركزيـة األرصدة المستحقروض والسلفيات وأة (القلتكلفة المطف• بالنسبة للموجودات المالية المقاسة با
واألوراق الماليـة االسـتثمارية المدرجـة بالتكلفـة المطفـأة والموجـودات الماليـة األخـرى): كخصـم مـن ،  وإيداعات إعادة الشراء العكسي

إجمالي القيمة الدفترية لألصول ؛
يم لالسـتثمارات المصـنفة بالقيمـة تقيـال احتيـاطي إعـادة كجزء مـنالشامل اآلخر:   ة من خالل الدخلالعادل  قاسة بالقيمة• ألدوات الدين الم

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمدرجة في الدخل الشامل اآلخر ؛ و
• اللتزامات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص.

) المشطوبات11(
في خطة سداد مع الفرع. يصـنف اك شترمثل فشل العميل في اال، ول باستردادهان هناك توقع معقال يكو  لمالية عندمايتم شطب األصول ا

الفرع التمويل أو الذمم المدينة لشطبها تقريبًا بعد استنفاد جميع السبل الممكنة للدفع.
لقـبض. بـالغ المسـتحقة اولة استرداد الماذ لمحاي نشاط اإلنفيواصل الفرع االنخراط ف،  في حالة شطب األموال أو الذمم المدينة،  ومع ذلك

يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.، دادسترت اجراء عملياعند إ

ماليةاللتزامات اال

 التصنيف والقياس الالحق
اليـة أخـرى". لوبـات مسـارة" أو "مطيتم تصنيف المطلوبات المالية إما على أنها مطلوبات مالية "بالقيمة العادلة مـن خـالل الـربح أو الخ

مبدئي على غرض ونية اإلدارة التي من أجلها تم تكبد المطلوبات المالية وخصائصها.ال رافبات المالية عند االعت مد تصنيف المطلويعت 
لمطلوبات قياس ا لألداة. يتم يتم االعتراف بالمطلوبات المالية في بيان المركز المالي للفرع عندما يصبح الفرع طرفًا في األحكام التعاقدية

المعاملة المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ أو إصدار المطلوبات المالية (بخـالف المطلوبـات يف كالمة العادلة. يتم خصم ت ة مبدئيًا بالقي المالي 
دئي. يـتم قـق المبـعنـد التح،  اءحسـب االقتضـ،  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة) مـن القيمـة العادلـة للمطلوبـات الماليـة

تناء مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الـربح أو الخسـارة مباشـرة فـي الـربح أو اق إلىاف بتكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة االعتر
 لتالي:على النحو ا فسيقوم الفرع باحتساب هذا الفرق، الخسارة. إذا اختلف سعر المعاملة عن القيمة العادلة عند االعتراف األولي
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بع)المطلوبات المالية (تا

بع)اتلقياس الالحق (صنيف وا) الت1(

سعر مدرج في سوق نشط اللتزام مماثل أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط بيانات من األسـواق   اللن خ• إذا تم إثبات القيمة العادلة م

سارة)؛ول أو خبح اليوم األعندئذ يتم االعتراف بالفرق في الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي (أي ر، التي يمكن مالحظتها

ة لجعلها تتماشى مع سعر المعاملة (أي سيتم تأجيل ربح أو خسارة اليوم األول مـن ادلالعسيتم تعديل القيمة  ،  ت األخرىع الحاال• في جمي 

خالل تضمينها في القيمة الدفترية األولية لاللتزام).

باستثناء:، ةفأا بالتكلفة المطأنها تقاس الحقً ية على طلوبات الماليتم تصنيف الم، في كل من الفترة الحالية والفترة السابقة

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم تطبيق التصنيف على المشتقات والمطلوبات المالية األخرى المصـنفة ات  لوب • المط

لـربح أو عادلـة مـن خـالل اصنفة بالقيمة اللية الممطلوبات الماعلى هذا النحو عند االعتراف األولي. يتم عرض المكاسب والخسائر من ال

لدخل الشامل اآلخر (مبلغ التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك ي اا فالخسارة جزئًي 

ارة والـربح أو الخسـ وء مخـاطر السـوق)إلـى نشـ وق التي تؤديوالتي يتم تحديدها كمبلغ ال يُنسب إلى التغيرات في ظروف الس،  االلتزام

للتغيير في القيمة العادلة لاللتزام).قي متب جزئيًا (المبلغ ال

وفي هذه الحالة يتم أيًضا عرض المكاسب أو الخسـائر المنسـوبة ، عدم تطابق محاسبي، أو يوسع، هذا ما لم يكن مثل هذا العرض سيخلق

و الخسارة ؛تزام في الربح أة بااللئتمان الخاص إلى التغيرات في مخاطر اال

تحويل الموجودات المالية غير المؤهلة لالسـتبعاد مـن الـدفاتر أو عنـد تطبيـق نهـج المشـاركة المسـتمرة.  عن شئة• المطلوبات المالية النا

لللمقاب  وبات الماليةيتم االعتراف بالمطل، عندما ال يكون تحويل الموجودات المالية مؤهالً لالستبعاد من الدفاتر

لنقل ؛ وتم استالمها ل

المالية.ات زام• عقود الضمان المالي وااللت 

طريقة الفائدة الفعالة

طريقة الربح الفعلي هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة اللتزام مالي وتخصيص مصروفات الربح علـى مـدار الفتـرة ذات الصـلة. معـدل 

اط المدفوعـة أو لنقـوا مـا فـي ذلـك جميـع الرسـومبلية المقـدرة (ب النقديـة المسـتق  مدفوعاتصم بالضبط الالفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخ

المستلمة والتي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعـامالت واألقسـاط أو الخصـومات األخـرى) مـن خـالل العمـر 

العتراف األولي.ند اية عقيمة الدفترال صافيإلى ، ة أقصرأو (عند االقتضاء) فتر، المتوقع لاللتزام المالي

رافاالعتإلغاء ) 2(

.يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند إنهاؤها (أي عندما يتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته)

التعـديالت الجوهريـة لشـروط   عـنفضـالً ، ى حد كبيرتلفة إلويل بشروط مخيتم احتساب التبادل بين الفرع والممول األصلي ألدوات التم

 على أنه إطفاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جديد.، لحاليةت ااماااللتز

اأوليفر فونك
مدير الفرع

حممد ازهر اإقبال
الرئي�س املايل
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فرع أبو ظبي   - دويتشه بنك اي جي

ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية

2021يسمبر د 31في المنتهية نة للس

بع)(تاس العرض والسياسات المحاسبية الهامة سأ. 3

األدوات المالية (تابع) 3.12

المطلوبات المالية (تابع)

(تابع) االعتراف) إلغاء 2(
وم ك أي رسـبمـا فـي ذلـ، ةتختلف الشروط اختالفًا جوهريًا إذا كانت القيمة الحالية المخصومة للتـدفقات النقديـة بموجـب الشـروط الجديـد

٪ على األقل عن القيمة الحاليـة 10تختلف بنسبة ، لربح الفعلي األصليل امعدمن أي رسوم مستلمة ومخصومة باستخدام    مدفوعة صافية
المخصومة لـ التدفقات النقدية المتبقية للمطلوبات المالية األصلية.

دل معـ والتغيرات فـي نـوع، بهام تصنيف األداة العملة التي يت  بار مثلخرى في االعت يتم أيًضا أخذ العوامل النوعية األ، باإلضافة إلى ذلك
وميزات التحويل الجديدة المرتبطة باألداة والتغيير في التعهدات. إذا تم احتساب تبادل أدوات التمويل أو تعديل الشـروط علـى أنـه ،  الربح
أو م يـتم احتسـاب التبـادل اإلطفاء. إذا ل  أو الخسارة عند  المكسب  بها كجزء من  فإن أي تكلفة أو رسوم يتم تكبدها على أنها معترف،  إنهاء

فإن أي تكلفة أو رسوم يتم تكبدها تقوم بتعـديل القيمـة الدفتريـة لاللتـزام ويـتم إطفاءهـا علـى مـدار المـدة المتبقيـة ،  عديل على أنه إطفاءالت 
لاللتزام المعدل.

عقود الضمان المالي
بدها بسبب فشل عميل محـدد تك لتيلك عن الخسارة اض الماعات محددة لتعوي ُمصدر سداد مدفوب من الهو عقد يتطل  عقد الضمان المالي

في سداد المدفوعات عند استحقاقها وفقًا لشروط أداة التمويل.
 لربح أو الخسارةخالل ا ة العادلة منوإذا لم يتم تصنيفها بالقيم،  تقاس عقود الضمانات المالية الصادرة عن فرع كيان مبدئيًا بقيمتها العادلة

ها الحقًا بما يلي: أعلى من:ياسم قيت ، ليعن تحويل أصل ماولم تكن ناتجة 
؛ و 9• مبلغ مخصص الخسارة المحدد وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ع.اإليرادات للفر ا لسياسات إثباتبه وفقً دخل المعترف المبلغ التراكمي لل، حيثما كان ذلك مناسبًا، • المبلغ المعترف به مبدئيًا ناقًصا
ويـتم ، لي غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة كمخصصـات فـي بيـان المركـز المـاليلمان ايتم عرض عقود الضما

عرض إعادة القياس في اإليرادات األخرى.
خسارة.لم يصنف الفرع أي عقود ضمان مالي كما في الربح أو ال

:اصةالمق
ا   افيالص المالية ويتم تسجيلها ب   ات والمطلوباتمقاصة الموجودم  تت  في بيان المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق واجـب النفـاذ قانونـً

في وقت أو تحقيق األصل وتسوية األصول. المسؤولية ، لمقاصة المبالغ المعترف بها وعندما ينوي الفرع التسوية إما على أساس الصافي
أو لألربـاح والخسـائر الناشـئة ، عايير المحاسبية بذلكالممح  س الصافي فقط عندما تسمصروفات على أساض اإليرادات واليتم عر  واحد.

عن مجموعة من المعامالت المماثلة مثل نشاط التداول في الفرع.

قيمة األصول المالية انخفاض. 3.12.1
أو الدخل الشامل اآلخر أة  مطفتم قياسها بالتكلفة الات الدين التي ي على أدو  9مالية ارير الالدولي للتق  تنطبق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار

والتزامات اإلقراض خارج الميزانية العمومية مثل التزامات القروض والضمانات المالية (يشار إليهـا فيمـا بعـد فـي هـذا ، للقيمة المضافة
 اإليضاح باسم "األصول المالية").
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بو ظبي رع أف  - جي اي يتشه بنك ود
االمارات العربية المتحدةبي، ابوظ

( تابع)   البيانات الماليةول ت حإيضاحا
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع) - 3
األدوات المالية (تابع) 3.12

المطلوبات المالية (تابع)

)تابع( الماليةة الموجودات انخفاض قيم 3.12.1
حيث يتم احتساب المخصصات عند االعتراف األولي باألصل ،  ارة متوقعةخس  وذجسائر انخفاض القيمة والمخصص نمتحديد خيستخدم  

لمحتملـة فـى بناًء على توقعات الخسـائر االئتمانيـة ا، المالي (أو التاريخ الذي يصبح فيه الفرع طرفًا في التزام القرض أو الضمان المالي)
قيت.لك التوذ

 12يعترف الفرع بمخصص خسارة بمبلغ يساوي خسائر االئتمـان المتوقعـة لمـدة ، هاراؤمالية التي تم إنشاؤها أو شموجودات البالنسبة لل
تمانيـة الخسـائر االئ ). يمثل هذا المبلغ 1إذا لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل كبير في تاريخ التقرير منذ االعتراف األولي (المرحلة ،  شهًرا

االثني عشر شهًرا القادمة.ل خال لف عن السداد المحتملةة عن أحداث التخالمتوقعة الناتج
االعتراف بخسائر االئتمان على مدى العمر المتبقي للموجودات المالية ("الخسائر المتوقعـة   9يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

ي تعرضت النخفاض في الت ية ) والموجودات المال2ة  الئتمان (المرحلبيرة في مخاطر ازيادة كر أنها شهدت  على مدى العمر") والتي تعتب 
يلتـزم الفـرع ،  ). بالنسـبة للمتطلبـات التنظيميـة لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة3قيمتها االئتمانية عند إعداد التقارير التاريخ (المرحلـة  

 28/2010قـم ة رمبـادئ التوجيهيـة للنشـرل التوضـيحات والف القروض من دليـتصني   1.1كام الفقرة  بتعريف "التقصير" بما يتفق مع أح
(الئحة تصنيف القروض وأحكامها).

تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر أحداث التخلف عن السداد على مدى العمر المتوقع لـألداة الماليـة. يقـيس الفـرع الخسـائر 
فـي ذلـك أي خيـارات تمديـد   بمـاة (مـدى أقصـى فتـرة تعاقديـ  ف عن السـداد علـىبار مخاطر التخلي االعت ة مع األخذ فاالئتمانية المتوقع

اعتبر الفرع فترة أطول.، ألغراض إدارة المخاطر، حتى لو، للمقترض) التي يتعرض خاللها لمخاطر االئتمان
التزام أو ضمان قرض. قدمة أو إنهاءب سداد دفعة مطلتت  فيه ذي يحق للفرعيأخذ تحديد الحد األقصى لفترة التعاقد في االعتبار التاريخ ال

ا ومكـون عململ  تش يات السحب على المكشوف لألفراد وتسهيالت بطاقات االئتمان وبعـض التسـهيالت المتجـددة للشـركات عـادةً قرضـً
ن تعرض الفـرع م غير المسحوب مااللتزاسداد وإلغاء ال تحد القدرة التعاقدية للفرع على طلب ال، وفي هذه الحاالت، التزام غير مسحوب

للمنشأة. هذه التسهيالت ليس لديها هيكل محدد المدة أو السداد ويتم إدارتها على أساس جماعي. في حـين أن  ديةعاقسارة ائتمان المدة الت لخ
ئتمـان اليوميـة إدارة مخـاطر اال ي عمليـةيتم تنفيذه فإال أن هذا الحق التعاقدي ال ،  الفرع لديه القدرة على إلغاء هذه التسهيالت بأثر فوري

يقيس الفرع الخسـائر ، بالنسبة لهذه التسهيالت، ك الفرع زيادة في مخاطر االئتمان على التسهيالت. وبالتالييدرما  ولكن فقط عند،  العادية
تبـار إجـراءات ع األخـذ فـي االعألطول مهذه الفترة ااالئتمانية المتوقعة على مدى فترة أطول من الحد األقصى للمدة التعاقدية. يتم تقدير  

قع الفرع اتخاذها للتخفيف مـن خسـائر االئتمـان. تتضـمن إجـراءات إدارة مخـاطر االئتمـان هـذه تخفـيض يتوتي  ارة مخاطر االئتمان الإد
الحدود وإلغاء التسهيالت.

وخسارة معينة في حالة  ،  )"  التقصيرتمال  حا("  صيرالتقاحتمال    يستخدم الفرع ثالثة مكونات رئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة وهي
اسـتفاد الفـرع مـن المعلمـات ،  "). لـذلك  التقصـيرالتعرض عند  ("  التقصير") والتعرض عند    قصيرينة في حالة الت مع  ارةخس("  قصيرالت 

على إلمكان الداخلية قدر ا المخاطرات إدارة ارسومم  دئ التوجيهية التفاقية بازلالمباالحالية المستخدمة لتحديد طلب رأس المال بموجب  
 مستوى المعاملة.
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فرع أبو ظبي   - جي اي نك دويتشه ب

ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع). 3

(تابع)ية وات المالاألد 3.12

)تابعالمالية ( قيمة الموجوداتانخفاض  3.12.1

 التقصـيرالرصيد المتوقـع عنـد ، على سبيل المثال ال الحصر، سائر االئتمان بمجموعة متنوعة من الخصائص الرئيسيةص خمخص يتأثر  

لثانية بنـاًء مالية للمرحلة اصول الاالئتمان لأل يزيد مخصص خسائر،  وملف اإلطفاء ذي الصلة وكذلك العمر المتوقع لألصل المالي. لذلك

المتوقع. إن دمج توقعات الظروف االقتصادية المستقبلية في قياس خسائر االئتمان المتوقعـة ند التقصير ض عتعرالعمر المتوقع أو ى العل

يؤدي باإلضافة إلى ذلك إلى تأثير على مخصص خسائر االئتمان لكل مرحلة.

المقابلـة مـدى الحيـاة مـن ر  تعثـال  احتماليـاتيتضمن حساب الفـرع اشـتقاق  ،  رعة على مدى العمالمتوق  ر االئتمانيةمن أجل حساب الخسائ 

مصفوفات الترحيل التي تعكس التوقعات االقتصادية. يجب تحديد واحد أو أكثر من المحفزات التي لها تأثير ضار علـى التـدفقات النقديـة 

.3ة نيفها على أنها المرحلوبالتالي يجب تص يفًا ائتمانيًا مالي ضعكان األصل الالمستقبلية المقدرة لتحديد ما إذا 

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان (أي مخاطر التخلف عن السداد) لألداة المالية قد زادت ، 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

ال ة أو مجهـود ة دون تكلفـت الصلة والمتاحـولة والداعمة ذات المعقبار المعلومايأخذ الفرع بعين االعت ، بشكل كبير منذ االعتراف األولي

ي له. يتضمن ذلك المعلومات الكمية والنوعية بناًء على الخبرة التاريخية للفرع وتقييم مخاطر االئتمان والمعلومات التطلعية (بما فـي داع

ه.التفصيل أدناوالتي تتم مناقشتها بمزيد من ، ذلك عوامل االقتصاد الكلي)

لتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أداة مالية معينة قـد زادت  عيةلنوكال من العمليات الكمية واعمل يتضمن    ع بوضع إطارالفرقام  

بشكل كبير منذ االعتراف األولي. يتوافق إطار عمل الفرع مع عملية إدارة مخاطر االئتمان الداخلية.

فـي تـاريخ االعتـراف األولـي. إذا   ليـةألومع التوقعـات ا،  التقرير  حياة في تاريخفعليًا مدى الر  ة التعث احتمالي لفرع  تقارن العمليات الكمية ل

من التصنيف الحدي بناًء علـى التوقعـات احتمالية التعثر  ،  مدى الحياة المتبقية،  لمعاملة ما نظًرا للتوقعات الحاليةاحتمالية التعثر  تجاوزت  

لمحفظـة ويـتم التحقـق مـن صـحته س اأسـاالذي يتم تحديده على  ،  ةق تصنيف العتب شكل كبير. يتوافدهورة ب مت   ملة تعتبرفإن المعا،  األولية

مع مقدار توزيع التصنيف اآلجل المستمد من التصنيف األولي للمعاملة والمعلومات التطلعية المتاحة عند البداية.، سنويًا

حفـزات مو، واإلدارة مـن قبـل قسـم التـدريب،  لمراقبـةرع (مثـل قـوائم اليـة للفـالمخاطر الحاتستفيد العمليات النوعية من مؤشرات إدارة  

يتم تحويل ، الصبر) التي تسمح للفرع بتحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة باألصول المالية قد زادت بشكل كبير. عالوة على ذلك

يوًما. 30اق إذا تجاوز تاريخ االستحق 2األصول المالية إلى المرحلة 

يتم االعتراف بـالربح ،  وال يؤدي التعديل إلى االستبعاد،  ألصل الماليط اشروعندما يتم تعديل  ،  9المالية  للتقارير  ر الدولي  المعيابموجب  

ة معـدل الفائـد أو الخسارة في بيان الدخل على أنه الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية األصلية والتدفقات النقديـة المعدلـة المخصـومة فـي

فـإن تحديـد مـا إذا كانـت مخـاطر االئتمـان الخاصـة ،  الماليـة المعدلـةول  ألص "). بالنسبة لائدة الفعلي األصلي  الف  معدلي األصلي ("الفعل

باألصل قد زادت بشكل كبير يعكس مقارنة:

ة ؛ معللفترة المتبقية في تاريخ إعداد التقرير بناًء على الشروط المعدلاحتمالية التعثر  -

 اف األولي والشروط التعاقدية األصلية.عتراالالحياة المتبقية بناًء على بيانات رة لفت التعثر  اليةاحتمير تقد -
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( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ابع)مة (تالمحاسبية الها لسياساتاس العرض واسأ - 3
)األدوات المالية (تابع 3.12

)تابع انخفاض قيمة الموجودات المالية ( 3.12.1
التحمل هو مؤشر نوعي على التخلف عن السداد وانخفاض االئتمان وتوقعات الصبر وثيقة الصـلة بتقيـيم مـا إذا كانـت هنـاك ،  بشكل عام

دار فتـرة زمنيـة قبـل أن ال يـتم ى معل لوك الدفع الجيد باستمرارإلى إظهار س يحتاج العميل، رعد الصب االئتمان. ب   زيادة كبيرة في مخاطر
.1قد انخفض بحيث يعود التعرض مرة أخرى ليتم قياسه في المرحلة احتمالية التعثر أو اعتبار أن  3اعتبار التعرض في المرحلة 

قـرر الفـرع قيـاس ، ذلكر الهامـة بشـكل فـردي. لـة الفرديـة أو غيـت المالية الهامـلموجودابين ا  9الية  ال يميز المعيار الدولي للتقارير الم
ا علـى  3و  2و  1فإن تقييم تحويل األصول المالية بـين المراحـل ، مخصص خسائر االئتمان على أساس معاملة فردية. وبالمثل يـتم أيضـً

أساس المعاملة الفردية.
تصاد الكلي المستقبلية القت ايناريوهافي االعتبار سعمة والتي تأخذ افية معقولة ودات استشرن على معلومايعتمد مخصص خسائر االئتما

على النحو المنصوص عليه من قبل دويتشه بنك لألبحاث.
ه تشـكل هـذ، فـرعباإلضافة إلى استخدامها لحساب خسارة االئتمان المتوقعة لل،  تتم مراقبة سيناريوهات االقتصاد الكلي هذه بشكل مستمر

إلنشـاء  أبحـاث دويتشـه بنـكالمقدمـة مـن    جهـاد. هـذه المعلومـاتاإل  بارس إلجراء تخطيط رأس المال للفرع واخت اسومات أيًضا األالمعل
 سيناريوهات مستقبلية محتملة من خالل االستفادة من البنية التحتية الختبار الضغط بالفرع مع التعديالت المناسبة لتتماشـى مـع متطلبـات

وكـذلك ، بمـا فـي ذلـك عوامـل االقتصـاد الكلـي،  مات التطلعيةعلوللماقبة االستخدام العام  . يتم مر9مالية  داد التقارير الولي إلعالمعيار الد
من خالل منتدى إدارة المخاطر وخسائر االئتمان المالية بالفرع.، التعديالت التي تأخذ في االعتبار العوامل غير العادية

علـى انخفـاض القيمـة عنـد نقطـة عي وضـوذا كـان هنـاك دليـل مء إلشـراء أو اإلنشـاالئتمانية عنـد القيمة امالي منخفض ايعتبر األصل ال
أي أنه تم تصنيفه على أنه متخلف عن السداد من قبل إدارة مخاطر االئتمان. تسمى هذه الموجـودات الماليـة المتعثـرة ،  االعتراف المبدئي

) ويتم االعتراف بها مبـدئيًا  نيةتماشتراة أو منخفضة القيمة االئ مالية الماالصول الانية (االئتم  نخفضة القيمةباألصول المالية المشتراة أو م
ص بقيمتها العادلة (عادةً سعر الشراء الذي يتضمن توقعات الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة) وبالتالي ال يتم االعتراف بمخص 

تماعية لتعكس خسـائر االئتمـان الجت الية للهيئة العامة للتأميناألصول المايتم قياس ا، قًالي. الحالعتراف األوخسارة ائتمان منفصل عند ا
سواء كانت إيجابية أو ،  ويتم االعتراف بجميع التغييرات الالحقة في خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر،  المتوقعة على مدى العمر

مشتراة أو منخفضـة ال ليةاالصول الما لمالية لـتصنيف األصول ا ئتمان. ال يمكنسائر االكونات مخصص خفي بيان الدخل كأحد م،  سلبية
.3إال في المرحلة  القيمة االئتمانية 

يحسب الفرع دخل الفائدة عن طريق تطبيـق معـدل الفائـدة الفعلـي علـى إجمـالي القيمـة ،  2و    1بالنسبة للموجودات المالية في المرحلتين  
مـن خـالل تطبيـق معـدل   3ماليـة فـي المرحلـة  ال  صولحتساب دخل الفوائد لأللمتوقعة). يتم اسائر االئتمان اخصم لخ  رية (أي بدونالدفت 

ا الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة (أي إجمالي القيمة الدفترية ناقًصا مخصص الخسارة). بالنسبة للموجـودات الماليـة المصـنفة علـى أنهـ
المعـدل  يتم احتساب إيرادات الفوائد عن طريـق تطبيـق معـدل الفائـدة الفعلـي، فقط فضة القيمة االئتمانية االصول المالية المشتراة أو منخ

باالئتمان (على أساس توقع مبدئي لخسائر ائتمانية إضافية) على التكلفة المطفأة لهـذه األصـول. يعـرض الفـرع بشـكل منفصـل فـي بيـان 
 ريقة الفائدة الفعلية.ات الفوائد المحسوبة باستخدام طإيراد، الدخل
شهًرا من الخسائر االئتمانية المتوقعة على تلك األدوات التي لم تزداد   12زيادة المقدرة مدفوعة بمتطلبات تسجيل مخصص يساوي  هذه ال

هـا الخسـائر المالية التـي يجـب أن تُطبـق علي  مخاطر االئتمان بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي باإلضافة إلى العدد األكبر من األصول
 العمر.المتوقعة على مدى 

29 
 

فرع أبو ظبي   - دويتشه بنك اي جي

ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع). 3
األدوات المالية (تابع) .3.12

)تابعية (انخفاض قيمة الموجودات المال 3.12.1
الهيئـة المصـرفية األوروبيـة تعليـق مـع االسـتثناءات التاليـة:   19-كوفيـدلم تغير المجموعة آليات وقواعد إطالق المرحلة الحاليـة بسـبب  

لن ،  الهيئة المصرفية األوروبيةات . وفقًا لتوجيه  19-كوفيدبير بـ  واالمتيازات الممنوحة للعمالء الذين لن يتأثر وضعهم االئتماني بشكل ك
لذين يؤدي تأخر سداد الفائدة والمبلغ األساسي لهؤالء العمالء إلى ترحيل المرحلة أو التخلف عن السداد. تدابير التحمل الممنوحة للعمالء ا

سـمحان باالسـتقرار السـريع ألعمال المعني والوضع المالي سي على افتراض أن نموذج ا 19-كوفيديعانون من صعوبات مالية ناجمة عن 
ولن يؤدي إلى انتقال المرحلة.، األزمةبعد 

. مشتقات األدوات المالية3.13
المشتقات هي أدوات مالية تشتق قيمتها استجابة للتغيرات فـي أسـعار الفائـدة وأسـعار األدوات الماليـة وأسـعار السـلع ومعـدالت صـرف 

متاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط. يتم تصنيف المشتقات على أنها بية ومخاطر االئتمان والمؤشرات.العمالت األجن 
مع االعتراف بجميع مكاسب إعادة التقييم في األربـاح والخسـائر ، يتم االعتراف بجميع المشتقات مبدئيًا ثم يتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة

ة يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيـرات فـي وفي هذه الحال، افي االستثماريها تحوط التدفقات النقدية أو ص (باستثناء الحاالت التي تم ف
القيمة العادلة ضمن بنود أخرى شاملة. اإليرادات).

بمـا فـي ذلـك ، ييميمكن الحصول على القيم العادلة من أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة ومعامالت السوق الحديثة وأساليب التق
حسـب االقتضـاء. عنـدما تسـتند القيمـة العادلـة المعتـرف بهـا مبـدئيًا لعقـد ،  ير الخيـاراتالنقدية المخصومة ونمـاذج تسـع  نماذج التدفقات

فإنهـا تتبـع نفـس السياسـة المحاسـبية لالعتـراف األولـي ،  المشتقات إلى نمـوذج تقيـيم يسـتخدم مـدخالت ال يمكـن مالحظتهـا فـي السـوق
موجودات عنـدما تكـون القيمـة العادلـة موجبـة وكمطلوبـات عنـدما ى. يتم إدراج جميع المشتقات كجودات والمطلوبات المالية األخرللمو

تكون القيمة العادلة سالبة.
ام المعـامالت يتم تحديد القيمة العادلة للمشتقات غير المدرجة في األسواق النشطة باستخدام تقنيات التقييم. تتضـمن أسـاليب التقيـيم اسـتخد

، واإلشارة إلى القيمة السوقية الحالية ألدوات أخـرى متشـابهة إلـى حـد كبيـر، ت)ن أطراف مطلعة وراغبة (إن وجدعلى أسس تجارية بي 
مثـل إال أن مجاالت ، يتم تطبيق البيانات التي يمكن مالحظتها في تقنيات التقييم،  وتحليالت التدفقات النقدية المخصومة. إلى المدى العملي

تباطات تتطلـب مـن اإلدارة وضـع افتراضـات. التغييـرات فـي االفتراضـات طرف المقابل) والتقلبات واالرمخاطر االئتمان (الخاصة وال
المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة للمشتقات.

للموظفين نهاية الخدمةمزايا . 3.14
. الفوائد قصيرة المدى3.14.1

ت اإلجازة السنوية ويتم االعتراف بها عند استحقاقها للموظفين.ت والمكافآت والبدالت ومستحقاايا الهامة قصيرة األجل المرتباتشمل المز
. مخطط المنافع المحددة3.14.2

قبلية التـي حصـل يتم احتساب التزام الفرع فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة بشكل منفصل لكل خطة عن طريق تقدير مبالغ المنافع المست 
لية والسابقة. يتم خصم هذه الميزة لتحديد قيمتها الحالية. يتم إجراء الحساب سنويًا بواسطة مقابل خدمتهم في الفترات الحاعليها الموظفون  

 خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
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. مزايا نهاية الخدمة للموظفين (تابع)3.14

ت الرواتب ومعدالت الفتراضات االكتوارية حول زيادايعتمد تحديد القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة وتكلفة الخدمة ذات الصلة على ا

لتضخم.الفائدة وا

يتم عرض المكاسب والخسائر االكتوارية في بيان الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي حدثت فيها. خطة مزايا الفرع غير ممولة.

الـربح أو الخسـارة فـي وال يتم إعادة تصـنيفها فـي بيـان يتم االعتراف بإعادة قياس صافي التزام المزايا المحددة في الدخل الشامل اآلخر 

قة.فترة الح

يحدد الفرع تكلفة خطة المزايا المحددة غير الممولة باستخدام التقييمات االكتواريـة. يتضـمن التقيـيم االكتـواري وضـع افتراضـات حـول 

فـإن ،  ويلـة األجـلسحاب. نظًرا لطبيعة هذه الخطـط طمعدالت الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدالت االن 

ديرات تخضع إلى قدر كبير من عدم التأكد.مثل هذه التق

. مخطط المساهمة المحددة3.14.3

يخضع الموظفون من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة للتغطية بموجب قانون المعاشات التقاعدية والقـانون االجتمـاعي فـي دولـة 

الهيئـة العامـة للمعاشـات والتأمينـات االجتماعيـة علـى أسـاس   مساهمات الفرع والموظفين إلـى  بحيث يتم دفع،  العربية المتحدة  اإلمارات

شهري. ال يتحمل الفرع أي مسؤولية لتمويل الخطة بخالف المساهمات الشهرية المدفوعة.

ي بيان الـربح أو الخسـارة ذات المساهمة المحددة كمصروف ف  يتم االعتراف بااللتزامات الخاصة بالمساهمات في خطط معاشات التقاعد

استحقاقها.عند 

المخصصات. 3.15

مـن  ويكـون، يتم االعتراف بالمخصص في بيان المركز المالي عندما يكون لدى الفرع التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة لحـدث سـابق

مخصصـات لمبلـغ االلتـزام. يـتم تحديـد الاللتزام ويمكـن عمـل تقـدير موثـوق المحتمل أن يتطلب تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية ا

وعنـد ، بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعـدل مـا قبـل الضـريبة الـذي يعكـس تقييمـات السـوق الحاليـة للقيمـة الزمنيـة للنقـود

المخاطر الخاصة بااللتزام.، االقتضاء

اإليجارات. 3.16

. يكون العقد أو يحتوي على عقد إيجار إذا كانـت العقـود تنقـل العقد أو يحتوي على عقد إيجاريقوم الفرع بتقييم ما إذا كان   ،في بداية العقد

يقوم ، مقابل. لتقييم ما إذا كان العقد ينقل الحق في التحكم في استخدام األصل المحددب الحق في التحكم في استخدام أصل محدد للفرع لفترة 

ما إذا كان: الفرع بتقييم

لك صراحةً أو ضمنيًا ويجب أن يكون مميًزا ماديًا أو يمثل بشكل جـوهري كـل سـعة يمكن تحديد ذ  -خدام أصل محدد  • يتضمن العقد است 

فلن يتم تحديد األصل.، األصل المميز ماديًا. إذا كان للمورد حق استبدال جوهري

 فترة االستخدام ؛ وقتصادية من استخدام األصل طوال • يحق للفرع الحصول بشكل جوهري على جميع المنافع اال
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ع). اإليجارات (تاب3.16

لحق عندما يكون لديه حقوق اتخاذ القرار األكثر صلة بتغييـر كيفيـة اسـتخدام ام األصل. يتمتع الفرع بهذا ا• للفرع الحق في توجيه استخد

يحـق للفـرع توجيـه ، األصل وألي غرض. في حاالت نادرة حيث يتم تحديد القـرار بشـأن كيفيـة اسـتخدام األصـل والغـرض منـه مسـبقًا

ا:استخدام األصل إذ

ويحق للفرع تشغيل األصل ؛ أ -

حدد مسبقًا كيف وألي غرض سيتم استخدامه.صمم الفرع األصل بطريقة ت  -

يخصص الفرع المقابل في العقـد لكـل مكـون إيجـار بنـاًء علـى ، عند البداية أو عند إعادة تقييم العقد الذي يحتوي على مكون عقد اإليجار

أسعاره النسبية المستقلة.

فقـد اختـار الفـرع عـدم فصـل المكونـات غيـر المـؤجرة ، ارإلى عنصر عقد إيجار وغير إيج  دما ال يكون العقد قابالً للفصلعن ،  ومع ذلك

واحتساب مكونات اإليجار وغير اإليجارية كعنصر إيجار واحد.

إلى جانب كليهما:، يحدد الفرع مدة عقد اإليجار على أنها فترة اإليجار غير القابلة لإللغاء

تأكدًا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار ؛ ود اإليجار إذا كان المستأجر مترات التي يغطيها خيار تمديد عقأ) الف

ب) الفترات التي يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول من عدم ممارسة هذا الخيار.

يأخـذ ، عقـد اإليجـارأو عـدم ممارسـة خيـار إنهـاء ، رلممارسة خيار تمديد عقد اإليجـا عند تقييم ما إذا كان المستأجر مؤكدًا بشكل معقول

أو عـدم ، الفرع في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصاديًا للمستأجر لممارسة خيار التمديد عقد اإليجار

ء.ة اإليجار غير القابلة لإللغايجار إذا كان هناك تغيير في فترممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار. يراجع الفرع مدة عقد اإل

. أصول حق االنتفاع3.16.1

يعترف الفرع بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي تاريخ تـوفر األصـل األساسـي لالسـتخدام). يـتم قيـاس أصـول حـق 

عادة قياس اللتزامات اإليجار.ويتم تعديلها ألي إ، فاض القيمةناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخ، االستخدام بالتكلفة

باإلضافة إلى تقدير التكـاليف ، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، تشمل تكلفة أصول حق االستخدام مبلغ التزامات اإليجار المعترف بها

 تي تمت في أو قبل تاريخ البدءيقع فيه والتأجير المدفوعات ال لتفكيك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي

ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة ما لم يكن الفرع متأكدًا بشكل معقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة اإليجار.

أيهما ، د اإليجارالعمر اإلنتاجي المقدر ومدة عق يتم الحقًا استهالك أصول حق االستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى

، حديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات حق االستخدام على نفس األسس المتبعة في الممتلكات واآلالت والمعدات. كـذلكأقصر. يتم ت 

بعض قياسات التزام اإليجار.وتعديلها ل، إن وجدت، يتم تخفيض أصول حق االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة
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. اإليجارات (تابع)3.16

صول منخفضة القيمةقصيرة األجل وعقود اإليجار لأل . اإليجارات3.16.2

إعفاء إثبات اإليجار قصير األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل للممتلكات والمنشآت والمعدات (تلك اإليجارات التي لهـا   يطبق الفرع

التـي نخفضة القيمـة علـى عقـود اإليجـار شهًرا أو أقل وال تحتوي على خيار شراء). كما أنه يطبق إعفاء إيجار األصول م  12مدة إيجار  

م االعتراف بمدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وإيجار األصول منخفضة القيمـة كمصـروفات تعتبر منخفضة القيمة. يت 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

مسؤولية اإليجار. 3.16.3

ريخ البـدء. يـتم خصـم مـدفوعات اإليجـار يجار التي لـم يـتم دفعهـا فـي تـاا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليتم إثبات التزام عقد اإليجار مبدئًي 

باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة. إذا لـم يكـن مـن الممكـن تحديـد هـذا السـعر 

في.استخدم الفرع معدل االقتراض اإلضا، بسهولة

قياس التزام اإليجار من خالل:يتم ، بعد االعتراف المبدئي

أ) زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار.

ب) تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة. و

ثابتة المضمنة المعدلة.ار أو لتعكس مدفوعات اإليجار الج) إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت على عقد اإليج

أين،

أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء على النحـو المبـين أعـاله ؛ ، أ) هناك تغيير في مدة اإليجار نتيجة إلعادة تقييم اليقين لممارسة خيار التمرين

أو
 

يعيد الفرع قياس التزام ، اءوالظروف في االتصال بخيار الشر  مع مراعاة األحداث،  ب) هناك تغيير في تقييم خيار شراء األصل األساسي

إليجار ليعكس التغييرات في مدفوعات اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصـم المـنقح. حـدد الفـرع ا

هـذا السـعر  إليجار إذا كان مـن الممكـن تحديـدمن مدة عقد ا  معدل الخصم المعدل باعتباره معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار للمتبقي

بسهولة.
 

تغيير في المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية. أوج) هناك 
 

بمـا فـي ذلـك التغييـر ، د) هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية ناتج عن تغيير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد تلك المـدفوعات

لفرع قياس التزامات اإليجـار بخصـم مـدفوعات اإليجـار د مراجعة إيجار السوق. يعيد ات في أسعار اإليجار في السوق بعليعكس التغيرا

ه المنقحة باستخدام معدل خصم غير متغير ما لم يكن التغيير في مدفوعات اإليجار ناتًجا عن تغيير في أسعار الفائدة المتغيرة. في مثل هـذ

ر الفائدة.دل خصم منقح يعكس تغييراً في سعيستخدم الفرع مع، الحالة

إعادة قياس التزام اإليجار كتعديل على حق استخدام األصل. عندما يتم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االسـتخدام   يعترف الفرع بمبلغ

 اس في الربح أو الخسارة.يقوم الفرع بإثبات أي مبلغ متبقي إلعادة القي ، وهناك خصم إضافي في قياس التزام اإليجار، إلى صفر
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. اإليجارات (تابع)3.16

)تابع( مطلوبات اإليجار 3.16.3
إذا كان كالهما: عقد اإليجار كعقد إيجار منفصليحاسب الفرع على تعديل 

أ) يزيد التعديل من نطاق عقد اإليجار بإضافة الحق في استخدام واحد أو أكثر من األصول األساسية ؛ و
س ظروف سبة على هذا السعر المستقل ليعكب) مقابل زيادة اإليجار بمبلغ يتناسب مع السعر المستقل للزيادة في النطاق وأي تعديالت منا

السياق.
في تاريخ سريان تعديل عقد اإليجار:، إيجار الفرع، ار التي لم يتم احتسابها على أنها منفصلةتعديالت اإليج

أ) يخصص المقابل في العقد المعدل ؛
ب) تحديد مدة عقد اإليجار المعدل ؛ و

ل الخصم المعدل.ت اإليجار المعدلة باستخدام معدج) إعادة قياس التزام اإليجار بخصم مدفوعا
دل الخصم المعدل على أنه معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار لبقية مدة اإليجـار إذا كـان مـن الممكـن تحديـد هـذا السـعر يتم تحديد مع

يجـار منيًا فـي ال يمكـن تحديـد عقـد اإلإذا كـان معـدل الفائـدة ضـ،  أو معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر بالسعر الفعلي للتعديل،  بسهولة
بسهولة.

يبة الدخلمصروف ضر. 3.17
تتكون ضريبة الدخل الضريبة الحالية والمؤجلة. يتم االعتراف بمصروف ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يتعلق ببنود 

معترف بها مباشرة في الدخل الشامل اآلخر.
معدالت الضرائب التي تم سنها في تـاريخ  لخاضع للضريبة للسنة باستخدامالمتوقعة المستحقة على الدخل ا  الضريبة الحالية هي الضريبة

التقرير بموجب قوانين وأنظمة الضرائب في إمارة أبوظبي وأي تعديالت على الضريبة المستحقة الدفع فيما يتعلق بالسنة السابقة.
النهـائي لهـا غيـر  ابات التي يكون تحديـد الضـريبةهناك العديد من المعامالت والحسالتقديرات مطلوبة لتحديد مخصص ضرائب الدخل.  

مؤكد أثناء سير العمل العادي. يعترف الفرع بالمطلوبات المتعلقـة بقضـايا التـدقيق الضـريبي المتوقعـة بنـاًء علـى تقـديرات مـا إذا كانـت 
فـإن ، لبدايـةالمبالغ التي تم تسجيلها في النهائي لتلك األمور مختلفًا عن الضرائب اإلضافية ستكون مستحقة. عندما يكون الناتج الضريبي ا

هذه الفروق ستؤثر على مخصصات ضريبة الدخل والضرائب المؤجلة في الفترة التي يتم فيها هذا التحديد.

. الضمانات المالية والتزامات القروض3.18
دد فـي تكبدها بسـبب فشـل المـدين المحـ  ت محددة لتعويض حاملها عن خسارةالضمانات المالية هي عقود تتطلب من الفرع سداد مدفوعا

السداد عند استحقاقه وفقًا لشروط أداة الدين. "التزامات القروض" هي التزامات مؤكـدة لتقـديم االئتمـان بموجـب شـروط وأحكـام محـددة 
مسبقًا.

يـتم إطفـاء و، ا مبدئيًا بالقيمة العادلةر فائدة أقل من السوق يتم قياسهااللتزامات الناشئة عن الضمان المالي أو االلتزامات لتقديم قرض بسع
لحاليـة ألي القيمة العادلة األولية على مدى عمر الضمان أو االلتزام المالي. يتم إدراج االلتزام الحقًا بالقيمة المطفأة لهـذا المبلـغ والقيمـة ا

 بموجب العقد محتمالً.عندما يصبح السداد ، أيهما أعلى، دفعة مستقبلية متوقعة
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. قياس القيمة العادلة3.19
عاملـة منظمـة بـين المشـاركين فـي السـوق فـي تـاريخ ل أو دفعه لتحويل التزام في ملسعر الذي سيتم استالمه لبيع أص القيمة العادلة 'هي ا

في السوق األكثر فائدة الذي يمكن للفرع الوصول إليه في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلـة ،  في حالة عدم وجوده،  القياس في األصل أو
للمطلوبات مخاطر عدم األداء.

المدرج في سوق نشط لتلـك األداة. يعتبـر السـوق نشـًطا إذا كانـت معـامالت عادلة لألداة باستخدام السعر يقيس الفرع القيمة ال،  ند توفرهع
األصل أو المطلوبات تتم بتكرار وحجم كافيين لتوفير معلومات التسعير على أساس مستمر.

لتـي يمكـن اسـتخدام المـدخالت ذات الصـلة اع تقنيات التقييم التي تزيـد مـن يستخدم الفر، عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط
مالحظتها وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للرصد. يتضمن أسلوب التقيـيم المختـار جميـع العوامـل التـي سـيأخذها المشـاركون فـي 

السوق في االعتبار عند تسعير أي معاملة.

ي القيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم. أ  -ولي هو عادة سعر المعاملة  ة ألداة مالية عند االعتراف األإن أفضل دليل على القيمة العادل
 إذا قرر الفرع أن القيمة العادلة عند التحقق المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ولم يتم إثبات القيمة العادلة ليس من خالل سـعر مـدرج فـي

ثـم يـتم قيـاس األداة ، التي يمكن مالحظتهـا تخدم فقط البيانات من األسواقل وال بناًء على أسلوب تقييم يسسوق نشط ألصل أو التزام مماث 
بعد تعديلها لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة.، المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة

تجـاوز عنـدما يكـون عمر األداة ولكن في موعـد ال ي لخسارة على أساس مناسب على مدى يتم االعتراف بهذا الفرق في الربح أو ا،  الحقًا
تم إغالق المعاملة اإللكترونية. التقييم مدعوًما بالكامل ببيانات السوق التي يمكن مالحظتها أو

ر يس األصول والمراكز الطويلة بسعفإن الفرع يق، إذا كان أحد األصول أو االلتزامات المقاسة بالقيمة العادلة له سعر عرض وسعر طلب
القصيرة بسعر الطلب.العرض والمطلوبات والمراكز 

مخصوًما من التاريخ األول الذي قد يُطلب فيه دفع المبلغ.، القيمة العادلة لإليداع تحت الطلب ال تقل عن المبلغ المستحق الدفع عند الطلب
غيير.التقرير التي حدث خاللها الت  ي للقيمة العادلة في نهاية فترةيعترف الفرع بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرم

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يقيس الفرع القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات:

في سـوق نشـط إذا كانـت األسـعار تعتبر األداة المالية مدرجة  معدل) في سوق نشط ألداة مماثلة.: سعر السوق المعلن (غير ال1المستوى  
وتمثل هذه األسعار معـامالت سـوق فعليـة ومتكـررة ، المعلنة متاحة بسهولة وبشكل منتظم من بورصة أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية

بشكل منتظم على أساس تجاري عادل.
مـدخالت السـوق) أو بشـكل ، (على سبيل المثـال إما بشكل مباشر، مكن مالحظتهاتقييم على أساس المدخالت التي ي : تقنيات ال2المستوى  

غير مباشر (أي المشتقة من األسعار). تتضمن هذه الفئـة أدوات مقيمـة باسـتخدام أسـعار السـوق المدرجـة فـي األسـواق النشـطة ألدوات 
هامـة بشـكل مباشـر أو غيـر يمكن مالحظة جميـع المـدخالت الأو أساليب التقييم األخرى حيث    مماثلة ؛ األسعار المعلنة ألدوات مماثلة ؛

 مباشر من بيانات السوق.
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لة (تابع). قياس القيمة العاد3.19
: تقنيات التقييم باستخدام مدخالت هامة غير قابلـة للرصـد. تشـمل هـذه الفئـة جميـع األدوات حيـث تشـتمل تقنيـة التقيـيم علـى 3المستوى  

. تتضـمن هـذه الفئـة األدوات صد تأثير كبير على تقيـيم األداةمدخالت تستند إلى بيانات يمكن مالحظتها ويكون للمدخالت غير القابلة للر
تي يتم تقييمها على أساس األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث يتطلب األمر تعديالت أو افتراضات هامة غير ملحوظة لتعكس الفروق ال

بين األدوات.

تحقق اإليرادات. 3.20

. الفوائد والعموالت والرسوم3.20.1
ات التي تحمل فائدة كصافي دخل فوائد باستخدام طريقة معدل د من جميع الموجودات والمطلوب يتم االعتراف بالفوائ   -الفوائد  صافي دخل  

 الفائدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي هو طريقة لحساب التكلفة المطفأة ألصل مالي أو التزام مالي وتخصيص إيرادات أو مصروفات الفوائد
قدية المستقبلية المقدرة.ات الصلة باستخدام التدفقات الن على مدار الفترة ذ

وجميـع ، من التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المستخدمة في هذا الحساب تلك التـي تحـددها الشـروط التعاقديـة لألصـل أو االلتـزامتتض 
ط أو الخصـومات ة وجميـع األقسـادمباشـرة والمتزايـوتكـاليف المعـامالت ال، الرسوم التي تعتبر جزًءا ال يتجزأ من معـدل الفائـدة الفعلـي

األخرى.
ا للشـروط التعاقديـة لـألداة،  االعتراف بخسارة انخفاض القيمـة علـى القـرضبمجرد   يـتم ،  علـى الـرغم مـن توقـف اسـتحقاق الفائـدة وفقـً

الل لمستقبلية لغرض قياس خسـارة اضـمحاالعتراف بإيرادات الفوائد على أساس معدل الفائدة الذي تم استخدامه لخصم التدفقات النقدية ا
الفائدة الفعلي األصلي. القيمة. سيكون هذا هو سعر

يتم تحديد إيرادات الرسوم (بما في ذلك العموالت) من خالل الغرض من الرسـوم وأسـاس المحاسـبة عـن أي  - دخل العموالت والرسـوم
فعلـي لتلـك ال يتجزأ من معـدل الفائـدة ال م تضمين الرسوم التي تشكل جزًءايت ، أدوات مالية مرتبطة. في حالة وجود أداة مالية مرتبطة بها

فـإن أي رسـوم ، إذا كانت األداة المالية مسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، األداة المالية في حساب العائد الفعلي. ومع ذلك
ر ملحوظة بشرط عدم وجود مدخالت هامة غي ، االعتراف باألداة في البداية مرتبطة بها يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة عندما يتم

 مستخدمة في تحديد قيمتها العادلة.

يتم االعتراف بالرسوم المكتسبة من الخدمات المقدمة خالل فترة خدمة محددة خالل فترة الخدمة تلك. يـتم االعتـراف بالرسـوم المكتسـبة 
رض المتعلقة بااللتزامـات التـي يـتم تم االعتراف برسوم التزام القاكتمال الخدمة أو وقوع الحدث. ي إلكمال خدمة معينة أو حدث مهم عند 

احتسابها خارج الميزانية العمومية في العموالت وإيرادات الرسوم على مدى فترة االلتزام إذا كان من غير المحتمل أن يدخل الفـرع فـي 
رض حتـى إنشـاء يـتم تأجيـل رسـوم التـزام القـ، ديدخل الفرع فـي ترتيـب إقـراض محـد ترتيبات إقراض محددة. إذا كان من المحتمل أن

القرض ويتم االعتراف بها كتعديل لمعدل الفائدة الفعلي للقرض.
، ورسوم إدارة النقد، يتم اكتساب دخل الرسوم التالي في الغالب من الخدمات التي يتم تقديمها على مدار فترة زمنية: رسوم خدمة الحساب

عمولة المبيعات ورسوم التوظيف.و
 شكل مباشر والمتزايد لتوليد الدخل من الرسوم بالصافي في دخل العموالت والرسوم.يتم عرض المصروفات المرتبطة ب 
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( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
2021ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

لجوهرية والتقدير غير المؤكد. األحكام ا4
المبلـغ  يتطلب إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات تؤثر على المبـالغ

ئـة. قـد تقـع أحـداث ودات المحتملـة والمطلوبـات الطارعنها للموجودات والمطلوبـات واإليـرادات والمصـروفات واإلفصـاح عـن الموجـ
ما يؤدي إلى تغيير االفتراضات المستخدمة في الوصول إلـى التقـديرات. تـنعكس آثـار أي تغييـر فـي التقـديرات فـي البيانـات م،  مستقبلية

المالية حيث تصبح قابلة للتحديد بشكل معقول.
حداث المستقبلية التـي بما في ذلك توقعات األ، ل أخرىتند إلى الخبرة التاريخية وعواميتم تقييم األحكام والتقديرات بشكل مستمر وهي تس

يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف.

:األحكام 4.1
والتـي لهـا ،  بصرف النظر عن تلك التي تتضـمن تقـديرات،  أصدرت اإلدارة األحكام التالية،  في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للفرع

به في البيان المالي:كثر أهمية على المبلغ المعترف التأثير األ

االستمرار كمنشأة 4.1.1
أجرت اإلدارة تقييماً لقدرة الفرع على االستمرار كمنشأة مستمرة وهـي مقتنعـة بـأن الفـرع لديـه المـوارد لمواصـلة العمـل فـي المسـتقبل 

 قدرة الفرع على االسـتمرار علـىهرية قد تثير شكوًكا كبيرة حول فإن اإلدارة ليست على علم بأي شكوك جو،  المنظور. عالوة على ذلك
يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.، أساس مبدأ االستمرارية. لذلك

الطوارئ 4.1.2
مـات الطارئـة الناشـئة عـن بسبب طبيعة عملياتها. يعتمد مخصص االلتزا قد يكون الفرع متورًطا في دعاوى تنشأ في سياق العمل المعتاد

ق الخارج للموارد االقتصادية وموثوقية تقدير هذا التدفق الخارج. مثل هذه األمور تخضع للعديد من القضائية على احتمالية التدف  الدعاوى
الشكوك وال يمكن التنبؤ بنتيجة األمور الفردية بشكل مؤكد.

قد اإليجارمعدل الخصم المستخدم للقياس األولي اللتزام ع 4.1.3
مة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المدفوعة في تاريخ البدء. يتم خصم مدفوعات اإليجار بقياس التزام اإليجار بالقي ،  كمستأجر،  يقوم الفرع

يسـتخدم ، باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة. إذا تعذر تحديد هذا السعر بسهولة
إلضافي.الفرع معدل االقتراض ا

 
األمـوال ، وبضـمان مماثـل، في هو معدل الفائدة الذي سيتعين على الفرع دفعه لالقتراض على مـدى فتـرة مماثلـةمعدل االقتراض اإلضا

الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة.
بعـد تعـديلها حسـب المـدة والضـمان مقابـل هـذا   الحالية والتاريخية لالقتراض  راض اإلضافي بالرجوع إلى تكلفتهيحدد الفرع معدل االقت 

االقتراض.

مدة عقد اإليجار مع خيارات التجديد: 4.1.4
التمديد أو عدم ممارسة يحدد الفرع مدة اإليجار مع األخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصاديًا لممارسة خيار 

ارات اإلنهاء) يتم تضمينها فقط في مدة اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل معقول تمديد عقد اإليجـار نهاء (أو الفترات التي تلي خي خيار اإل
(أو لم يتم إنهاؤها).
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( تابع)   ات الماليةإيضاحات حول البيان
 2021ديسمبر  31نتهية في للسنة الم

)تابعم الجوهرية والتقديرات غير المؤكدة (ااألحك

األحكام (تابع) 4.1

األدوات المالية 4.1.5

لية للسنة المنتهية تتعلق األحكام الصادرة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها أهم التأثيرات على المبالغ المعترف بها في البيانات الما

بما يلي: 2021ر ديسمب  31في 

المالية: تقييم نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ باألصـول وتقيـيم مـا إذا كانـت الشـروط التعاقديـة لألصـول  ل• تصنيف األصو

ستحق.) للمبلغ األساسي الممدفوعات أصل المبلغ واألرباح المالية هي فقط دفع أصل المبلغ والفائدة (

): االفتراضات والتقـديرات غيـر المؤكـدة التـي لهـا تـأثير كبيـر علـى ية المتوقعة ن الخسائر االئتمانية المتوقعة (• احتساب الخسائر االئتما

. ويعود التأثير بشكل أساسـي إلـى المـدخالت واالفتراضـات واألسـاليب 2021ديسمبر    31الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في  

.9يار الدولي إلعداد التقارير المالية عنية المتوقعة بموجب منهجية الملمستخدمة لحساب الخسائر االئتماا

المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

نـد تحديـد الخسـائر ا يأخـذها الفـرع بعـين االعتبـار عكمـ، المفاهيم األساسية التي لها التأثير األكثر أهمية وتتطلب مستوى عاليًا من الحكم

هي:، متوقعةلاالئتمانية ا

تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

يتم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي. لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المـالي قـد زادت بشـكل 

قع لألصل المالي في تاريخ التقرير إلى مخاطر والتي تحدث على مدى العمر المت   ن الفرع مخاطر التخلف عن السداديقار، كبير منذ نشأته

باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها فـي التعـرض لعمليـات إدارة المخـاطر ،  التخلف عن السداد المقابلة عند اإلنشاء

فسيتم نقـل األداة مـن ، في مخاطر االئتمان التالية إلى حدوث زيادة كبيرة عوامل. إذا أشارت أي من العواملالحالية للفرع بناًء على ثالثة 

:2إلى المرحلة  1المرحلة   
. قام الفرع بوضع حدود للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان بناًء على الحركة في احتمالية التعثر بالنسبة لالعتراف األولي.1

لتعكس بشكل أفضل المواقف التـي زادت ، حسب الضرورة ،تائج التدريج وإجراء التعديالتمراجعات نوعية إضافية لتقييم ن   . تم إجراء2

مخاطرها بشكل كبير.

يوًما قد شـهدت  30على افتراض قابل للدحض بأن األدوات التي مضى موعد استحقاقها  9. يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3

بيرة في مخاطر االئتمان.زيادة ك

على ما إذا كانت األصول المالية منخفضة القيمـة االئتمانيـة كمـا فـي تـاريخ التقريـر. يسـتند   3ة  لوالمرح  2الحركات بين المرحلة    تستند 

اض القيمة.تحديد االنخفاض في القيمة االئتمانية إلى التقييم الفردي للموجودات المالية للتأكد من وجود دليل موضوعي على انخف

مم التمويل األخرى لتقييم االنخفاض في القيمة على أساس منتظم. عنـد تحديـد مـا ذمحفظة القروض والذمم المدينة ويقوم الفرع بمراجعة  

ر يتخذ الفرع أحكاًما بشأن ما إذا كانت هناك أي بيانات يمكن مالحظتها تشـي ، إذا كان ينبغي تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل

المستقبلية من قرض أو مجموعة متجانسـة مـن القـروض والمـدينين أو ذمـم  في التدفقات النقدية التعاقديةإلى وجود انخفاض قابل للقياس  

ل تمويلية أخرى. تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منـتظم لتقليـ

 الفعلية. ق بين تقديرات الخسائر والخسارةأي فرو
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( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

األحكام الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تابع). 4
األحكام (تابع) 4.1

يوهات المتعددةر) والسيناالمعلومات التطلعية (صاد الكلي والمعلومات التطلعية عوامل االقت 
حـداث يأخذ قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لكل مرحلة وتقييم الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان في االعتبار المعلومات المتعلقة باأل

قــدير ت ية والظــروف االقتصــادية. يتطلــب ولــة والمدعومــة لألحــداث المســتقبلالماضــية والظــروف الحاليــة باإلضــافة إلــى التنبــؤات المعق
المعلومات التطلعية وتطبيقها حكًما هاًما.

التعرض عنـد ) والتعرض عند التعثر (الخسارة عند التعثر  ) والخسارة عند التعثر (احتمالية التعثر  يتم تصميم مدخالت احتمالية التعثر ( 
متغيرات االقتصاد الكلـي (أو التغيـرات فـي   ىرحلة األولى والثانية بناًء علر مخصصات خسارة االئتمان في الم) المستخدمة لتقدي التعثر  

، والناتج المحلي اإلجمالي (حيثما ينطبـق ذلـك)،  ومؤشر أسعار المساكن،  وأسعار النفط،  متغيرات االقتصاد الكلي) مثل معدالت اإلشغال
ات االقتصـاد الكلـي المسـتخدم فـي هسيكون لكل سيناريو من سيناريو االئتمان في المحفظة ذات الصلة.التي ترتبط ارتباًطا وثيقًا بخسائر  

حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للفرع تنبؤات بمتغيرات االقتصاد الكلي ذات الصلة.
مـا ال يقـل لية المخصومة يأخذ فـي االعتبـار  هو تقدير مرجح لالحتما  2والمرحلة    1تقدير الفرع للخسائر االئتمانية المتوقعة في المرحلة  

مستقبلية لالقتصاد الكلي. عن ثالثة سيناريوهات
 

يعتمد سيناريو الحالة األساسية للفرع على توقعات االقتصاد الكلي التي نشرها الخبراء الخارجيون والبيانات األخرى المتاحة للجمهـور.  
صـاد الكلـي البديلـة ت سـية للفـرع بنـاًء علـى ظـروف االقبالنسـبة لسـيناريو الحالـة األسا  يتم تعيين سيناريوهات االتجاه الصعودي والهبوط

على أساس سنوي على األقل  ،  بما في ذلك تحديد سيناريوهات الجوانب السلبية اإلضافية، الممكنة بشكل معقول. سيحدث تصميم السيناريو
وبشكل أكثر تكراًرا إذا اقتضت الظروف ذلك.

 

يـتم التكـرار التـاريخي واالتجاهـات والظـروف الحاليـة.  رع الحتمالها النسـبي بنـاًء علـىناريوهات وفقًا ألفضل تقدير للفيتم ترجيح السي  
االحتمال على أساس ربع سنوي (إذا لزم األمر). يتم تطبيق جميع السيناريوهات التي تم النظـر فيهـا علـى جميـع المحـافظ تحديث اوزان  

توقعة بنفس االحتماالت.الخاضعة لخسارة االئتمان الم
ساسية بسبب الحركة في كل متغير من متغيـرات االقتصـاد الكلـي واألوزان ذات الصـلة بموجـب حفرع بشكل دوري بتقييم تقييم اليقوم ال

السيناريوهات الثالثة.
 

يـع خصـائص السـوق فـي تـاريخ قد ال تلتقط المدخالت والنماذج المستخدمة لحساب الخسائر االئتمانيـة المتوقعـة جم،  في بعض الحاالت
جراء التعديالت النوعية أو التراكبات أحيانًا كتعديالت مؤقتة عندما تكـون هـذه االختالفـات جوهريـة إيتم  ،  ات المالية. وإلظهار ذلكالبيان 

بشكل كبير. تخضع مثل هذه الحاالت لعملية حوكمة الفرع للرقابة.
التعثرتعريف 

لمراحل يتوافق مع تعريف التعثر المسـتخدم اة والتقييم لتحديد الحركة بين  ياس الخسائر االئتمانية المتوقعإن تعريف التعثر المستخدم في ق
ولكنـه يحتـوي علـى افتـراض ، االفتراض 9ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية. ال يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ا بعد تاريخ االستحقاق.يومً  90ما يكون التعرض أكبر من قابل للدحض بأن التقصير قد حدث عند
المتوقع العمر

يجب على الفرع مراعاة الحد األقصى لفترة التعاقد التي يتعرض خاللها البنـك لمخـاطر االئتمـان. ، عند قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
ديـد مارات الدفع المسـبق وخيـارات الت بما في ذلك خي ،  د العمر المتوقعيتم أخذ جميع الشروط التعاقدية المعمول بها في االعتبار عند تحدي 

يتم تقدير العمر المتوقع بناًء على الفتـرة التـي ،  والتجديد. بالنسبة لبعض التسهيالت االئتمانية المتجددة التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد
 ة.الئتمان من خالل إجراءات اإلداريتعرض خاللها الفرع لمخاطر االئتمان وحيث ال يتم تخفيف خسائر ا
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( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

)تابعاألحكام الجوهرية والتقديرات غير المؤكدة (. 4

األحكام (تابع) 4.1

الحكم

شـراف علـى عمليـة انخفـاض قيمـة المعيـار الـدولي للتقـارير إلأنشأ الفرع لجنة داخلية ل،  اليإلى إطار عمل إدارة المخاطر الحباإلضافة  

. تتألف اللجنة من ممثلين كبار من فريق الشؤون المالية وإدارة المخاطر واالقتصادي وسـتكون مسـؤولة عـن مراجعـة واعتمـاد 9المالية  

. كما أنه يقِيّم مدى مالءمة نتائج المخصصات عسائر االئتمانية المتوقعة للفرئيسية المستخدمة في تقديرات الخالمدخالت واالفتراضات الر

اإلجمالية إلدراجها في البيانات المالية للفرع.

المصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين 4.2

 ،في تاريخ بيـان المركـز المـالي ة األخرى للتقديرات غير المؤكدةنناقش أدناه االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسي 

والتي تنطوي على مخاطر كبيرة للتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. :

الممتلكات والمعدات 4.2.1

المادي المتوقع  لالستخدام المتوقع لألصل والتآكوالذي يعتمد على ا، تاجي المقدريتم استهالك الممتلكات والمعدات على مدار عمرها اإلن 

الذي يعتمد على عوامل التشغيل. لم تنظر اإلدارة في أي قيمة متبقية ألنها تعتبر غير جوهرية.

األصول غير الملموسة 4.2.2

وقـع للمنـافع االقتصـادية ي يعتمـد علـى نمـط االسـتهالك المت والـذ، يتم إطفاء األصول غير الملموسة على مدى عمرهـا اإلنتـاجي المقـدر

لية المضمنة في األصول.ب المستق

مخصص انخفاض قيمة األصول المالية 4.2.3

يقوم الفرع بتقييم انخفاض قيمة الموجودات المالية على أساس مستمر ومراجعة شاملة على أسـاس ربـع سـنوي لتقيـيم مـا إذا كـان قـد تـم 

ة اتخاذ قرارات هامة لتقدير مبلغ وتوقيـت رمطلوب من اإلدا،  لى وجه الخصوصانخفاض القيمة في بيان الدخل. عاالعتراف بمخصص  

التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى مخصص انخفاض القيمة المطلوب.

يمـة الممكـن وسائل التسوية األخرى وصافي القتتخذ اإلدارة أحكاًما حول الوضع المالي للطرف المقابل و،  عند تقدير هذه التدفقات النقدية

وقـد ، اسي. تستند هذه التقديرات إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من األحكام وعدم التأكدستحقيقها ألي ضمان أ

تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية على تكاليف انخفاض القيمة.

الماليةالقيمة الجماعي على الموجودات  مخصص انخفاض 4.2.4

يحتفظ الفرع أيًضا بمخصـص انخفـاض جمـاعي ،  اض القيمة المحدد مقابل األصول المضمحلة بشكل فرديفباإلضافة إلى مخصص انخ

ه التحديـد. عنـد مقابل محفظة األصول المالية ذات الخصائص االقتصادية المماثلة والتي لم يتم تحديدها على أنها منخفضة القيمة على وج

تأخذ اإلدارة في االعتبار التركـزات وجـودة االئتمـان وحجـم المحفظـة والعوامـل ، ةي ى مخصصات انخفاض القيمة الجماعتقييم الحاجة إل

 يتم عمل افتراضات لتحديد الطريقة التي يتم بها نمذجة الخسائر الكامنة ولتحديد معلمات، االقتصادية. من أجل تقدير المخصص المطلوب

 لحالية.االظروف االقتصادية التاريخية وبناًء على ، المدخالت المطلوبة
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فرع أبو ظبي   - دويتشه بنك اي جي

ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 األحكام الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تابع). 4

م التأكد (تابع)المصادر الرئيسية لتقدير عد 4.2

 قيمة األصول غير المالية انخفاض 4.2.5

أو ، بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على أن األصل قـد تـنخفض قيمتـه. فـي حالـة وجـود أي مؤشـر،  في تاريخ كل تقرير مالي،  يقوم الفرع

لالسترداد لألصل.وم الفرع بتقدير المبلغ القابل يق، عندما يكون االختبار السنوي النخفاض القيمة مطلوبًا

، التـي تـتم علـى أسـس تجاريـة، العادلة ناقًصا تكاليف احتساب االستبعاد إلـى البيانـات المتاحـة مـن معـامالت البيـع الملزمـة  تستند القيمة

لموجودات مماثلة أو أسعار سوق يمكن مالحظتها ناقًصا التكاليف اإلضافية للتخلص من األصل.

نك أبوظبيب) على فرع دويتشه 19-ا (كوفيد تأثير جائحة فيروس كورون 4.2.6

ا، من منظور تشغيلي وظهـور  19-كوفيـدفـإن جائحـة ، وعلى الرغم من سياسات استمرارية األعمال وإدارة األزمات المعمـول بهـا حاليـً

علـى أنشـطة أعمالنـا  قد تستمر فـي التـأثير بشـكل سـلبي  متغيرات جديدة من الفيروس والتغيرات السريعة الناتجة في استجابات الحكومة

إلى ، م. يقود التحرك المستمر عبر الصناعات العالمية إلجراء األعمال التجارية من المنزل وبعيدًا عن مواقع المكاتب الرئيسيةكوبيئة التح

خطـر الهجمـات يـة التحتيـة للتكنولوجيـا لـدينا وتطور أسرع لممارسات األعمال مقارنة باالتجاهات التاريخية. قد يـؤدي الطلـب علـى البن 

، وث إخفاقات تقنية أو انتهاكات أمنية أو وصول غير مصرح به أو فقدان البيانات أو تدميرها أو عـدم تـوفر الخـدماتداإللكترونية إلى ح

فضالً عن زيادة احتمالية حدوث انتهاكات للسلوك.

أو ، ؤولية تجاه عمالئنـاسأو الم، عطيل أنشطتنا التجاريةأو ت ، أو الخسارة المالية،  قاضيمن المحتمل أن تؤدي أي من هذه األحداث إلى الت 

ال تزال التكلفة التي نتحملها إلدارة هذه المخاطر السيبرانية ،  أو اإلضرار بسمعتنا. في الوقت نفسه،  أو التدخل الحكومي، التدقيق التنظيمي

ر حمايـة المسـتهلك ي بمـا فـي ذلـك تـداب ، ات التنظيميـةيكـون للتـأخير فـي تنفيـذ المتطلبـ  وأمن المعلومات وغيرها من المخاطر عاليـة. قـد

في حين أدت عودة تقلبـات السـوق المرتفعـة إلـى زيـادة الطلـب علـى مراقبـة ، على عائداتنا وتكاليفنا ومشاريعنا اإلستراتيجية تأثير سلبي

طراف اثلة مع خطر عدم تمكن هؤالء األومقدمو الخدمات لدينا تحديات مماألسواق ومعالجتها ويمكن أن تستمر في ذلك. يواجه البائعون  

مما يعرض الفوائد التي نسعى للحصول عليها من هذه العقود للخطر.، المقابلة من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية

زمـات كمة مخصصة بما في ذلـك إدارة األيستخدم دويتشه بنك هياكل حو،  19-كوفيدمن أجل إدارة آثار المخاطر المالية وغير المالية لـ 

تم وضع ضوابط وعمليات إضافية بما في ذلـك التقـارير اإلضـافية لضـمان ، نطاق أوسع وحيثما كان ذلك مناسبًا العالمية واإلقليمية. على

 ور إدارة المخاطر.متطلبًا من منظ 2022تحديث أصحاب المصلحة الكبار ذوي الصلة بما في ذلك مجلس اإلدارة. نتوقع أن يكون عام 
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فرع أبو ظبي  - اي جيدويتشه بنك  
مارات العربية المتحدةالابوظبي، ا

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.5
20212020

000درهم '000درهم '
729,817697,977المتحدة المركزيقدي لدى مصرف اإلمارات العربية االحتياطي الن

.المستحق من البنوك  6
20212020

000درهم '000درهم '

111,79956,093  الحسابات لدينا  
1,533,0721,422,546االكتتابات في سوق المال 

1,644,8711,478,639
ها ألغراض التدفق النقديل النقدية وما يعاد  6-1 

20212020
000درهم '000درهم '

729,817697,977األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
1,644,8711,478,639البنوك مستحق من ال

2,374,6882,176,616
للعمالء  ياتلقروض والسلفا7

20212020
000درهم '000درهم '

106,287522,836قروض العمالء ألجل 
71,39734,921السحب على المكشوف للعمالء 

459,8971,913الفواتير التجارية للعمالء 
637,581559,670يات لسلفإجمالي القروض وا 

) 7,313() 9,962(: بدل انخفاض القيمة مصخ
627,619552,357يات إجمالي القروض والسلف

في االنخفاض العامبدل الحركة           
0002020درهم '2021

000درهم '
في  

انية الميز
خارج  
الميزانية 

  فيالمجموع 
الميزانية 

خارج  
الميزانية 

موع جالم 

7,31311,89119,2043,7589,92113,679الرصيد االفتتاحي 
2,6499,47512,1243,5551,9705,525) االسترداد(/الرسوم

9,96221,36631,3287,31311,89119,204الرصيد الختامي 

المدفوعات المسبقة والمستحقات األخرى.8
20212020

000درهم '000درهم '
621567مصاريف الدفع المسبق 

1,5368,802لفوائد المستحقة القبض ا
13,7869,460) 27يما بين المجموعات (المالحظة فالمبالغ المستحقة القبض 

1,71011,239األصول األخرى 
17,65330,068
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

ع)( تاب   ت حول البيانات الماليةإيضاحا
2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

األصول غير الملموسة .9
البرامج 

000درهم 'التكلفة
2020703يناير  1كما في  

-اإلضافات خالل العام
2020703ديسمبر  31كما في 

-اإلضافات خالل العام
2021703ديسمبر  31كما في 

االستهالك
) 273(2020ناير ي  01كما في 

) 143(االستهالك للسنة
) 416(2020ديسمبر  31كما في 

) 143(االستهالك للسنة
) 559(2021ديسمبر  31كما في 

المبلغ المحمول لألصول غير الملموسة

2021144سمبر دي 31كما في 
2020287ديسمبر  31كما في 

دات ع الممتلكات والم.10
المعدات  عقد اإليجار تحسين 

المكتبية 
مجموع ال

التكلفة 
000درهم '000درهم '000درهم '

20202,4281,6084,036يناير   01 في
246407653عام اإلضافات خالل ال

1,560-1,560التحويالت 
20204,2342,0156,249ديسمبر  31كما في 

3677113اإلضافات خالل العام 
20214,2702,0926,362ديسمبر  31كما في 

اإلهالك المتراكم 
) 3,871() 1,456() 2,415(2020يناير  01في 

) 511() 119() 392(رسوم السنة 
) 4,382() 1,575() 2,807(2020ديسمبر  31كما في 

) 478() 113() 365(رسوم السنة 
) 4,860() 1,688() 3,172(2021ديسمبر  31كما في 

20201,4274401,867ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 
20211,0984041,502ديسمبر  31ا في صافي القيمة الدفترية كم 
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فرع أبو ظبي  - ه بنك اي جيشدويت 
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

أصول حق االستخدام .11 
بناءال

000درهم 'التكلفة 
20201,617ير ينا 01كما في 

- ام اإلضافات خالل الع
140نة* سإضافة: التسوية خالل ال

1,757 2020ديسمبر  31كما في 
-اإلضافات خالل العام 

20211,757ديسمبر  31كما في 
اإلهالك المتراكم 

) 94(2020يناير  01كما في 
) 241(لسنة اإلهالك ل 
) 335(2020ديسمبر  31كما في 

) 384(اإلهالك للسنة 
) 719(2021ديسمبر  31كما في 

المبلغ المحمول  

20211,038ديسمبر  31كما في 
20201,422ديسمبر  31كما في 
ر الفائدة. * يمثل التعديل مراجعة في سعر الخصم الذي يعكس التغير في سع              

ء العمال .المستحق الى12
20212020

000م ' هدر000درهم '
50,00050,000الودائع ألجل من العمالء  الشركات 

1,054,191819,833الحسابات الجارية للعمالء 
1,104,191869,833

االلتزامات األخرى.13
20212020

000درهم ' 000' درهم
21,36611,891)7زانية العمومية (المالحظة ييمة لبنود خارج الم بدل انخفاض الق

757739مستحقات المكافآت 
1,9692,081اإليرادات المؤجلة على الضمانات وخطابات االعتماد 

17,7137,153) 27 مالحظة الذمم الدائنة بين المجموعات (
1,8392,111ستحقاقات اال

43,7836,396أخرى* 
87,42730,371

للعمالء   المصرفية  الحسابات  توقيت  فروق  األخرى  الخيارات  تشمل  مجموعة    لدينا*  دمج  تعديلها ألغراض  الفرع  على  يتعين  التي 
 دويتشه بنك. 
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
عربية المتحدةابوظبي، االمارات ال
)ع( تاب   ات الماليةإيضاحات حول البيان
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

مكافأة نهاية الخدمة .14

التحركات في القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة 
2021

000درهم '
2020

000درهم '
2,6282,662يناير  01عن استحقاقات الموظفين في  المفتوحة المسؤولية 

) 541() 370(شرة افعها صاحب العمل مبالمدفوعات التي يد
3563تكلفة الفائدة 

241429تكلفة الخدمة الحالية 
13315الخسارة االكتوارية المعترف بها في اإليرادات الشاملة األخرى 

2,6672,628ديسمبر  31الرصيد في 
ة االفتراضات االكتواري        

ساب االلتزام باالستحقاقات المحددة على النحو التالي: حرئيسية المطبقة في وكانت االفتراضات االكتوارية ال
20212020

٪ سنويا 1.58٪ سنويا 3.10معدل الخصم 
٪ سنويا 2.00٪ سنويا 2.00متوسط الزيادة المتوقعة في الراتب 

نة س 60سنة   60تاريخ التقاعد العادي (للذكور واإلناث) 

اإليجار  مسؤولية  .15
20212020

000رهم 'د000درهم '
1,1691,393الرصيد  االفتتاحي 

2732إضافة:  تكلفة التمويل 
) 372() 372(: المدفوعات خالل السنة (صافي المدفوعات المسبقة وتسوية المستحقات) خصم
116: التعديل خالل السنة خصم

8241,169

المال واالحتياطي  رأس.16
  المحدد رأس المال 16.1       
المساهمة الرأسمالية التي يقدمها المكتب الرئيسي إلى الفرع دون أي التزام بسداد هذه األموال.  المحدديمثل رأس المال   

20212020
000درهم '000درهم '

246,100246,100المحدد رأس المال  

القانونياالحتياطي 16.2       
٪ من أرباح السنة لالحتياطي القانوني ، حتى  10، يتعين على الفرع تخصيص    1980لسنة    10من قانون االتحاد رقم    82مادة  لوفقا ل

 . هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. المحدد٪ من رأس ماله 50يكون هذا االحتياطي مساويا ل 
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فرع أبو ظبي  - جي دويتشه بنك اي
دةحات العربية المتابوظبي، االمار

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

صافي إيرادات الفوائد .17
20212020

000درهم '000درهم '
إيرادات الفوائد 

737716الودائع لدى البنوك 
4,15516,575للعمالء  ياتالقروض والسلف

4,89217,291

مصاريف الفائدة 
4,0888,347الودائع من البنوك 
26-الودائع من العمالء 

4,0888,373

صافي إيرادات الرسوم والعموالت . 18          
20212020

000درهم '000درهم '
العموالت إيرادات الرسوم و 

3,1283,295م إدارة النقد ورس
15,99316,855رسوم إصدار خطاب الضمان 
3,3252,711رسوم إصدار خطاب االعتماد 

1,4191,287اخرى
23,86524,148

مصاريف الرسوم والعموالت 
1,2771,895سوم إدارة النقد ر
1,610856بالتمويل التجاري  مصاريف المتعلقةال

891882االخرين 
3,7783,633

اإليرادات األخرى:         
مالت األجنبية". "آثار التغيرات في أسعار الع  21ي يمثل إيرادات النقد األجنبي المحققة وأثر إعادة تقييم العملة بموجب المعيار المحاسبي الدول

اإلهالك واإلطفاء  .19
20212020

000درهم '000درهم '
478511) 10استهالك الممتلكات والمعدات (المالحظة 

384241)11إهالك موجودات حق االستخدام (المالحظة 
143143) 9استهالك األصول غير الملموسة (المالحظة 

1005895

المشتقات .20

ة حتى تاريخ  يوضح الجدول أدناه القيم العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة، إلى جانب المبلغ االفتراضي الذي تم تحليله حسب المد

للمشتق أو االفتراضي هو مقدار األصل األساسي  المبلغ  الذي تقاس عالسعر المرجعي أو المؤشر وهو األ   االستحقاق.  التغيرات في  لساس  يه 

المشتقات. وتشير المبالغ االفتراضية إلى أن حجم المعامالت غير المسددة في نهاية السنة ال يدل على مخاطر السوق وال على مخاطر   قيمة 

االئتمان. 

 تحقاق  المبالغ االفتراضية حسب المدة حتى تاريخ االس  2021ديسمبر  31
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بو ظبي فرع أ - دويتشه بنك اي جي
المارات العربية المتحدةاابوظبي، 

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

(تابع)  المشتقات-20
درهم   000المبالغ ب ' 

القيمة العادلة  المشتقات المحتفظ بها إلدارة المخاطر 
اإليجابية 

دلة  القيمة العا
السلبية 

  3ن في غضوالمبلغ االسمي 
أشهر 

سنة  1إلى  أشهر 3

-              125,034125,034-            382   مقايضات النقد األجنبي 

المبالغ االفتراضية حسب المدة حتى تاريخ االستحقاق   2020ديسمبر  31
درهم   000المبالغ ب ' 

القيمة العادلة  المشتقات المحتفظ بها إلدارة المخاطر 
اإليجابية 

العادلة   القيمة 
ة السلبي

  3في غضون المبلغ االسمي 
أشهر 

سنة  1أشهر إلى  3

-              133,486  133,486-          1,455مقايضات النقد األجنبي 
نواع المنتجات المشتقة أ

فتراضي محدد. بالنسبة لمبادالت أسعار افروق الفائدة أو العمالت األجنبية بناء على مبلغ  المقايضات هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لتبادل  
بالنسبة   واحدة.  بعملة  االفتراضية  القيمة  أساس  على  والعائمة  الثابتة  الفائدة  مدفوعات  بتبادل  عموما  المقابلة  األطراف  تقوم  لمبادالت  الفائدة، 

مالت مختلفة. العمالت، يتم تبادل المبالغ األساسية بع
ل الهرمي للقيمة العادلة. سمن التسل  1يتم تصنيفها تحت المستوى 

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات               
ى القيمة  تنشأ مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألدوات المالية المشتقة من احتمال تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتقتصر عل

ة جميع االنكشافات االئتمانية بموجب تسهيالت معتمدة. رعادلة اإليجابية لألدوات المواتية للفرع. تتم إداال

المصاريف العمومية واإلدارية.21         
20212020

000درهم '000درهم '

8,8059,830الرواتب 
2,5311,999فوائد 

873802المكافاة 
13,76419,557) 27دة التعبئة فيما بين الكيانات (المالحظة  عمليات إعا

3,8944,708المصاريف العمومية وغيرها 
29,86736,896

موظفا). 13: 2020موظفين (  10، وظف الفرع 2021ديسمبر  31كما في 
الضرائب .22

20212020
000درهم '000درهم '

لية:ا الحركة في االلتزامات الضريبية الح
1,718-لعام في بداية ا

) 1,718(-المبالغ المدفوعة خالل السنة 
--المصاريف الضريبية للسنة الحالية 

--في نهاية العام 
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   ول البيانات الماليةإيضاحات ح
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

(تابع)  الضرائب   .22

التوفيق بين المصروفات الضريبية والربح المحاسبي 
فيما يلي تسوية المصروفات الضريبية الجارية المحسوبة على األرباح المحاسبية بمعدل الضريبة المعمول به مع المصروفات الضريبية  

لية للسنة. الحا
20212020

000درهم '000درهم '
ية وية النفقات الضريبس ت

) 9,152(-الربح/(الخسارة) قبل الضريبة 
14,287-إضافة: الخصومات غير المسموح بها 

) 8,128(-: خصم البدل خصم
) 2,993(-الضرائب  اساس

--المسؤولية الضريبية 

--لي معدل الضريبة الفع

االلتزامات الطارئة .23
بانتظام في الضمانات وخطابات االعتماد.  وبموجب هذه العقود، يتعين على الفرع أن يسدد المدفوعات    العادي، يدخل الفرع  وفي سياق العمل

قصى للمدفوعات المحتملة الناشئة عن هذه  إلى المستفيد استنادا إلى عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته أو أدائه بموجب اتفاق التزام. الحد األ
ية هو كما يلي. اللتزامات االئتمان ا الضمانات و

20212020
000درهم '000درهم '

4,334,9814,270,930الضمانات 
714,912568,242خطابات االعتماد 

367,096-االلتزام غير المستغل 
5,847-حاالت الطوارئ األخرى 

5,049,8935,212,115

االلتزامات -24
 : ال شيء).2020( 2021ديسمبر  31المال أو اإليجار كما في توجد التزامات رأس  ال

إدارة المخاطر المالية -25
مقدمة ونظرة عامة

.تشمل جميع أنشطة الفرع تحليل وتقييم وقبول وإدارة درجة معينة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر
المالية والعمليات:استخدامه لألدوات   نيتعرض الفرع للمخاطر الجوهرية التالية الناتجة ع

مخاطر االئتمان؛  -
مخاطر السيولة؛  -
مخاطر السوق؛  -
المخاطر التشغيلية؛ و -
 مخاطر رأس المال             -
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   ضاحات حول البيانات الماليةإي
 2021ديسمبر  31ية في هللسنة المنت 

 
إدارة المخاطر المالية (تابع). 25

إطار إدارة المخاطر
 عمليـة التقيـيم الـداخلي لكفايـة رأس المـال تم وضع إطار إدارة المخاطر من قبل المكتب الرئيسـي ويـتم تعريفـه كجـزء مـن وثـائق 

المسـاءلة واإلدارة الفعالـة  لضـمان اإلشـراف علـى  خوالتي تحدد حوكمة المخاطر وهيكل الملكية الراسـ،  3  بموجب متطلبات بازل
للمخاطر على المستوى اإلقليمي. ومجموعة العمالء ومستويات الكيان التشغيلي.

حلـي. تتحمـل اإلدارة مسـؤولية فإن المسؤولية األساسية إلدارة المخاطر على عاتق الفرع تقع على عاتق إدارة الفرع الم،  ومع ذلك
ي والتي تم تصميمها لدعم صياغة الرغبة في المخـاطرة وتوجيـه المـوظفين ووضـع خاطر للمكتب الرئيسمتسلسل سياسات إدارة ال

إجراءات لرصد المخاطر والتحكم فيها.

. إدارة مخاطر االئتمان25.1
د. يوجـد لـدى قـو الطرف المقابل للفرع في الوفاء بالتزامه بموجـب عمخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية إذا فشل العميل أ

معايير وأنظمة للمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وسياسات وإجراءات مخصصة لمراقبة وإدارة المخاطر الفرع  
الناتجة عن مثل هذه األنشطة.

زي لدولـة كـرضة لتركز مخاطر االئتمان من أرصدة لدى البنـك المرتتكون الموجودات المالية للفرع التي من المحتمل أن تكون ع
ومـدينين بـين المجموعـات ومـدينين آخـرين. تـتم إدارة ،  وقروض وسلف للعمـالء،  ومستحق من البنوك،  العربية المتحدةاإلمارات  

مخاطر االئتمان من خالل إيداع األموال في البنوك ذات التصنيف االئتماني المناسب.
مجموعـة وإدارة االمتثـال الـداخلي للتحقـق مـن التدقيق الـداخلي لل  عمليات تدقيق دورية قائمة على المخاطر من قبل قسم  يتم إجراء

االلتزام بالمعايير التنظيمية المحلية ومعايير وسياسات المجموعة في الموافقة على أرصدة الذمم المدينة وإدارتها.
 يخ بيان المركز المالي هو كما يلي:الحد األقصى لمخاطر االئتمان للفرع في تار

 
2021

000درهم '
2020

000درهم ' 
729,817697,977اإلمارات العربية المتحدة في المصرف المركزياألرصدة مع 

1,644,8711,478,639البنوكمستحق من ال
637,581559,670للعمالء ياتالقروض والسلف

13,7869,460)8المالحظة (المستحقات المشتركة بين المجموعات 
3,24620,041المستحقات األخرى (باستثناء المدفوعات المسبقة)

3,029,3012,765,787

التعرض االئتماني خارج الميزانية العمومية
20212020

000درهم ' 000درهم '
4,334,9814,270,930الضمانات

714,912568,242ات االعتمادب خطا
367,096-االلتزامات غير المستخدمة

5,847-حاالت الطوارئ األخرى
5,049,8935,212,115

الغ بـ. ومن المتوقع أن تكـون المالتقريرو ضعفه في تاريخ ولم يكن أي من القروض والسلف المقدمة إلى العمالء قد فات موعد استحقاقه أ
ألطراف ذات الصلة قابلة لالسترداد بالكامل. المستحقة على ا
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

ة المخاطر المالية (تابع)إدار-25

مان (تابع)تإدارة  مخاطر االئ 25-1

التركيزمخاطر 
يراقب الفرع تركيزات مخاطر االئتمان حسب النشاط االقتصادي والتوزيع الجغرافي.

المقدمة للعمالء ياتالتحليل حسب النشاط االقتصادي للقروض والسلف
وفيما يلي تحليل حسب النشاط االقتصادي:

1202
000درهم '

2020
000درهم ' 

128,147256,775النفط والغاز
91,4489,342التصنيع

121,219-متجددةالطاقة ال
1,79768,226االنشاء
416,189104,108التجارة

637,581559,670ياتإجمالي القروض والسلف
) 7,313() 9,962(: بدل انخفاض القيمةخصم

627,619552,357إجمالي القروض والسلف

للعمالء ياتالتوزيع الجغرافي للقروض والسلف
يمكن تحليل دفتر قروض الفرع، قبل األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تعزيز ائتماني آخر، حسب المناطق التالية:

20212020
000درهم ' 000درهم '

323,924559,670اي الشرق األوسط وأفريق
-26,011أوروبا

-287,646آسيا
637,581559,670ياتإجمالي القروض والسلف

) 7,313() 9,962(: بدل انخفاض القيمةخصم
627,619552,357ياتإجمالي القروض والسلف

 مخاطر السيولة إدارة 25.2

طر السيولة هي خطر عدم تمكن الفرع من الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها. ويتمثل نهج الفرع في إدارة السيولة في ضـمان أن مخا

ئر غيـر االظروف العادية والمجهدة على حـد سـواء، دون تكبـد خسـيكون لديه دائما سيولة كافية للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، في ظل 

لمخاطرة بإلحاق الضرر بسمعة الفرع.مقبولة أو ا

ملف استحقاق األصول والخصوم

. ويحلل الجدول التـالي آجـال االسـتحقاق التعاقديـة لألصـول والخصـوم 2021ديسمبر    31ملف استحقاق أصول وخصوم الفرع كما في  

 .     التقريرترة المتبقية في تاريخ استنادا إلى الف
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فرع أبو ظبي  - ي جيادويتشه بنك  
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

إدارة المخاطر المالية (تابع)-25
إدارة  مخاطر السيولة (تابع) 25-2

000م 'دره2021ديسمبر  31

صولاأل
ى  ل أشهر إ 3أشهر  3حتى حسب الطلب 

سنة  1
  3إلى  1

سنوات 
أكثر من  

سنوات  3
مجموع  ال

الرصـيد لــدى مصـرف اإلمــارات 
729,817----729,817العربية المتحدة المركزي

1,644,871----1,644,871البنوكمستحق من 
637,581--81,534223,050332,997للعمالء ياتالقروض والسلف

7,300---7,300-األصول المالية األخرى
13,786---13,786-مستحقة من األطراف ذات العالقة

ــى  ــة علـ ــة اإليجابيـ ــة العادلـ القيمـ
382---382-المشتقات

2,6842,684----األصول الثابتة
2,456,222244,518332,997-2,6843,036,421

000درهم '2021ديسمبر  31
إلـى   3 أشهر 3حتى  حسب الطلب خصومال أشهر 

سنة 1
 3إلــى  1 

سنوات
أكثر مـن  
سنوات 3

مجموعال 

1,054,19150,0001,104,191العمالء المستحق الى
1,587,248---29,7821,557,466البنوك تحق الىالمس

17,713---17,713-مستحقة ألطراف ذات عالقة
3,431---3,431-الخصوم بموجب القبول

48,349--75747,592-ة األخرىااللتزامات المالي 
1,083,9731,629,36747,592--2,760,932

2,684275,489-285,405) 1,384,849(1,372,249مهلة االستحقاق

000درهم '2020ديسمبر  31

صولاأل
إلـى   3 أشهر 3حتى  حسب الطلب  أشهر 

سنة 1
 3إلــى  1 

سنوات
ر مـن أكث 
سنوات 3

مجموعال

الرصيد لدى مصرف اإلمارات 
697,977----697,977العربية المتحدة المركزي

1,478,639----1,478,639البنوكمستحق من 
559,670--85,456415,79158,423للعمالء القروض والسلف

23,704---10,32713,377ة األخرىاألصول المالي 
ــراف ذات  ــن األطـ ــتحقة مـ مسـ

9,460---9,460-العالقة
ــى  ــة عل ــة اإليجابي ــة العادل القيم

1,4551,455المشتقات
3,5763,576----األصول الثابتة

2,272,399440,08358,423-3,5762,774,481
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   ل البيانات الماليةإيضاحات حو
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

(تابع)  المخاطر المالية . إدارة25

000درهم '2020ديسمبر  31
أشهر   3أشهر  3حتى حسب الطلب 

  1إلى 
سنة 

  3إلى  1
سنوات 

  3أكثر من  
سنوات 

مجموع ال

خصومال
869,833---819,83350,000العمالء المستحق الى

1,603,455---496,1731,107,282البنوك لىاالمستحق 
7,153---7,153-مستحقة ألطراف ذات عالقة

3,096---3,096-الخصوم بموجب القبول
2,62814,473-73911,106-االلتزامات المالية األخرى

1,316,0061,168,27011,106-2,6282,498,010
948276,471-47,317) 728,187(956,393مهلة االستحقاق

إدارة مخاطر السوق 25.3
ئــدة، ســتؤثر العمــالت األجنبيــة وأســعار الفا فهي خطر أن التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صر  مخاطر السوق

على دخل الفرع أو قيمته من حيازاته من األدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر الســوق هــو إدارة ومراقبــة التعــرض 
لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة ، مع تحسين العائد.

الفائدة: مخاطر أسعار
أســعار الفائــدة فــي الســوق. تشــمل األدوات  داة المالية بســبب التغيــرات فــيألمخاطر أسعار الفائدة هي خطر تقلب قيمة ا

المالية التي يحتمــل أن تخضــع لمخــاطر أســعار الفائــدة األرصــدة لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، 
 ء، والمستحقة للعمالء والمستحقة للبنوك.المستحقة من البنوك، والقروض والسلف للعمال

، لو ارتفعت أسعار الفائدة علــى صــافي األصــول الحاملــة للفائدة/انخفضــت 2021ديسمبر    31لسنة المنتهية في  لبالنسبة  
 نقطة أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، لكان التأثير على نتائج الفرع على النحو التالي: 100بمقدار 

20212020
000درهم ' 000درهم '

3,292±917±ئدةاالتغير في أسعار الف

 ة:مخاطر العمل
يتعرض الفــرع لمخــاطر العملــة مــن خــالل المعــامالت بــالعمالت األجنبيــة.  وتشــمل هــذه التعرضــات األصــول النقديــة 

لة عــن طريــق الــدخول فــي عقــود والخصوم النقدية للفرع غير المقومة بعملة قياس الفرع. يخفف الفرع من مخاطر العم
 ية.بمشتقة من العمالت األجن
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بو ظبي فرع أ - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

إدارة المخاطر المالية (تابع)-25

إدارة مخاطر السوق (تابع) 25.3

درهم 000المبالغ ' 2021ديسمبر  31ما في  ك
العمالت  دوالر يورو درهم صولاأل

األخرى 
مجموع ال

اإلمـارات فـي    األرصدة لدى البنـك المركـزي  
العربية المتحدة والمستحقة من البنوك

731,4781,573,76047,26922,1812,374,688

13,786-20713,56811األطراف ذات العالقة مستحقة من
382---382القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

 ياتالقروض والسلف
للعمالء (صافي)

46,49337,652543,474-627,619

6,655369,982)4(3,295المبالغ المستحقة القبض األخرى
781,8551,624,976597,40922,2173,026,457

خصومال
333,333111,379640,68618,7931,104,191العمالء المستحق الى
181,587,248-1,587,230-البنوك المستحق الى

17,714-75816,290666مستحقة ألطراف ذات عالقة
54,5972,02020,016276,635رىخااللتزامات المالية األ

388,6881,716,919661,36818,8132,785,788

درهم 000المبالغ ' 2020ديسمبر  31كما في  
العمالت      دوالر        يورو      درهم      صولاأل

األخرى 
مجموع ال      

اإلمـارات فـي  ك المركـزينـاألرصدة لدى الب 
وكالعربية المتحدة والمستحقة من البن 

698,8411,431,75226,21119,8132,176,617

5798,79030619,460مستحقة من األطراف ذات العالقة
1,455--1,455-ة للمشتقاتالقيمة العادلة اإليجابي 

 ياتوض والسلفرالق
للعمالء (صافي)

60,9959,674481,688-552,357

27,284-13,86112,1981,225المبالغ المستحقة القبض األخرى
774,2761,463,869509,15419,8742,767,173

خصومال
327,192106,375422,90113,365869,833العمالء المستحق الى
2821,437,875165,276221,603,455البنوك المستحق الى

7,153-376,443673مستحقة ألطراف ذات عالقة
29,461-26,3651,8711,225ة األخرىي االلتزامات المال

353,8761,552,564590,07513,3872,509,902
بيـان الـدخل اسـتنادا إلـى تذبـذب سـلبي أو إيجـابي  أدناه التأثير المحتمل المتساوي ولكن المعاكس علـى  يعكس المبلغ المذكور في الجدول

٪ ، مع الحفاظ على جميع المتغيرات األخرى ثابتة. وفي التاريخ الذي يقدم فيه التقرير، يكون لدى الفرع صـافي التعـرض 1ة  للعملة بنسب 
مالت غير المربوطة:للعمالت المفتوحة التالية فيما يتعلق بالع
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ظبي  فرع أبو - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   ات الماليةإيضاحات حول البيان
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

إدارة المخاطر المالية (تابع)-25

إدارة مخاطر السوق (تابع) 25.3

2021ديسمبر  31عملةال
000درهم '

2020ديسمبر  31
000درهم ' 

صافي 
التعرض 

ر على بيان  يالتأث   
صافي  الربح أو الخسارة 

التعرض 

بيان الربح   التأثير على   
أو الخسارة 

2352961جنيه استرليني
)887() 88,694()919() 91,945(يورو

-)50(-)47(فرنك سويسري
-)12(741ين ياباني

ألخرىمخاطر األسعار ا
خرى، حيث ال يحتفظ بأي استثمارات في حقوق الملكية.ال يتعرض الفرع بشكل كبير لمخاطر األسعار األ

إدارة المخاطر التشغيلية .25.4
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن االحتيال أو األنشطة غيــر المصــرح بهــا أو الخطــأ أو الحــذف أو عــدم 

.االمورغطي مجموعة واسعة من ياألحداث الخارجية. إنه متأصل في كل مؤسسة أعمال و الكفاءة أو فشل األنظمة أو
مركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تراقبهــا إدارات االمتثــال والتــدقيق. يخضع الفرع للــوائح المصــرف ال

خــالل إصــدار معيــار رفيــع المســتوى باإلضافة إلى ذلك، قامت إدارة الفرع بتدوين عملية إدارة المخاطر التشــغيلية مــن 
المخــاطر وتقييمهــا ومراقبتهــا   ح هــذا كيفيــة إدارة الفــرع للمخــاطر التشــغيلية مــن خــالل تحديــدضوإرشادات مفصلة. يو

والسيطرة عليها والتخفيف من حدتها، وتصحيح أحداث المخاطر التشغيلية، وتنفيذ أي إجراءات إضافية مطلوبة لالمتثال 
ية المحلية.للمتطلبات التنظيم

ن التفــويض الل بيئة قائمة على الضوابط حيــث يــتم توثيــق العمليــات، ويكــوخالفرع مسؤول عن إدارة هذه المخاطر من 
مستقالً، ويتم تسوية المعامالت ومراقبتها.

عــة، ومــن يتم دعم ذلك من خالل برنامج مستقل للمراجعات الدورية التي يقوم بها قسم االمتثال والتدقيق الداخلي للمجمو
ويأخــذ فــي  جية، والتي تضمن أن يظل الفرع متوافقًا مع أفضل الممارساترخالل مراقبة أحداث المخاطر التشغيلية الخا

االعتبار الدروس المستفادة من اإلخفاقات التشغيلية المعلن عنها في الصناعة.
الفرع مسؤول عن تطبيق المعايير التالية:

شغيل في الفرع.• تحديد المسؤولية عن مخاطر الت
ن مخاطر التشغيل.يد وتقييم مخاطر التشغيل وإلصدار تقارير مناسبة ومنتظمة عد• استخدام نظم المعلومات لتسجيل تح

• تقييم المخاطر الكامنة في العمليات واألنشطة والمنتجات.
• إبالغ اإلدارة ببيانات خسارة مخاطر التشغيل. و

 .ما في ذلك التأمين، حيث يكون فعاال من حيث التكلفة• النظر في التخفيف من المخاطر، ب
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ية المتحدةابوظبي، االمارات العرب

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

إدارة المخاطر المالية (تابع) - 25

إدارة مخاطر التشغيل (تابع) 25.4
ملية إدارة رأس المالع
 

بيان المركز المالي، في:رأس المال، وهو مفهوم أوسع من "حقوق الملكية" في مواجهة  ةتتمثل أهداف الفرع عند إدار
• االمتثال لمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .؛

مبدأ االستمرارية وزيادة العوائد للمساهمين. و • لحماية قدرة الفرع على االستمرار على أساس
لحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعمالها.ا• 
 

تحليل رأس المال التنظيمي للفرع إلى مستويين:يتم  
رأس المــال مــن المســتوى األول، والــذي يشــمل رأس المــال واالحتياطيــات واألربــاح المحتجــزة والتعــديالت التنظيميــة 

التعامل معها بشــكل مختلــف ألغــراض حســاب كفايــة رأس   مالمتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق الملكية ولكن يتاألخرى  
المال.

، والــذي يشــمل مخصــص انخفــاض القيمــة الجمــاعي واحتياطيــات القيمــة العادلــة المتعلقــة 2أس المــال مــن المســتوى ر
مالية:سلة. يتم تطبيق حدود مختلفة على عناصر القاعدة الرأبالمكاسب / الخسائر غير المحققة من استثمارات القيمة العاد

 
) ؛األصول المرجحة بالمخاطر األصول المرجحة بالمخاطر ( ٪ من7.0على األقل  1رأس المال الفئة يجب أن يكون 

٪ على األقل من األصول المرجحة بالمخاطر ؛ و8.5يجب أن يكون رأس المال من المستوى األول 
مــن رأس المــال، علــى األقــل  2والمســتوى  1جمالي رأس المال، المحسوب على أنه مجمــوع المســتوى يجب أن يكون إ

. يــتم تــرجيح مخــاطر أصــول الفــرع فيمــا يتعلــق باالئتمــان النســبي والســوق جحــة بالمخــاطراألصــول المر٪ مــن 10.5
يــف مخــاطر الســوق علــى أنهــا والمخاطر التشغيلية. تتضمن مخاطر االئتمان مخاطر داخــل وخــارج الميزانيــة. يــتم تعر

وتشــمل مخــاطر أســعار   داخل وخارج الميزانية الناشئة عن التحركــات فــي أســعار الســوق  مخاطر الخسائر في المراكز
الفائدة ومخاطر الصرف األجنبي ومخاطر التعرض لحقوق الملكية ومخاطر السلع. يــتم تعريــف مخــاطر التشــغيل علــى 

ظمــة أو مــن األحــداث نكفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة أو األشــخاص أو األأنهــا مخــاطر الخســارة الناتجــة عــن عــدم 
الخارجية.

اطر االئتمان والســوق والتشــغيل، علــى النحــو الــذي يســمح بــه المصــرف المركــزي لدولــة يتبع الفرع النهج الموحد لمخ
.3من بازل  1اإلمارات العربية المتحدة ووفقًا للركيزة 

دارة الفرع، باستخدام تقنيات تستند إلى إل واستخدام رأس المال التنظيمي بشكل منتظم من قبل تتم مراقبة كفاية رأس الما
التي وضعتها لجنة بازل والمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحــدة. يــتم تقــديم المعلومــات   المبادئ التوجيهية

المطلوبة إلى المنظمين على أساس شهري و / وربع سنوي.
ل بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخــارج. م، التزم الفرع بالكا2021ديسمبر    31ات المنتهية في  خالل السنو
، جميع البنوك العاملة في دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كانــت مطلوبــة 2021ديسمبر    31وات المنتهية في  خالل السن

 وفقــا لتوجيهــات البنــك  3نســب بــازل  ل  الحوســبة والتقريــر٪. الفرع يقــوم ب10.5للحفاظ على نسبة كفاية رأس المال عند  
تغييــرات علــى األهــداف والسياســات والعمليــات مــن العــام   المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. لم يــتم إجــراء أي

السابق. ومع ذلك، فهي تخضع للمراجعة المستمرة من قبل اإلدارة.
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
االمارات العربية المتحدةابوظبي، 

( تابع)   اليةمإيضاحات حول البيانات ال
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
ارة المخاطر المالية (تابع)إد. 25

إدارة مخاطر التشغيل (تابع) 25.4

نسبة كفاية رأس المال
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربيــة وفقًا للوائح   3) بموجب بازل  نسبة كفاية رأس المالنسبة كفاية رأس المال (

لتالي:االمتحدة. ك

3بازل 
20212020

000درهم ' 000درهم '
  1المال من المستوى رأس 

246,100246,100المحدد رأس المال 
5,3205,320االحتياطي القانوني 

6,330) 10,051(االرباح 
)567()700(قاعدالخسارة االكتوارية في نظم استحقاقات الت 

-1,391
1240,669258,574لمستوى  اإجمالي رأس المال من 

  2المستوى رأس المال من 
26,10816,004المبلغ المؤهل للمخصصات العامة 
2266,777274,578إجمالي رأس المال من المستوى  

تحدة هي وفقا للوائح البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية الم 3 ل) بموجب اتفاقية بازنسبة كفاية رأس المالس المال (نسبة كفاية رأ
كما يلي:

3بازل 
20212020

000درهم ' 000درهم '
266,777274,578إجمالي قاعدة رأس المال 

األصول المرجحة بالمخاطر 
664,165487,525األصول المرجحة بالمخاطر الميزانية العمومية  في -مخاطر االئتمان 
1,424,388792,767ألصول المرجحة بالمخاطر اخارج الميزانية العمومية  -مخاطر االئتمان 

420629مخاطر السوق
77,60889,785المخاطر التشغيلية

2,166,5811,370,706إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

نسب رأس المال
٪ 20.03٪ 12.31نسبة إجمالي رأس المال

٪ 18.86٪ 111.11ل من المستوى نسبة رأس الما

56 
 

فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
2021ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف

عادلةلالتصنيف المحاسبي والقيم ا. 26
صول والخصوم المالية، وقيمها العادلة.يوضح الجدول أدناه تصنيف الفرع لكل فئة من فئات األ

قةمعامالت األطراف ذات العال. 27
لـى الطـرف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير كبيـر ع تعتبر األطراف ذات صلة إذا كان لدى أحد الطرفين

اآلخر في اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. وفي حالـة الفـرع، تشـمل األطـراف ذات الصـلة المسـاهمين الرئيسـيين فـي المكتـب 
وها الرئيسيون. يتم إبرام المعـامالت المصـرفية كه، وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات التي هم مالالرئيسي والشركات التابعة ل

ت العالقة وفقا للشروط واألحكام المتفق عليها والمعتمدة من قبل اإلدارة.مع األطراف ذا
 

بيانـات الماليـة هـي كمـا هـو موضـح األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات الصلة بخالف ما تم الكشف عنه في مكان آخر فـي ال
 أدناه.

عاتالمستحقات المشتركة بين المجمو –المسبقة والمستحقات األخرى  المدفوعات
2021

000درهم '
2020

000درهم ' 
4,822545فروع دويتشه بنك في المملكة المتحدة

1,2342,467فروع دويتشه بنك في ألمانيا 
-1,853رات العربية المتحدةفروع دويتشه بنك في اإلما

-2,168هولندا فروع دويتشه بنك في
3,7096,448فروع دويتشه بنك في واليات قضائية أخرى

13,7869,460
 

صولاأل
المخفضة  بالتكلفة 

القيمة 
2021 

000درهم ' 

 العادلة القيمة 
2021 
 درهم 

'000

المخفضة   بالتكلفة 
القيمة
2020 

000' درهم  

 العادلة القيمة 
2020 
 درهم 

 '000
مصرف اإلمارات العربية   األرصدة لدى

729,817729,817697,977697,977المتحدة المركزي 

1,644,8711,644,8711,478,6391,478,639مستحقة من البنوك 
627,619627,619552,357552,357للعمالء  ياتالقروض والسلف

3823821,4551,455ابية للمشتقات القيمة العادلة اإليج
21,08421,08433,16433,164األخرى  ةاألصول المالي 

3,023,7733,023,7732,763,5922,763,592
خصوم ال

1,104,1911,104,191869,833869,833العمالء  المستحق الى
1,587,2481,587,2481,603,4551,603,455البنوك المستحق الى

94,34994,34937,26437,264االلتزامات المالية األخرى 
2,785,7882,785,7882,510,5522,510,552
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   اليةإيضاحات حول البيانات الم
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

معامالت األطراف ذات الصلة (تابع)  . 27

الذمم الدائنة بين المجموعات – االلتزامات األخرى
2021

000درهم '
2020

000درهم ' 
7,6131,479فروع دويتشه بنك في اإلمارات العربية المتحدة

199303لمتحدةفروع دويتشه بنك في المملكة ا
258231حدة األمريكيةت فروع دويتشه بنك في الواليات الم

3,2162,563فروع دويتشه بنك في ألمانيا
183461فروع دويتشه بنك في سنغافورة

6,2442,116فروع دويتشه بنك في واليات قضائية أخرى
17,7137,153

2021صدة أخرى مع األطراف ذات العالقةأر
000درهم '

0202
000درهم ' 

النقد وما يعادله لدى األطراف ذات العالقة
1,626,0031,460,449دويتشه بنك المكتب الرئيسي والفروع

بما في ذلك االكتتابات في سوق المال، والتي هي كلها قصيرة األجل في الطبيعة.
ق المال مع األطراف ذات العالقةاالكتتابات في سو

وكنمستحقة من الب
1,533,0721,422,546دويتشه بنك المكتب الرئيسي والفروع

البنوك تحقة الىمس
1,587,2301,602,975دويتشه بنك المكتب الرئيسي والفروع 

2021
000درهم '

2020
000درهم ' 

لعالقة:المعامالت مع األطراف ذات ا
4,7475,001األطراف ذات العالقة نصافي دخل الرسوم والعموالت المكتسبة م

) 7,479() 3,522(ت) من األطراف ذات العالقةصافي الفائدة (المصروفا
) 19,557() 13,764()21عمليات إعادة التعبئة فيما بين الكيانات (المالحظة 

اإلدارة العليا  اجور
2021

000درهم '
2020

000درهم ' 
2,6612,506الرواتب

1,291327فوائدال
227250المكافآت

4,1793,083
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
2021يسمبر د 31للسنة المنتهية في 

دلةاالتسلسل الهرمي للقيمة الع -28
لعادلـة مـن خـالل الـربح أو الخسـارة والموجـودات الماليـة بالقيمـة يقيس الفرع الموجودات المالية مثل الموجودات المالية بالقيمـة ا

العادلة في تاريخ كل تقرير.العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات غير المالية مثل العقارات االستثمارية بالقيمة 
ملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معا  القيمة العادلة

القياس.
اليـة ضـمن التسلسـل يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصـاح عنهـا فـي البيانـات الم

والموضحة أدناه. 3ذكورة في المالحظة مالهرمي للقيمة العادلة ال
تفظ باألصول التالية مقاسة بالقيمة العادلة:في نهاية السنة، كان الفرع يح

مجموع ال3المستوى  2المستوى  1المستوى  2021ديسمبر  31
المشتقات

382--382القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات
----بية للمشتقاتلالقيمة العادلة الس

382--382

مجموع ال3المستوى  2المستوى  1المستوى  2020ديسمبر  31
المشتقات

1,455--1,455اإليجابية للمشتقاتالقيمة العادلة 
----القيمة العادلة السلبية للمشتقات

1,455--1,455
دة (ليبور)إصالح معيار سعر الفائ. 29

العمالت ذات األسعار السائدة بين البنوك في لندن (ليبـور) حتـى   نحول مالتنظيمية والبنوك المركزية بنشاط الت لقد شجعت الهيئات  
األسعار السائدة بين البنوك في ). توقف مسؤول معدالت بديلة خالية من المخاطرإلى معدالت بديلة خالية من المخاطر (  2021عام  
وبعـض لليـورو دة بـين البنـوك فـي لنـدن ئ السـا األسـعارو  للفرنـك السويسـري وك في لنـدناألسعار السائدة بين البن ر شعن ن لندن 

. وستتوقف إعدادات ليبـور الـدوالر األمريكـي 2021ديسمبر  31إعدادات الجنيه اإلسترليني والين الياباني والدوالر األمريكي بعد 
سـعر مر تـوفر ت ا سيسـبينمـ، 2022ينـاير  3فـي تحاد األوروبي سعر الفائدة بين البنوك في اال. توقفت  2023يونيو    30المتبقية بعد  

تـم سـن تشـريعات لتحسـين اليقـين القـانوني ، . في االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة والواليـات المتحـدة  لليورو  الفائدة بين البنوك
ل مخـاطر عـدم اليقـين التعاقـدي والنـزاع قـد تظـ، ة من المخاطر. ومع ذلـكواستمرارية العقد فيما يتعلق باالنتقال إلى معدالت خالي 

.اقائمً 
بما في ذلك األدوات المالية التي نتداولها والمعامالت والخدمات األخرى التي نشـارك ، يرتبط جزء جوهري من أصولنا ومطلوباتنا

مجموعـة متنوعـة مـن  مخاطرةعائد خالي من الوالتحول إلى   بأسعار فائدة مرتبطة بالمعايير المالية. يشكل وقف هذه المعايير،  فيها
، ومخـاطر التقاضـي، بمـا فـي ذلـك مخـاطر اضـطراب السـوق مـع مخـاطر السـوق والسـيولة المرتبطـة بهـا،  ان سبة لالمخاطر بالن 

شريعات القديمة والمخاطر المحاسبية والضريبية والمخاطر التشغيلية. تم التخفيف من بعض مخاطر التقاضي والسوق من خالل الت 
لمتحدة ولكن ال تزال هناك مخـاطر أخـرى. تضـمنت التعـديالت علـى املكة  اقترحتها سلطات االتحاد األوروبي والمالصارمة التي  

باإلضافة إلى تمديد الفترة االنتقاليـة ، الئحة المعايير إنشاء صالحيات جديدة للمفوضية األوروبية لتحديد معدالت االستبدال القانونية
مارسـت المفوضـية ، . ومنذ ذلك الحـين2023اية عام هحتى ن خارج المنطقة االقتصادية األوروبية)   ام معايير الدولة الثالثة (أيلنظ

سـعر الفائـدة بـين حيث حددت معدالت االستبدال القانوني للفرنك السويسري ليبـور  ،  2021األوروبية سلطاتها الجديدة في أكتوبر  
يـنص قـانون المعـايير ،  تحـدةمكـة ال. فـي الممل2022ينـاير    3ز التنفيذ منـذ  . دخلت البدائل القانونية حي يالبنوك في االتحاد األوروب 

األساسية (المراجع ومسؤولية المسؤولين) على أن اإلشارات إلى ليبور في عقود القانون اإلنجليزي ذات الصلة سيتم تفسيرها علـى 
 أنها تتضمن إشارات إلى ليبور االصطناعية.
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فرع أبو ظبي  - تشه بنك اي جيدوي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   ول البيانات الماليةحاحات إيض
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

األحداث الالحقة -30
 2021لعــام  33بشــأن تنظــيم العمــل بالمرســوم االتحــادي بقــانون رقــم  1980لعــام  8تم استبدال القانون االتحــادي رقــم 

ا.فصاعدً  2022ويسري على الفرع للسنة المالية  2022فبراير  2اعتباًرا من 

رقام المقارنةاأل -31
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة عند الضرورة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. تعتقــد اإلدارة أن تأثيرهــا يقتصــر 

 على اإلفصاحات ومتطلبات العرض فقط.
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اأخبـار الإمـارات

ناق�ضت عددًا من املوا�ضيع اأهمها اخلطة الأمنية و�ضجل املخاطر املوحد لقطاع املنافذ

جلنة �ملنافذ و�لنقاط �حلدودية بال�شارقة توؤكد على �لتطوير و�لرتقاء بالأد�ء �لعام يف منافذ �لإمارة
•• ال�شارقة-الفجر:

التنظيمية  ال����ل����ج����ن����ة  ع�����ق�����دت 
ل��ل��م��ن��اف��ذ وال���ن���ق���اط احل����دودي����ة 
يف ال�����ش��ارق��ة اج��ت��م��اع��ه��ا ال����دوري 
منفذ  يف   2021 للعام  اخلام�س 
احل����دودي مبدينة  م��الح��ة  خطم 
من  العديد  خالله  ناق�شت  كلباء، 
اأجندة  ع��ل��ى  امل���درج���ة  امل��وا���ش��ي��ع 
الج���ت���م���اع، ع��ل��ى راأ����ش���ه���ا اخلطة 
الأم��ن��ي��ة و���ش��ج��ل امل��خ��اط��ر املوحد 
لقطاع املنافذ والنقاط احلدودية 
بخطط  اخلا�شة  وال�شيناريوهات 
كافة  ع���ل���ى  ل���ل���وق���وف  ال�����ط�����وارئ 
ال���واردة من  النقاط وامل��الح��ظ��ات 
واإيجاد احللول  التنفيذي  الفريق 
ل��ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات، ت���اأك���ي���دا على 
اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  ا�شتمرارية 
التطوير امل�شتمر والرتقاء بالأداء 

العام لكافة منافذ الإمارة.
وت��راأ���س الج��ت��م��اع ���ش��ع��ادة حممد 

وبدعم ومتابعة حثيثة من القيادة 
ال�شارقة،  ح��ك��وم��ة  يف  ال��ر���ش��ي��دة 
م�شريا اإىل اأن هذا الدعم امل�شتمر 
ك����ان ل���ه الأث������ر ال��ك��ب��ري يف جناح 
حتقيق  وب��ال��ت��ايل  اللجنة  اأع��م��ال 
ال��ن��ه��و���س ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع احليوي 
واخلدمات  الت�شهيالت  ل��ت��ق��دمي 
املتميزة لكافة املتعاملني والتي�شري 
عليهم اعتمادا على توظيف اأحدث 
اأف�شل  وتطبيق  العاملية  التقنيات 

املمار�شات املتبعة.
اللجنة  واأع�������ش���اء  رئ��ي�����س  واأك������د 
الأه����داف  ع��ل��ى حتقيق  ح��ر���ش��ه��م 
اللحنة  اأج��ل��ه��ا  م��ن  تاأ�ش�شت  ال��ت��ي 
العمل  خ�����الل  م����ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
وجاهزية  كفاءة  رف��ع  على  الدائم 
امل��ن��اف��ذ وامل��ن��اط��ق احل��دودي��ة على 

م�شتوى الإمارة .
الر�شائل  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  واط��ل��ع��ت 
جهات  م�����ن  ال�������������واردة  وال����ك����ت����ب 
ب�شاأنها  وات����خ����ذت  الخ��ت�����ش��ا���س 

ج����ان����ب مم���ث���ل ع�����ن ج����ه����از اأم�����ن 
الدولة.

ورفعت اللجنة يف م�شتهل الجتماع 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأن  م��وؤك��دي��ن  اهلل،  ال��دول��ة حفظه 
م�شرية  ت�شتكمل  الإم�����ارات  دول���ة 
ال��ع��ط��اء والزده������ار يف ظ��ل قيادة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ونه�شتها  م�شريتها  و���ش��ت��وا���ش��ل 
الإقليمي  ومت���ي���زه���ا  ال�������ش���ام���ل���ة 

والعاملي يف كافة امليادين.
وب��ح��ث��ت ال��ل��ج��ن��ة جم��م��وع��ة من 
ت��وج��ه��ت بداية  امل��وا���ش��ي��ع، ح��ي��ث 
�شيف  ح���م���د  ل���ل���م���ق���دم  ب���ال�������ش���ك���ر 
مراقبة  م���رك���ز  م���دي���ر  امل����زروع����ي 
جوازات منفذ خطم مالحة ع�شو 
املبذولة  جلهوده  ال�شابق  اللجنة 
ط��وال فرة ع�شويته، كما رحبت 
اجلديد  الع�شو  بان�شمام  اللجنة 

�شوؤون  م��دي��ر  الرئي�شي  اإب��راه��ي��م 
امل����ن����اف����ذ وال����ن����ق����اط احل�����دودي�����ة 
التنظيمية  ال���ل���ج���ن���ة  رئ����ي���������س 
ل��ل��م��ن��اف��ذ وال���ن���ق���اط احل����دودي����ة 
العقيد  وح�شره  ال�شارقة،  باإمارة 
الزعابي  ���ش��ي��ف  اإب����راه����ي����م  رك�����ن 
ق��ائ��د ال��ق��ط��اع ال�����ش��م��ايل يف قيادة 
جمموعة حر�س احلدود، والعقيد 
الزعابي   ����ش���رح���ان  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
بالإدارة  امل�شاندة  اخلدمات  مدير 
الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة 
النهم  ول���ي���د  وامل���ق���دم  ب��ال�����ش��ارق��ة 
رئي�س ق�شم �شرطة منافذ املناطق 
ال�شارقة،  ب�����ش��رط��ة  اخل���ارج���ي���ة 
ممثل  ح�شني  اإ�شماعيل  واملهند�س 
والبيئة،  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  وزارة 
وج��م��ع��ة امل���را����ش���دة مم��ث��ل دائ����رة 
���ش��وؤون ال��ب��ل��دي��ات وع��ب��د الرحمن 
اللجنة وخالد كرم  الكندي مقرر 
الكعبي رئي�س وحدة املنافذ الربية 
اإىل  املنافذ،  العامة لأمن  ب��الإدارة 

ال��ع��ق��ي��د ع���ب���د ال���ع���زي���ز ع���ب���د اهلل 
لالإدارة  ممثال  ال��زع��اب��ي  �شرحان 
الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة 
التوفيق  ل���ه  م��ت��م��ن��ني  ب��ال�����ش��ارق��ة 
وال�����ش��داد، واط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة على 
تقيم �شري العمل يف املنافذ خالل 
اأبرز  وناق�شت  الفطر  عيد  عطلة 
التح�شني  ون����ق����اط  ال���ت���ح���دي���ات 
التي  اجلهود  على  ر�شاها  واأب���دت 
ب��ذل��ت م��ن ق��ب��ل ك��اف��ة اجل��ه��ات يف 

املنافذ والنقاط احلدودية.

جناح اأعمال اللجنة
�شكره  ع��ن  اللجنة  رئي�س  واأع���رب 
وت��ق��دي��ره ل��ل�����ش��ادة الأع�����ش��اء على 
كممثلني  وت��ف��اع��ل��ه��م  ت���ع���اون���ه���م 
ال��ر���ش��م��ي��ة يف تنفيذ  ع��ن اجل��ه��ات 
ال�شادرة،  ال��ت��و���ش��ي��ات  وت��ف��ع��ي��ل 
موؤكدا حر�س اللجنة الدائم على 
والنقاط  امل��ن��اف��ذ  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
ال�شركاء  مع  بالتعاون  احل��دودي��ة 

وال��ت��ي اأظ��ه��رت اإق��ب��ال ج��ي��دا من 
امل�شتخدمني، حيث اأو�شت اللجنة 
بتطوير اخلدمة م�شتقبال وقدمت 
�شكرها لهيئة الطرق واملوا�شالت 

بال�شارقة على تعاونها التام .
التنظيمية  اللجنة  اأن  اإىل  ي�شار 
للمنافذ والنقاط احلدودية �شدر 
املجل�س  قرار  وتنظيمها  باإن�شائها 
ل�شنة   )30( رق�����م  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

�شمنها  وم���ن  املنا�شبة  ال���ق���رارات 
و�شائل  م�����ش��ت��خ��دم��ي  اإح�����ش��ائ��ي��ة 
لهيئة  ال���ت���اب���ع���ة  ال���ع���ام���ة  ال���ن���ق���ل 
بال�شارقة  وامل���وا����ش���الت  ال���ط���رق 
ا�شتحدثت  ال����ت����ي  امل����ح����ط����ة  يف 
بجانب  م��الح��ة  م��وؤخ��را يف خطم 
م��ن��ف��ذ خ��ط��م م���الح���ة احل�����دودي 
واملخ�ش�شة لت�شيري حافالت لنقل 
ال��ق��ادم��ني وامل��غ��ادري��ن م��ن املنفذ، 

ع�شويتها  يف  وت�����ش��م  2020م 
اجل����ه����ات امل��خ��ت�����ش��ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
امل���ن���اف���ذ وال����ن����ق����اط احل�����دودي�����ة، 
التعاون  اآليات  تعزيز  اإىل  وتهدف 
تفعيل  ل���������ش����م����ان  وال���ت���ن�������ش���ي���ق 
الأمنية  والإج�������راءات  ال�����ش��واب��ط 
وتنظيم  وال��وق��ائ��ي��ة  واجل��م��رك��ي��ة 
الأ�شخا�س  وخ���روج  دخ��ول  حركة 

والب�شائع فيها.

قائد �لقو�ت �لربية يبحث 
�لتعاون �لع�شكري مع �ليونان 

•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ال��رك��ن �شعيد را���ش��د ال�����ش��ح��ي ق��ائ��د ال���ق���وات ال���ربي���ة، ال��ف��ري��ق اأول 
الت�شاور  اإطار  اليوناين يف  الوطني  للدفاع  العامة  الأرك��ان  رئي�س  كو�شتاندينو�س فلورو�س 
والتن�شيق امل�شتمر يف جمالت التعاون الدفاعي . وبحث قائد القوات الربية خالل اللقاء 
عالقات التعاون والعمل امل�شرك بني البلدين، اإىل جانب تبادل وجهات النظر، ب�شاأن عدد 
من الق�شايا واملو�شوعات ذات الهتمام امل�شرك. كما التقى قائد القوات الربية، بالفريق 
اللقاء  اليوناين، و مت خالل  العامة للجي�س  الأرك��ان  خارالمبو�س للو�شي�س رئي�س هيئة 
بحث عالقات التعاون الدفاعي والع�شكري امل�شرك و�شبل تعزيزها خلدمة م�شالح البلدين 

ال�شديقني، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية.

مركز �لوثائق �لإلكرتوين ي�شتعر�س حلوله �لرقمية يف �شيمل�س �ل�شرق �لأو�شط
•• دبي - وام:

ا�شتعر�س مركز الوثائق الإلكروين، التابع ملجموعة بريد الإمارات، جمموعة متنوعة من حلول وخدمات التحول 
الرقمي التي يقدمها، وذلك خالل م�شاركته يف معر�س "�شيمل�س ال�شرق الأو�شط 2022" الذي ُعقد يف مركز دبي 
التجاري العاملي. وخالل دورة هذا العام من املعر�س، �شلَّط مركز الوثائق الإلكروين ال�شوء على احللول والتقنيات 
الرقمي.  العامل  اإىل ت�شريع حتولها ومنوها يف  التي تهدف  املتنامية للموؤ�ش�شات  تلبيًة لالحتياجات  التي يقدمها 
وت�شمل احللول الرقمية املبتكرة التي يقدمها املركز من�شات املحادثة القائمة على تقنيات الذكاء ال�شطناعي، اإدارة 
اإىل جانب حلول  الرقمية للهوية، والعديد من اخلدمات،  امل�شادقة  الرقمي،  الذاتي  الت�شجيل  العمالء،  ات�شالت 
البطاقات الذكية. وقال عبدهلل احلمادي، املدير التنفيذي ل� "مركز الوثائق الإلكروين" اإن م�شاركتنا يف معر�س 
حللول  رائد  كمزود  املركز  مكانة  وتر�شيخ  التكنولوجية  قدراتنا  باإبراز  لنا  �شمحت  هامة  خطوًة  "�شيمل�س" متثل 
التحول الرقمي. عالوًة على ذلك، �شكل املعر�س من�شة مميزًة للتوا�شل وبناء العالقات، حيث جمع مقدمي اخلدمات 
والعمالء حتت �شقٍف واحد، كما متّكنا من ت�شليط ال�شوء على الدور الهام الذي يلعبه مركز الوثائق الإلكروين يف 

م�شرية التحول الرقمي لدولة الإمارات. ونحن نتطلع للم�شاركة يف الن�شخ القادمة من هذا املعر�س.

جملة �جلندي تتناول فى عددها �جلديد �لتقنيات �حلديثة و�لذكاء �ل�شطناعي يف �ملجال �لع�شكري
•• اأبوظبي-وام:

التابعة  اجل��ن��دي  اأ����ش���درت جم��ل��ة 
ل���وزارة ال��دف��اع ع��دده��ا رق��م 581 
تناولت   2022 ي���ون���ي���و  ل�����ش��ه��ر 
من  ع��دداً  والتحليل  بالبحث  فيه 
احليوية  وامل��و���ش��وع��ات  ال��ق�����ش��اي��ا 
املتعلقة  والأخبار  الفعاليات  واأه��م 

واأخبار  والأم���ن���ي���ة،  وال��ع�����ش��ك��ري��ة 
جديد ال�شالح والتطورات العلمية 
و�شلت  ال����ت����ي  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة 
والذكاء  احلديثة  التقنيات  اإليها 

ال�شطناعي يف املجال الع�شكري.
الرئي�شي  ملفها  املجلة  وخ�ش�شت 
لعدد �شهر يونيو 2022 للحديث 
ال�شيربانية  »ال����ه����ج����م����ات  ع�����ن 

لقلبه  وت���ق���دي���ره���م  ل�����ه،  ال���ن���ا����س 
الذي  وعطفه  وت�شاحمه  الكبري، 

و�شل اإىل كل اأ�شقاع الأر�س.
كلمتها:  يف  امل���ج���ل���ة  واأ������ش�����اف�����ت 
ن�شتب�شر مب�شتقبل جديد ومزدهر، 
منيعاً  اهلل  ب��اإذن  احل�شن  و�شيبقى 
كما اأراده زايد، مع �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

امل�شلحة  وال��ق��وات  ال��دف��اع  ب����وزارة 
الإماراتية.

وج�������اءت »ك���ل���م���ة اجل����ن����دي« حتت 
قالت  حيث  منيع  ح�شننا  ع��ن��وان 
فيها: »لقد كان للجانب الإن�شاين 
من �شخ�شية فقيد الوطن املغفور 
له ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان 
حمبة  يف  بالغ  اأث��ر  اهلل"  "رحمه 

وت�شاعد املناف�شة الدولية«.
ويف باب درا�شات وحتليالت«، اأعدت 
بعنوان:  درا����ش���ة،  اجل��ن��دي  جم��ل��ة 
ال�شتعداد احلربي جليو�س الناتو، 
ودرا�����ش����ة اأخ������رى ب���ع���ن���وان: حرب 

نووية عاملية عن طريق اخلطاأ.
املجلة يف عددها اجلديد  واأف���ردت 
والإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل" واأخيه 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل"  "رعاه 

ال�شمو ال�شيوخ حكام الإمارات.
اجل����دي����د ملجلة  ال����ع����دد  وي���ر����ش���د 
ال�شيا�شية  الأحداث  اأبرز  اجلندي، 

م�����������ش�����اح�����ات م��������ن ����ش���ف���ح���ات���ه���ا 
نخبة  وحتليالت  اآراء  ل�شتعرا�س 
م��ن ال��ك��ت��اب الإم��ارات��ي��ني والعرب 
الق�شايا  خم��ت��ل��ف  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث 

والأمور التي تهم القراء.
اجل������ن������دي منذ  وت����ع����م����ل جم����ل����ة 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا ع���رب ن��خ��ب��ة م���ن اأب����رز 
املجال  يف  واملتخ�ش�شني  ال��ك��ت��اب 

ال���دف���اع���ي والأم����ن����ي م���ن خمتلف 
درا�شات  ن�شر  على  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 
وبحوث وتقارير وملفات ع�شكرية 
بالبحث  ت���ت���ن���اول  م��ت��خ�����ش�����ش��ة، 
الق�شايا  م���ن  ع������دداً  وال��ت��ح��ل��ي��ل 
وامل��و���ش��وع��ات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي تهم 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  املتابع 
املتحدة واملنطقة العربية والعامل.

مدير قطاع �لأمن �جلنائي ي�شتقبل �ملتعاملني يف مركز �شرطة فلج هز�ع بالعني 
••  العني - الفجر

اأكد اللواء حممد �شهيل الرا�شدي مدير قطاع الأمن اجلنائي ب�شرطة اأبوظبي 
املقدمة  الر�شيدة لالرتقاء باخلدمات  القيادة  احلر�س على تنفيذ توجيهات 
امل�شتمر  العمل  خ��الل  م��ن  املجتمع  رفاهية  وحتقيق  واإ���ش��ع��اده��م،  للجمهور 
م�شيداً  ال���ولء  ثقافة  وت��ع��زي��ز  املوؤ�ش�شي  والتميز  اجل���ودة  ون�شر  وال��ت��دري��ب 
بالتعاون مع ال�شركاء مبا يعزز ال�شورة احل�شارية ل�شرطة اأبوظبي . و�شارك 
ه��زاع مبدينة  فلج  �شرطة  ملركز  زي��ارة  املتعاملني  خ��الل  يف اجن��از معامالت 
العني �شمن مبادرة "يف امليدان" احلكومية حيث ا�شتقبل عدد منهم للوقوف 
على احتياجاتهم وتوقعاتهم من خدمات مركز ال�شرطة املقدمة لهم ، وموؤكدا 
على اهتمام �شرطة اأبوظبي ب�شرعة وجودة اإجناز اخلدمات  واإ�شعاد املتعاملني، 

وال�شعي امل�شتمر اإىل تبني مبادرات تطويرية لالرتقاء باخلدمات املقدمة.

�شرطة دبي تختتم دورة مهار�ت تنظيم حركة �ل�شري ملوظفي �لأمن يف �شركة �شيفكور
•• دبي-الفجر: 

للمرور  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اختتمت 
ب���ال���ت���ع���اون مع  دب������ي  ����ش���رط���ة  يف 
ل��الأم��ن وال�شالمة  ال���دويل  امل��رك��ز 
دب�����ي، دورة  ���ش��رط��ة  اأك���ادمي���ي���ة  يف 
ال�شالمة املرورية يف تنظيم حركة 
ال�شري وامل����رور حل��را���س الأم���ن يف 

�شركة �شيفكور.
وق�����ال ال��ع��ق��ي��د ج��م��ع��ة ����ش���امل بن 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ����ش���وي���دان، 

ل��ل��م��رور ب��الإن��اب��ة يف ���ش��رط��ة دبي، 
اإط���ار اجل��ه��ود التي تبذلها  اإن��ه يف 
اجلهات  مع  بالتعاون  دب��ي  �شرطة 
احلكومية واخلا�شة لن�شر الثقافة 
واآداب  ق��واع��د  وت��ر���ش��ي��خ  امل���روري���ة 
يف  قيمها  وتعزيز  وامل����رور،  ال�شري 
�شلوك م�شتخدمي الطريق، ورفع 
م�شتوى الوعي مبخاطر الطريق، 
الأ�شاليب  ب��اأف�����ش��ل  وال���ت���ع���ري���ف 
وال�����ش��ب��ل يف ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
الطريق، بهدف خلق جمتمع اآمن 

اإدارة  نظمت  احل�����وادث،  م��ن  خ���ال 
امل��ع��ه��د امل�����روري ور�����س ع��م��ل حول 
حرا�س  ملوظفي  املرورية  ال�شالمة 
اأمن �شركة �شيفكور لالأمن ا�شتفاد 
منها اأكرث من 95 �شخ�شاً، تهدف 
اإىل اك�شابهم مهارات تنظيم حركة 
الطرق  لإدارة  وامل��������رور،  ال�����ش��ري 
والتعامل  ع��ال��ي��ة،  وك���ف���اءة  ب���اأم���ن 
تدخل  دون  الطريق  مفاجاآت  م��ع 
اأن  ال�������ش���رط���ة. واأو�������ش������ح  رج�������ال 
حماور الور�س التي قام بتقدميها 

ال�شبهان،  �شعد  النقيب  م��ن  ك��ال 
التدريب  ت��خ��ط��ي��ط  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
امل�����روري، والرقيب  امل��ع��ه��د  ب�����اإدارة 
�شملت  خ��ل��ف،  حم��م��د  اأح��م��د  اأول 
اإمل��ام رج��ل الأم��ن اخلا�س باملبادئ 
ت��ن��ظ��ي��م حركة  ل��ع��م��ل��ي��ة  ال���ع���ام���ة 
ال�شري، والأدوات واملعدات الواجب 
توفرها اأثناء تنظيم حركة ال�شري 
وطرق ا�شتخداماتها، واللتزامات 
واأهم ال�شلوكيات الواجب توافرها 
لرجل ال�شالمة املرورية، بالإ�شافة 
املخالفات  اأه��م  على  الط���الع  اإىل 
امل����روري����ة وط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
باأنواع  الإمل����ام  وك��ذل��ك  مرتكبيها، 
التعامل  وط����ري����ق����ة  احل�����������وادث 
التي  والإ���ش��ارات  واحلركات  معها، 
ي�شتخدمها رجل املرور يف التحكم 

على م�شتخدمي الطريق.
�شويدان،  ب��ن  جمعة  العقيد  ون��وه 
الب�شري  بالعن�شر  اله��ت��م��ام  اأن 
م�شتخدمي  ع���ل���ى  وامل����ح����اف����ظ����ة 
املخاطر،  من  وحمايتهم  الطريق 
ت��ع��د م���ن اأول����وي����ات ���ش��رط��ة دبي. 

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اإعالن ملخ�ص القرار ال�صادر عن عدالة املحكمة املوقرة

يف الدعوي رقم 66 ل�صنة 2022 اإجراءات الإع�صار
ب�شفتي اأنا / وليد خمي�س بن �شويدان خبريا يف �شوؤون اإعادة التنظيم املايل والإفال�س املعني من قبل مقام حمكمة دبي املوقرة 
الف�شل يف  : وقبل  اأوًل  الآت��ي:-   24/05/2022 املوقرة قد قررت بجل�شة  املحكمة  واأن   ، اأع��اله  بالرقم  املذكورة  الدعوي  يف 
مو�شوع الإع�شار، بقبول الطلب �شكاًل، وافتتاح اإجراءات اإع�شار املدين/ جا�شم حممد ح�شن عبدال�شيد العلوي ، وبتعيني اخلبري 
�شاحب الدور يف جدول املحكمة من اخلرباء املتخ�ش�شني يف الإع�شار وت�شفية الأموال اأميناً لالإع�شار، وكلفت الأمني بالقيام 
العربية  باللغة  اإحداهما  ت�شدر  النت�شار  وا�شعتي  حمليتني  يوميتني  �شحيفتني  يف  القرار  هذا  ن�شر   -1 التالية:  ب��الإج��راءات 
والأخ��رى باللغة الإجنليزية، على اأن ي�شمن الن�شر دعوة الدائنني اإىل تقدمي مطالباتهم خالل )20( ع�شرين يوم عمل من 
تاريخ الن�شر، كما ي�شمن الن�شر دعوة كل ذي م�شلحة له حق يف اأي من اأموال املدين اأن يتقدم بطلب ا�شرداد الأموال املنقولة 
اأن يبني يف طلب  اأق�شاها �شهرين من تاريخ ن�شر القرار، وعلى  اأم��وال املدين، خالل مدة  املنقولة اململوكة له من بني  اأو غري 
ال�شرداد نوع وطبيعة موا�شفات تلك الأموال وطبيعة احلق الوارد عليها. 2- البدء يف تدقيق مطالبات الدائنني، عقب انتهاء 
املدة املحددة لتقدميها، للتحقق من �شحة �شبب كل دين، و�شنده، ومقدارها، وما �شدد منه، ومقدار الباقي امل�شتحق للدائن يف 
3- اإعداد تقرير "تقييم الو�شع املايل للمدين" خالل )10( ع�شرة اأيام عمل من تاريخ نهاية مدة تقدمي  تاريخ هذا القرار. 
املطالبات_مامل متددها املحكمة يت�شمن : - قائمة بالديون التي مت تدقيقها و�شندها ومقدار ما ثبت منها. - ح�شراً لأموال 
املدين، وتقديراً مبدئياً ملقدار الأموال غري النقدية، و بيان ما ميكن الت�شرف فيه، وو�شيلة الت�شرف املقرحة، والعائد املتوقع 
من الت�شرف. - تقديره لالأموال الالزمة لإعالة املدين وعائلته وغريهم ممن هو ملزم باإعالتهم. - مدى اإمكان التو�شل اإىل 
اإمكانها، وطلب املدين  اإ�شرار مب�شاحلهم، واملدة املقرحة لإمتام التفاق على الت�شوية يف حال  ت�شوية ودية مع الدائنني دون 
ذلك. - تقديره للم�شاريف الالزمة لإمتام الإجراءات. ثانياً : بوقف اأي اإجراءات جزائية �شد املدين/ جا�شم حممد ح�شن عبد 
ال�شيد العلوى ، اإذا كانت نا�شئة عن ق�شايا اإ�شدار �شيك بدون ر�شيد عن ال�شيكات التي حررها قبل طلب افتتاح اإجراءات الإع�شار 
وت�شفية الأموال، وذلك اإىل حني �شدور قرار املحكمة باإ�شهار اإع�شار املدين، عماًل باملادة )67( يف قانون الإع�شار. وحددت جل�شة 
وعلى الدائنني وكل ذي م�شلحة تقدمي مطلباته اإىل اأمني الإع�شار خالل الفرة  القرار.  هذا  تنفيذ  ملتابعة   2022/6/28
املو�شحة يف القرار اأعاله.  وذلك علي العنوان التايل : دبي - ديرة - �شارع بور �شعيد - بناية مركز الأعمال الذهبي - خلف وكالة 
ني�شان - مكتب رقم 604 - ت : 2208803-04 - ف: 2208804-04 - هاتف متحرك : 0509268520 - الربيد 
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فقد�ن جو�ز �شفر

ت��ان��ف��ري احمد  امل���دع���و /  ف��ق��د 
حممد ا�شحاق بادجري ، الهند 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )Z3288568(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف التنفيذ رقم  7457/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

وقدره42714194  مبلغ  ب�شداد  �شدهم  املنفذ  بالزام  اداء  امر   2021/4446 رقم  الدعوى  ال�شادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع( 
عنوانه : اإمارة دبي - منقطة اخلليج التجاري - �شارع األأبراج - مبنى 014 - الطابق 14 - مكاين 2563786091  

2- طالب ح�شن دوري�س - �شفته : منفذ �شده املطلوب اإعالنهم  : 1- اح�شان ح�شن دوري�س - �شفته : منفذ �شده   
�شده  منفذ   : �شفته   - م(  م  ذ  )�س  لل�شناعات  ايليجانت   -4 �شده   منفذ   : �شفته   - )فرع(  م(  م  )ذ  التجارية  �شتار  ميجا  �شركة   -3

�شده  منفذ   : �شفته   - دروي�س  �شليمان  مياه  ح�شن   -6 �شده   منفذ   : �شفته   - دروي�س  ح�شن  ميمونه   -5
�شده منفذ   : �شفته   - لل�شناعات  دروي�س   -8 �شده   منفذ   : �شفته   - م(  م  )ذ  التجارية  �شتار  ميجا  �شركة   -7

�شده  منفذ   : �شفته   - فرع  م(  م  ذ  )�س  لل�شناعات  ايليجانت   -10 �شده   منفذ   : �شفته   - م  م  ذ  �س   - �شريز  اند  تيكنوفا   -9
�شده  منفذ   : �شفته   - ليمتد  اند�شريز  باكجينغ  تكنوفا   -11

مو�شوع الإعالن : قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2022/5/27 اخطاركم ب�شداد  املبلغ املنفذ به وقدره )42709174( درهم خالل 
 : عليها  املحجوز  العقارات  بيع  واإل  التبليغ   تاريخ  من  يوم   15
 2 ال�شفا  وادي  املنطقة  ا�شم   - ف�شاء   1710 رقم  الر�س   -  1

الو�شل  منطقة   - دبي   - مبنية   1372 رقم  الر�س   -2
الو�شل  منطقة   - دبي   - مبنية   1370 رقم  الر�س   -3

�شعيب  �شيح   58  -4
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  حدائق  مبنطقة   - ف�شاء   311 رقم   الر�س   -5

املطار  مدينة  دبي   - ف�شاء   99 رقم  الر�س   -6
الثاين  لالإ�شتثمار  دبي  جممع  مبنطقة   319 رقم  الر�س   -7

 202 رقم  الر�س  على  بوديوم  فيوز  برج  املبنى  ا�شم   -  601 رقم  الوحدة   -8
 202 رقم  الر�س  على  بوديوم  فيوز  برج  املبنى  ا�شم   -  L164 رقم  الوحدة   -  9

 202 رقم  الر�س  على  بوديوم  فيوز  برج  املبنى  ا�شم   -  L133 رقم  الوحدة   -  10
 202 رقم  الر�س  على  بوديوم  فيوز  برج  املبنى  ا�شم   -  L132 رقم  الوحدة   -  11

 202 رقم  الر�س  على  بوديوم  فيوز  برج  املبنى  ا�شم   -  104 رقم  الوحدة   -  12
 2018 75 ل�شنة  152/2 من الالئحة التنظيمية لقانون الإج��راءات املدنية رقم  العائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�شيات للمادة رقم 

وتعديالته. 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70353 العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
يف الدعوى رقم  234/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�شوع الدعوى : احلجز التنفيذي على العقار املرهون مبوجب عقد الرهن املوؤرخ 2014/10/23 وذلك العقار عباره 
عن ال�شقة رقم )204( والكائن مقرها باإمارة دبي جممع دبي لال�شتثمار الثاين رقم الر�س 2 رقم املبني 16 ا�شم املبني 
الطابق الثاين( متهيدا لنزع ملكيتها والإذن بالبيع باملزاد العلني وفقا لإجراءات القانون وفاء للدين امل�شتحق  ديونز   16
- ويف  يف ذمة املدعى عليه )املنفذ �شده(  يف حدود املبلغ الغري م�شدد من قيمة الرهن والبالغ قدرة 21.327،020 درهم 

جميع الأحوال الزام املنفذ �شده )املعرو�س �شده( بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب التنفيذ : م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي

عنوانه : البطني بناية م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي بجوار امل�شرف املركزي واملتخذ له حمال خمتارا/مكتب خلفان الكعبي 
للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية والكائن مقره اإمارة دبي عود ميثاء �شارع نادي الن�شر بناية 99 طابق 2 رقم 204

وميثله : خلفان غامن �شعيد خلفان الكعبي
املطلوب اإعالنه : �شربل جان مبارك - عنوانه : اإمارة دبي ? جممع دبي لال�شتثمار الثاين رقم الر�س 2 ? رقم املبني 16 

charbel@hotmail.com - 0556477389 - 2 ا�شم املبني 16 ديونز رقم ال�شقة 204 ? الطابق رقم
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/8 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
%20 من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكروين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : حق انتفاع على �شقة �شكنية ينتهي 10-9-2099 املنطقة 
: جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم الر�س 2 - رقم املبنى : 16 ا�شم املبنى : 16 ديونز - رقم العقار : 204 - امل�شاحة 

: 46.76 مر مربع التقييم : 325361.50 درهم لعلى عطاء. 
مالحظات :-1 يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70533

ف��ق��د امل���دع���و / ن��ي��ع��م��ت على 
باك�شتان     ، ع���ل���ى  ل����ي����اق����ات 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
)mw1792643(  رق���م 
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يف جل�ضة نقا�ضية حملت عنوان )اأخطاء وعرثات: الدرو�س التي تعلمناها(

�أكادميية �أنور قرقا�س �لدبلوما�شية تعرف دبلوما�شيي �لإمار�ت �مل�شتقبليني على جتارب ودرو�س و�قعية يف عامل �لدبلوما�شية
•• اأبوظبي-الفجر: 

قرقا�س  اأن������ور  اأك���ادمي���ي���ة  ن��ظ��م��ت 
الإماراتي  امل��رك��ز  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة؛ 
القدرات  بتنمية  واملخت�س  الرائد 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، يوم  وال���ك���ف���اءات 
امل����ا�����ش����ي؛  م�����اي�����و   27 اجل����م����ع����ة 
ح���ل���ق���ة ن���ق���ا����ش���ي���ة ح���م���ل���ت ع���ن���وان 
التي  الدرو�س  وع��رثات:  "اأخطاء 
نخبة  مب�شاركة  وذل��ك  تعلمناها"، 
اخلربات  ذوي  الدبلوما�شيني  من 

العاملية.  
واأدار احللقة النقا�شية التي جاءت 
الدبلوما�شية  احل�������وارات  ���ش��م��ن 
ب�شكل  الأك��ادمي��ي��ة  تنظمها  ال��ت��ي 

اإىل احل�����ش��ور عن  ث�����ارور  ���ش��ا���ش��ي 
الأخ���ط���اء ال��ت��ي ق��د ي��ك��ون ال�شبب 
التف�شري.  اأو  ال��ف��ه��م  ���ش��وء  ورائ��ه��ا 
تكون  الأح���ي���ان  بع�س  "يف  وق����ال: 
باأننا  ن���ع���ت���ق���د  ال����ت����ي  ال����ر�����ش����ائ����ل 
اأو�شلناها ب�شورة وا�شحة، عر�شة 
ل�شوء الرجمة اأو التحليل. عليكم 
اإي�شاح  يف  ب���الإف���راط  ت��ق��وم��وا  اأن 
اإذ  الأوان،  ف���وات  ق��ب��ل  التعليمات 
اأن��ه ومبجرد ح��دوث خطاأ م��ا، لن 
يكون هناك الكثري من الفائدة يف 

حماولة اإ�شالحه." 
���ش��ي��ف غبا�س،  ع��م��ر  ����ش���ع���ادة  اأم�����ا 
الإم����ارات  لدبلوما�شيي  اأك���د  فقد 
يكونوا  اأن  ����ش���رورة  امل�شتقبليني 

يرتكبها  التي قد  الأخطاء  طبيعة 
ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ون خ�����الل ت����اأدي����ة 
اأكانت  ���ش��واء  ال��ر���ش��م��ي��ة  م��ه��ام��ه��م 
كما  ك���ب���رية.  اأو  ب�����ش��ي��ط��ة  اأخ����ط����اًء 
من  ع��دد  ح�شور  اجلل�شة  �شهدت 
املخت�شني يف ال�شوؤون الدبلوما�شية 

والعالقات اخلارجية. 
وبهذه املنا�شبة، قال �شعادة نيكولي 
مالدينوف: "اإمياناً باأهمية الدور 
ال���ذي ن��ق��وم ب��ه يف اأك��ادمي��ي��ة اأنور 
واملتمثل  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ق��رق��ا���س 
يف اإع�������داد دب��ل��وم��ا���ش��ي الإم�������ارات 
اإيجاد  على  نحر�س  امل�شتقبليني؛ 
للتفاعل  فعالية  الأك���رث  املن�شات 
بني طلبة الأكادميية واأبرز القادة 

دوري، �شعادة نيكولي مالدينوف، 
قرقا�س  اأن��ور  اأكادميية  ع��ام  مدير 
الدبلوما�شية بالإنابة، و�شارك فيها 
�شعادة الدكتور �شا�شي ثارور ع�شو 
ال���ربمل���ان ال��ه��ن��دي ووك��ي��ل الأمني 
اإىل  املتحدة؛  لالأمم  ال�شابق  العام 
غبا�س  �شيف  ع��م��ر  ���ش��ع��ادة  ج��ان��ب 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�شاعد 
الثقافية  ل����ل���������ش����وؤون  ال����������دويل 

والدبلوما�شية العامة. 
وخالل اجلل�شة التي عقدت يف مقر 
الأكادميية باأبوظبي بال�شراكة مع 
للكتاب؛  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س 
وبح�شور  الأكادميية  طلبة  تعرف 
ك������ادر ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش��ي��ة على 

وعاملياً،  حم��ل��ي��اً  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
ال��ذي من �شاأنه تعزيز  وهو الأم��ر 
ب��ي��ئ��ة العمل  ق��درت��ه��م ع��ل��ى ف��ه��م 
ظروفها  مبختلف  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
م��ن م�شتجدات  ب��ه��ا  ي��رت��ب��ط  وم���ا 
وتطورات يف ال�شوؤون الدبلوما�شية 

والعالقات الدولية." 
طلبة  مالدينوف  �شعادة  وخ��اط��ب 
قائاًل:  اجلل�شة  خالل  الأكادميية 
النجاحات  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة  "اإن 
وكذلك  امل��ح��ق��ق��ة،  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
درا�شة املواقف التي �شهدت ارتكاب 
ب��ع�����س الأخ�����ط�����اء اأم������ر ����ش���روري 

للغاية." 
ومن جانبه، حتدث �شعادة الدكتور 

والتعلم  الأخ��ط��اء  بع�س  ل��ت��ج��اوز 
دبلوما�شيني،  ب�شفتكم  لكن  منها. 
اأنكم  دائ����م����اً  ت���ت���ذك���روا  اأن  ي��ج��ب 

وا�شحني و�شادقني مع قياداتهم، 
التعلم  دائ���م���اً  اأوؤي������د  "اأنا  وق�����ال: 
من الأخ��ط��اء. هناك دائ��م��اً جمال 

مت��ث��ل��ون دول��ت��ك��م، واإن���ك���م متثلون 
ولي�س  ال������دول������ة،  ه������ذه  ك�����رام�����ة 

منظوركم ال�شخ�شي فقط." 

مالية �لوطني �لحتادي ت�شتكمل مناق�شة م�شروع قانون �إقر�ر تكميلية ميز�نية �لحتاد 2022 
•• دبي-وام:

انتهت جلنة ال�شوؤون املالية والقت�شادية وال�شناعية 
يف املجل�س الوطني الحتادي خالل اجتماعها الذي 
عقدته اأم�س يف مقر الأمانة العامة للمجل�س بدبي، 
برئا�شة �شعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئي�س 
اللجنة، من مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �شاأن 
العامة لالحتاد  للميزانية  تكميلية  ميزانية  اإق��رار 
وزارة  ممثلي  بح�شور   ،2022 املالية  ال�شنة  ع��ن 

املالية.
ك��ل من:  ���ش��ع��ادة  اللجنة  اأع�����ش��اء  الج��ت��م��اع  ح�شر 

و�شعيد  اللجنة،  م��ق��ررة  ال�����ش��وي��دي  �شلطان  م��رية 
را�شد العابدي، وعائ�شة را�شد ليتيم، وعائ�شة ر�شا 
اأع�����ش��اء املجل�س  امل��ه��ريي،  ال��ب��ريق، وم����روان عبيد 
الوطني الحتادي. وناق�شت اللجنة بح�شور �شعادة 
املوارد  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  اليتيم  را�شد  �شعيد 
قانون  م�����ش��روع  م���واد  امل��ال��ي��ة،  وزارة  وامل��ي��زان��ي��ة يف 
للميزانية  اإق��رار ميزانية تكميلية  �شاأن  احت��ادي يف 
 ،2022 امل���ال���ي���ة  ال�����ش��ن��ة  ل����الحت����اد ع����ن  ال���ع���ام���ة 
ال��ت��ي ت��ت��ن��اول ال���زي���ادة ع��ل��ى م�����ش��روف��ات واإي�����رادات 
تقريرها  اإع��داد  وق��ررت  لالحتاد،  العامة  امليزانية 
كما  للمجل�س.  ورف��ع��ه  لع��ت��م��اده  مت��ه��ي��دا  ب�����ش��اأن��ه 

التعاوين  الحت��اد  ممثلي  بح�شور  اللجنة  ناق�شت 
ب�شاأن  احت�������ادي  ق����ان����ون  م�������ش���روع  ال����ش���ت���ه���الك���ي، 
التعاونيات الذي يتكون من 32 مادة، ويهدف اإىل 
تعزيز دور التعاونيات يف حتقيق التنمية امل�شتدامة، 
والفائدة لأع�شائها وحتقيق توازن ال�شوق، وتنظيم 
واأن�شطتها  ال��ت��ع��اون��ي��ات  ق��ط��اع  وع��م��ل  ت��رخ��ي�����س 
العتماد  على  التعاونيات  ق��درة  وتعزيز  بالدولة، 
املختلفة  وف��ئ��ات��ه  املجتمع  اأف����راد  ومت��ك��ني  ال��ذات��ي، 
واأن�شطة  قطاعات  وتطوير  التعاونيات،  اإن�شاء  من 
التعاونيات  اأنظمة  تعاونية غري تقليدية، وحوكمة 

وتنظيم اأعمالها، وحتقيق مبادئ التعاونيات.

يف املجالت الإدارية والقيادية والتخ�ض�ضية والفنية

وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي و�شرطة دبي توقعان مذكرة تفاهم لتطوير �ملو�رد �لب�شرية
•• دبي-الفجر: 

اأبرمت وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي 
والقيادة العامة ل�شرطة دبي مذكرة تفاهم، �شباح اأم�س 
الأن�شطة  تطوير  بهدف  دب��ي،  �شرطة  اأكادميية  مقر  يف 
ذات  امل�شتقبلية  امل��ج��الت  يف  ال��ط��رف��ني  ب��ني  امل�����ش��رك��ة 
املوارد  وتطوير  وتدريب  كالتنمية  امل�شرك،  الهتمام 
الب�شرية، ورفع كفاءتهم، ومبا ي�شمن تنمية مهاراتهم 
وزي����ادة ق��درات��ه��م، واأي�����ش��اً ت��اأه��ي��ل ال���ك���وادر ال��ع��ام��ل��ة يف 
املجالت الإدارية والقيادية والتخ�ش�شية والفنية لدى 

الطرفني. 
م��ن ح��ر���س الطرفني  ان��ط��الق��اً  امل��ذك��رة  وي��اأت��ي توقيع 
منهما  واإميانا  والتن�شيق،  التعاون  اأوا�شر  توطيد  على 
باأهمية تر�شيخ وتفعيل عالقة ال�شراكة فيما بينهما يف 
اأهدافهما  يحقق  مبا  املوظفني  وتاأهيل  تدريب  جم��ال 

ال�شراتيجية. 
�شامي حممد بن عدي،  �شعادة  التفاقية كل من  ووقع 
وكيل الوزارة امل�شاعد لقطاع اخلدمات امل�شاندة يف وزارة 
و�شعادة  الحت�����ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة 
م�شاعد  فهد،  بن  اأحمد  حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  اللواء 
القيادة  يف  والتدريب  الأكادميية  ل�شوؤون  العام  القائد 

العامة ل�شرطة دبي. وقد ح�شر التوقيع العميد بدران 
ب�شرطة دبي،  للتدريب  العامة  الإدارة  ال�شام�شي، مدير 
املعنيني  الإدارات  وم����دراء  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وجم��م��وع��ة 
اأن التفاقية تهدف  من كال الطرفني.  واأكد بن عدي 
املجالت  يف  الطرفني  ب��ني  البناء  ال��ت��ع��اون  حتقيق  اإىل 
املوارد  تنمية  جمال  يف  ل�شيما  امل�شرك،  الهتمام  ذات 

لتعزيز ومتكني  املجالت  اأهم  اأحد  يعد  الذي  الب�شرية، 
حيث  املقدمة،  باخلدمات  والرت��ق��اء  الأع��م��ال  وتطوير 
وخرباتها  اأدوات��ه��ا  كافة  ا�شتثمار  على  ال���وزارة  �شتعمل 
وتبادلها مع القيادة العامة ل�شرطة دبي، يف �شبيل تنفيذ 
بنود املذكرة، وترجمتها اإىل واقع ملمو�س لتحقيق نتائج 

فعالة وموؤثرة. 

املجل�س  ل�شوؤون  الدولة  وزارة  حر�س  �شعادته  بني  كما 
الوطني الحتادي على تنمية وتطوير مهارات وقدرات 
مواردها الب�شرية عن طريق الربامج التدريبية املتميزة 
توقيع  خ��الل  م��ن  عليها  احل�شول  يتم  التي  وامل��ح��ف��زة 
ال��ت��ف��اه��م وال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات املتخ�ش�شة  م��ذك��رات 
ال��وزارة وتعزيز  املختلفة مبا ي�شهم يف تطوير الأداء يف 
اللواء  �شعادة  ق��ال  جانبه،  م��ن  التميز.  نحو  م�شريتها 
ل�شرطة  العامة  القيادة  اإن  فهد:  بن  الدكتور  الأ�شتاذ 
دبي، عملت ومنذ وقت مبكر على رفع م�شتوى التدريب 
للمورد الب�شري، من خالل منظومة تدريب تخ�ش�شية 
ومتنوعة تطبق وتعتمد على اأف�شل املمار�شات والتجارب 
ال��ع��امل��ي��ة يف خم��ت��ل��ف ال��ت��خ�����ش�����ش��ات ال��ت��ي ت��دع��م الأداء 
املورد  وق���درات  م��ه��ارات  من  وحت�شن  وترفع  الوظيفي، 
من  التي  الوظيفية  الحرافية  اإىل  و�شوًل  الب�شري، 

�شاأنها اأن حتقق الأهداف وحت�شن الأداء.
واأ�شاف �شعادته: نرحب بهذا التعاون ونوؤكد باأن �شرطة 
ومنظومتها  ال��ذك��ي��ة  اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا  ت�شخر  ���ش��وف  دب����ي، 
حما�شرين  من  الب�شري  وموردها  املتقدمة  التدريبية 
هذا  اإجن����اح  اأج����ل  م��ن  ومتخ�ش�شني  ت��دري��ب  وخ����رباء 
ت��دري��ب تخ�ش�شي ذي ج��ودة عالية،  ال��ت��ع��اون، وت��ق��دمي 

وتعزيز العمل امل�شرك يف جمالت التدريب والتاأهيل.

طرق دبي تنظم معر�س �لأمن 
و�ل�شالمة �ملرورية

•• دبي-وام: 

املرورية  وال�شالمة  الأمن  واملوا�شالت بدبي معر�س  الطرق  نظمت هيئة 
7 ور�س  اأيام وت�شمن املعر�س  يف املبنى الرئي�شي للهيئة على مدار ثالثة 
والور�س  املعار�س  تنظيم  على  الهيئة  وحتر�س  الهيئة  ملوظفني  توعوية 
والتي  للهيئة  ال�شراتيجية  والأه���داف  الغايات  من  انطالقا  التوعوية 
واملرور  النقل  �شالمة  وحت�شني  البيئية  وال�شتدامة  ال�شالمة  على  تركز 
واحلد من احلوادث. و�شارك يف احلدث كل من الهالل الأحمر الإماراتي 
 Maxi-Cosi Middle _و�شرطة دبي و�شركة تدريب كر�شي الطفل
East Region بالإ�شافة ملركز كرمي و�شركة تري لل�شكوترات ومعهد 
ال�شيارات  لتعقيم  ظ��اه��ر  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال�����ش��ي��ارات  ق��ي��ادة  لتعليم  الإم�����ارات 

بالأوزون و�شركة كونتننتال لالإطارات.

نادي تر�ث �لإمار�ت ي�شارك يف جل�شة عن �لريا�شات �لرت�ثية
•• اأبوظبي-الفجر:

���ش��ارك ن����ادي ت����راث الإم������ارات مم��ث��اًل يف �شعيد 
تراث  ن����ادي  يف  الأن�����ش��ط��ة  اإدارة  م��دي��ر  امل��ن��اع��ي 
الراث  يف  الباحث  العامري  وم�شلم  الإم����ارات، 
ال�شفهي يف مركز زايد للدرا�شات والبحوث التابع 
للنادي، يف جل�شة افرا�شية بعنوان »الريا�شات 
الثنني  م�شاء  نظمتها  واأ�شالة،  هوية  الراثية 
راأ����س اخليمة،  وامل��ت��اح��ف بحكومة  الآث���ار  دائ���رة 
اإب��راه��ي��م النعيمي م��دي��رة مكتب  اأم���ل  واأدارت���ه���ا 

الت�شال املوؤ�ش�شي يف الدائرة.
وقدم �شعيد املناعي يف اجلل�شة نبذة تعريفية عن 
 1993 ت��راث الإم����ارات، واإن�شائه يف ع��ام  ن��ادي 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  م��ن  �شامية  بتوجيهات 
اأن  قبل  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
يتم اإ�شهاره يف عام 1997 كهيئة م�شتقلة تابعة 
اأنه ظل منذ ذلك  اإىل  اأبوظبي، م�شرياً  حلكومة 

الوقت يقدم عطاءه جلميع فئات املجتمع.
ونوه املناعي بالروؤية امل�شتقبلية والنظرة الثاقبة 
»طيب  ا�شت�شعر  حيث  زاي��د،  ال�شيخ  له  للمغفور 
تراث  م��وؤ���ش�����ش��ة حل��ف��ظ  اإىل  ث���راه«احل���اج���ة  اهلل 
الدولة ون�شره بني الأجيال احلديثة والتعريف 
ت�شهده  كانت  ال��ذي  املت�شارع  التطور  ظ��ل  يف  ب��ه 

الإمارات.
�شعبتني  خ��الل  من  ال��ن��ادي  طبيعة  اإىل  وتطرق 
تتمثل الأوىل يف مركز زايد للدرا�شات والبحوث 
يعنى  للنادي كونه  الثقافية  ال��ذراع  ال��ذي ميثل 
الفكري  وال���ن�������ش���اط  وال���ب���ح���وث  ب����الإ�����ش����دارات 
واملعريف، فيما تتمثل ال�شعبة الثانية يف الأن�شطة 
الطالبية، حيث ينظم النادي الكثري من الربامج 
مثل  الإم��ارات��ي  امل���وروث  تقدم  التي  والفعاليات 
واملبادرات  ال�شنوية،  ال�شمالية  جزيرة  ملتقيات 

الراثية املختلفة التي ينظمها النادي.
ال��ري��ا���ش��ات الراثية  ت��اأث��ري  امل��ن��اع��ي  ت��ن��اول  كما 
على احلياة الجتماعية والقت�شادية والثقافية 
كانت  التي  بالإبل  مثاًل  و�شرب  لالإماراتقدمياً، 
���ش��دي��ق��ة ال���ب���دوي ال����ذي ك���ان ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا يف 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  بحكمة  م��ن��وه��اً  ح��ي��ات��ه، 
الهتمام  اأن قل  بعد  الهجن  �شباقات  تاأ�شي�س  يف 
بالإبل بعد البرول، مما جعلها ت�شتعيد مكانتها 
مرة اأخرى، واأ�شاف اأننا اليوم يف عهد املهرجانات 
مثل الظفرة و�شويحانواملرموم وغريها، م�شرياً 
اإىل اأن هناك �شناعات �شغرية قامت ب�شبب هذه 
يف  ح��دث  ال��ذي  التطور  اإىل  اإ�شافة  املهرجانات، 

املت�شلة  والثقافة  الريا�شة  ويف  اأخ��رى  �شناعات 
بالإبل.

باأن  املناعي  افتخر  بالفرو�شية  يخت�س  م��ا  ويف 
عدداً  حتت�شن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
اأهم ال�شباقات يف العامل، اإ�شافة اإىل تنظيم  من 
املعر�س الدويل لل�شيد والفرو�شية الذي تعر�س 
الإم��ارات من خالله للعامل اهتمامها بريا�شات 

ال�شيد والفرو�شية. 
املوؤ�ش�شني  والآب�����اء  زاي���د  ال�شيخ  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
ال�شيخ  اأن  م�شيفاً  اأ�شا�س،  حجر  ال��راث  جعلوا 
زايد و�شع الأ�ش�س لتطور الدولة جنباً اإىل جنب 

العناية بالراث والريا�شات الراثية.
الإم���ارات���ي ي�شتقطب  ال���راث  اأن  امل��ن��اع��ي  واأك���د 
العامل، م�شرياً  اأنحاء  ال�شياح من خمتلف  اليوم 
اإىل اأن مرافق نادي تراث الإم��ارات مثل القرية 
يومياً  ت�شتقبل  زاي��د،  ال�شيخ  ومعر�س  الراثية 

اأعداداً كبرية من الوفود ال�شياحية.
ن���ادي تراث  اإىل م�����ش��ارك��ات  ب��احل��دي��ث  كما ع��رج 
الإم�������ارات يف ب���رام���ج م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون�����ش��ك��و، مثل 
 30 ال��ن��ادي على  واإ���ش��راف  ال��راث��ي��ة،  املخيمات 
بخربات  م�����ش��ي��داً  لليون�شكو،  منت�شبة  م��در���ش��ة 

املدربني الراثيني واحلرفيني يف النادي.
ال���دع���وة جلميع  امل��ن��اع��ي  ق���دم  اآخ����ر،  ويف منحى 
والهتمام  ال����راث  ب��اإح��ي��اء  املهتمة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال���ت���ع���اون وو�شع  اأج������ل  ال�������ش���ب���اب م����ن  ب���ق���ط���اع 
اإ�شراتيجية لالرتقاء بالعمل ال�شبابي يف جمال 
الراث، وتغيري منهجية العمل من اأجل مواكبة 
التحديات، م�شتعر�شاً جهود نادي تراث الإمارات 
الراثية  الريا�شات  بطولت  تنظيم  يف  املت�شلة 

والفعاليات والربامج التي حتقق ر�شالة النادي.
املتحدة  العربية  الإم��ارات  اأ�شاد بنجاح دولة  كما 
قائمة  يف  ب��ال�����ش��ق��ور  ال�����ش��ي��د  ري��ا���ش��ة  اإدراج  يف 
للب�شرية يف منظمة  امل��ادي  الثقايف غري  ال��راث 

اليون�شكو.
من جانبه قدم م�شلم العامري نبذة عن الأن�شطة 
النادي،  ينظمها  ال��ت��ي  ال��راث��ي��ة  وال��ري��ا���ش��ات 
م�شرياً اإىل اأهمية الأن�شطة املوجهة اإىل النا�شئة 
ل��دي��ه��م املعرفة  ت��ر���ش��خ  وال�����ش��ب��اب يف م��ن��اف�����ش��ات 
بالراث والرغبة يف ال�شتزادة منه، م�شدداً على 

اأهمية تقدمي الراث اإليهم بطرق جاذبة.
واأكد اأن الريا�شات الراثية يف الإمارات ل تواجه 
الأمر  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ب��الن��دث��ار،  ت��ه��دي��داً 
وا���ش��ح ل��ن��ادي ت��راث الإم����ارات مثلما ه��و وا�شح 

للموؤ�ش�شات الأخرى العاملة يف حقل الراث. 
وحتدث العامري عن بطولة »حتديات الزاجل« 
ن���ادي ت���راث الإم����ارات  ل��ل�����ش��ق��ارة ال��ت��ي ينظمها 
املنظمة،  اللجنة  رئ��ي�����س  من�شب  فيها  وي�شغل 
م�شرياً اإىل اأنها و�شلت اإىل الن�شخة الثالثة، كما 
اأن بطولة النا�شئني و�شلت اإيل الن�شخة الثانية، 
بطولة خم�ش�شة  اإن�شاء  ا�شتعر�س جتربة  حيث 
اأ�شابته،  ال��ذي  والنجاح  �شنة   14 حتت  للن�سء 
والريا�شات  ال��راث  ثقافة  تر�شيخ  يف  واأهميتها 

الراثية.
اإقباًل  هناك  اأن  على  واملناعي  العامري  وات��ف��ق 
الراثية،  ال��ري��ا���ش��ات  على  ال�شباب  م��ن  ك��ب��رياً 
ل�شيما اأن نادي تراث الإمارات يهتم بتوجيههم 
ملمار�شتها  ال���الزم���ة  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ه��م  وي���وف���ر  ف��ي��ه��ا 

واحلوافز اجلاذبة للتناف�س فيها.

�إع�الن بتخفي�س ر�أ�س �ملال
خا�شة  م�شاهمة  �شركة  وه��ي  للتمويل،  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  تعلن 
 ،CN-1151743رقم جت���اري���ة  رخ�����ش��ة  وحت��م��ل  م�شجلة 
)"ال�شركة"(  باأبوظبي  الإقت�شادية  التنمية  دائ��رة  عن  �شادرة 
لدائنيها باأن اجلمعية العمومية لل�شركة واملنعقدة بتاريخ  26  
2022 قد وافقت مبوجب قرار خا�س باملراعاة لأحكام  اأبريل 
 2021 ل�شنة   32 رق���م  الحت�����ادي  ال��ق��ان��ون  م��ن   204 امل����ادة 
ب�شاأن ال�شركات التجارية وتعديالته )"قانون ال�شركات"(، على 
تخفي�س راأ�س مال ال�شركة امل�شدر من 500،000،000 درهم 
اإماراتي )خم�شمائة مليون درهم اإماراتي( اإىل 63،664،910 
و�شتون  واأرب���ع  و�شتمائة  مليون  و�شتون  )ثالثة  اإم��ارات��ي  دره��م 
وقدره  بتخفي�س  اأي  اإم��ارات��ي(  دره��م  وع�شرة  وت�شعمائة  األ��ف 
وثالثون  و�شتة  )اأربعمائة  اإماراتي  دره��م   436،335،090
م��ل��ي��ون وث��الث��م��ائ��ة وخ��م�����ش��ة وث���الث���ون ال����ف وت�����ش��ع��ون درهم 

اإماراتي(.
راأ�س  بخ�شو�س تخفي�س  احل�شابات  تقرير مدقق  ورد يف  وكما 
اجتماعها  يف  العمومية  اجلمعية  على  عر�شه  مت  وال���ذي  امل��ال 
�شيتم  ال�شركات،  قانون  205 من  للمادة  ووفقا  اأع��اله،  املذكور 
ال��ت��خ��ف��ي�����س م���ن خ���الل اإل���غ���اء ع���دد م���ن الأ���ش��ه��م مب���ا ي�شاوي 
وثالثون  و�شتة  )اأربعمائة  اإماراتي  دره��م   436،335،090
م��ل��ي��ون وث��الث��م��ائ��ة وخ��م�����ش��ة وث���الث���ون ال����ف وت�����ش��ع��ون درهم 
اإماراتي( )بن�شبة %87.27 من راأ�س املال امل�شدر( )"تخفي�س 

راأ�س املال"(. 
وبناًء على القرار اخلا�س ال�شادر عن اجتماع اجلمعية العمومية 
امل�شار اليه اأعاله، قررت ال�شركة البدء يف اإجراءات تخفي�س راأ�س 

املال.
ال�شركات،  قانون  من   206 امل��ادة  لّن�س  وفقاً  فاإنه  عليه،  بناًء 
تدعو ال�شركة دائنيها، خالل فرة ل جتاوز )30( ثالثني يوماً 
من تاريخ هذا الإعالن، يف حالة وجود اعرا�س علي تخفي�س 
راأ�س املال، باأن يتقدموا لت�شليم ال�شركة جميع امل�شتندات املثبتة 
الكروين:  ب��ري��د  زع��ب��الوي،  ال�شيد/�شامي  لعناية  لديونهم 
مقر   szaabalawi@adf.ae - info@adf.ae
�شاطئ   - ال�شابع  الطابق   - العقارية  ال��دار  بناية مقر  ال�شركة: 
 - ���س.ب   97126591900/800233 تليفون:  ال��راح��ة، 

اأبو ظبي- الإمارات العربية املتحدة، 104616.

�ضركة اأبوظبي للتمويل.

Capital Reduction Announcement
 Abu Dhabi Finance, a private joint stock company duly
 registered with trade license No. CN-1151743, as issued
 by the Abu Dhabi Department of Economic Development
 (the “Company”) hereby notifies its creditors that the
 general assembly of the Company held on the 26th of
 April 2022 has approved, by way of a special resolution,
 and in accordance with Article 204 of the Federal Decree
 Law no 32 of 2021 concerning Commercial Companies
 (“CCL”); to reduce the issued share capital of the Company
 of AED 500,000,000 (five hundred million UAE dirhams)
 to AED 63,664,910 (sixty three million and six hundred
 and sixty four thousand and nine hundred and ten UAE
 dirhams) with a reduction amounting to AED 436,335,090
 (four hundred and thirty six million and three hundred and
.(thirty five thousand and ninety UAE dirhams
 And based on the Auditor’s report on the contemplated
 capital reduction submitted to the general assembly
 during the aforementioned meeting, and in accordance
 with Article 205 of the CCL; the method of the capital
 reduction shall be through writing off a number of the
 shares equivalent to AED 436,335,090 (four hundred
 and thirty six million and three hundred and thirty
 five thousand and ninety UAE dirhams) (87.27% of the
 issued shares) of the proposed reduction (the “Capital
 .(“Reduction
 Based on the special resolution issued by the
 aforementioned general assembly meeting, the Company
 has decided to proceed with the Capital Reduction
.process
 Therefore, and in accordance with Article (206) of the CCL,
 the Company invites its creditors, in case of any objection
 on the Capital Reduction, to send all the documents
 supporting their debts within a period not exceeding (30)
 thirty days from the date of this announcement to Mr.
Sami Zaabalawi, E-mail: szaabalawi@adf.ae, info@adf.
 ae Address: 7th Floor Aldar HQ Building, Al Raha, Tel:
 .800233/+97126591900, PO Box 107616, Abu Dhabi, UAE

Abu Dhabi Finance
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تقرير مدقق احل�ضابات امل�ضتقل

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�ضمرب 2021

اإي�ضاحات حول البيانات املالية يف 31 دي�ضمرب 2021

بيان الربح اأو اخل�ضارة لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2021

بيان الدخل ال�ضامل لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2021

بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2021

بيان التدفقات النقدية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2021
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عربي ودويل
�لعفو �لدولية تدعو لندن �إىل 

�لتحقيق يف »رهينة« لدى طهر�ن 
•• لندن-اأ ف ب

و�شفت منظمة العفو الدولية  اأم�س الأربعاء اعتقال الإيرانية الربيطانية نازانني 
اإط��الق �شراحها  اأن يتم  اإي��ران قبل  ا�شتمر �شت �شنوات يف  ال��ذي  زاغ��اري راتكليف 
ال�شلطات الربيطانية  ودعت  ”عملية احتجاز رهينة“  باأنه  املا�شي  اآذار-مار�س  يف 
ديانا  وقالت  الأم��ر.   لزم  اإذا  ومالحقتهم  الإيرانيني  امل�شوؤولني  مع  التحقيق  اإىل 
الطحاوي نائبة مدير املنظمة غري احلكومية لل�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا اإن 
”ال�شلطات الإيرانية حرمت نازانني زاغاري راتكليف عمدا وبوقاحة من حريتها«. 
”ا�شتخدموا تهما ملفقة تتعلق بالأمن القومي واإج��راءات قانونية  اأنهم  واأ�شافت 

زائفة �شدها يف حماولة لل�شغط على حكومة اململكة املتحدة لت�شوية ديونها“.

التي  الأزم����ة  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ي��ة  رو���ش��ي��ا  يحملون  الغربيني 
يواجهها العامل ب�شبب اإغالقها املوانئ الأوكرانية.

مقلق  اأوك��ران��ي��ا  م��ن  القمح  ت�شدير  ”منع  ال��ب��اب��ا  وق���ال 
تعتمد عليه خا�شة  النا�س  املاليني من  للغاية لأن حياة 

يف الدول الفقرية«.
�شميم  م��ن  ”اأدعو  احل�شد  م��ن  ت�شفيق  و���ش��ط  واأ���ش��اف 
القلب اأن يتم بذل كل جهد حلل هذه امل�شكلة ل�شمان حق 
القمح،  ت�شتخدموا  ل  ف�شلكم!  من  التغذية.  يف  اجلميع 

وهو مادة غذائية اأ�شا�شية، ك�شالح حرب«.
واإىل ج��ان��ب امل���وت وال��دم��ار ال��ن��اج��م ع��ن ال��غ��زو الرو�شي 
ع���زل رو�شيا  ال��غ��رب  اأدت احل���رب وحم���اول���ة  لأوك���ران���ي���ا، 

•• الفاتيكان-رويرتز

اأم�����س الأرب���ع���اء رفع  ال�����ش��ل��ط��ات   ال��ب��اب��ا فرن�شي�س  ن��ا���ش��د 
احلظر عن �شادرات القمح من اأوكرانيا، قائال اإن احلبوب 

ل ميكن اأن ت�شتخدم ”ك�شالح للحرب«.
وقال البابا اأمام اآلف الأ�شخا�س الذين جتمعوا يف �شاحة 
الأفقر  ال��دول  يف  �شيما  ل  امل��الي��ني،  اإن  بطر�س  القدي�س 
اإىل  ودع��ا  اأوكرانيا،  من  القمح  على  يعتمدون  العامل،  يف 
رفع احل�شار. وحتاول الأمم املتحدة، التي تقول اإن اأزمة 
الغذاء العاملية تزداد �شوءا، التو�شط من اأجل رفع احل�شار 
عن ت�شدير احلبوب الأوكرانية، على الرغم من اأن القادة 

كعقوبة اإىل ارتفاع اأ�شعار احلبوب وزيت الطهي والأ�شمدة 
والطاقة، مما اأ�شر بالنمو العاملي.

وداأب البابا على اإدانة الغزو واإراقة الدماء التي �شببها ما 
ت�شميه مو�شكو ”عملية ع�شكرية خا�شة«.

البابا  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ح��دث  ال��ت��ي  امل����رة الأوىل  ل��ك��ن ه���ذه ه���ي 
بالتف�شيل عن اأزمة الغذاء العاملية الناجمة عن الغزو.

اأوكرانيا حتاول  اإن  املا�شي  الأ�شبوع  وقال م�شوؤول زراعي 
جاهدة ت�شدير خمزونها الهائل من احلبوب عن طريق 
جتنب  يف  للم�شاعدة  احل��دي��دي��ة  وال�شكك  وال��ن��ه��ر  ال��رب 
اأهدافها ما مل  الأزم��ة، لكن لي�س لديها فر�شة لتحقيق 

ترفع رو�شيا احل�شار عن موانئها على البحر الأ�شود.

�لبابا يدعو لرفع �حل�شار عن �أوكر�نيا 

•• الفجر - تون�س
العام  ل����الحت����اد  ال����ع����ام  الأم�������ني  ن���ّب���ه 
الطبوبي  الدين  نور  لل�شغل  التون�شي 
خطرية  موؤ�شرات  من  الأرب��ع��اء،  اأم�س 
الدميقراطية  امل��م��ار���ش��ة  ع��ل��ى  ج����دا 

وال�شلم الجتماعي تهدد تون�س.
الطبوبي، يف كلمته  الدين  نور  وق��ال   
خ���الل اف��ت��ت��اح ن���دوة وط��ن��ي��ة لالحتاد 
الد�شتوري  ال��ق��ان��ون  يف  خ���رباء  ت�شم 
حول الإ�شالحات الد�شتورية والقانون 
النتخابي، اإن ”الحتاد يطالب بالناأي 
اأي  ع��ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وب�����وزارة  بالق�شاء 
توظيف �شيا�شي وعن ما اأ�شماه ب�شراع 
يف  ال�شيا�شية“  وال�شراعات  املنظمات 

اإ�شارة اإىل اخلالفات الأخرية.

وعي بدقة الظرف
ب����داأت  قوله:“  ال��ط��ب��وب��ي  ووا�����ش����ل   
الوجوه تنك�شف على حقيقتها، لذلك 
اإن الحت��اد لي�س غبيا بل يعمل  اأق��ول 
ل�شت�شراف  املو�شوعية  ق��راءت��ه  وف��ق 
ال�����واق�����ع وال���ت���م���ي���ي���ز ب�����ني ال�������ش���واب 
اأك���د  ال�����ش��ي��اق  ذات  ويف  واخل�����ط�����اأ.«!  
الطبوبي اأن ”الحتاد لن يقبل بتوجيه 
واأ�شاف:“  خفية“!  اليه  النقد  �شهام 
اأنه اأعلم عميد هيئة املحامني اإبراهيم 
ال�شت�شارية  الهيئة  ورئي�س  بودربالة 
لل�شوؤون الجتماعية باأن ”الحتاد لن 
يتدخل اأو يعلق عن م�شاركة املنظمات 
اميانا  ب��ودرب��ال��ة،  هيئة  يف  عدمها  من 
م���ن���ه ب���ح���ري���ة الخ�����ت�����الف ومب���ب���ادئ 
يكون  اأن  يرف�س  لكنه  الدميقراطية، 
وفق  اأحاديث مراكنة ونقد“  مو�شوع 
اأن الحتاد  الطبوبي  واأ���ش��اف  ق��ول��ه.  
اأن قدره  الظرف، ويعي  يعي دقة هذا 
اأن يتحمل العبء الأكرب من امل�شوؤولية 
م���ن اأج����ل رف���ع راي����ة ت��ون�����س وحتقيق 
وفق  املوؤ�ش�شات“،  ودول������ة  امل�������ش���اواة 
تعبريه.  وقال نور الدين، ان النقابيني 
يقّرون بالهنات التي برزت يف القانون 

احت����اد ال�����ش��غ��ل ” ك���ل م���ن ي��دع��ي اأنه 
اأن لدينا ما  اأذكى من اجلميع فليعلم 
القدرة  مينحنا  م��ا  ال��ذك��اء  م��ن  يكفي 
على القراءة بني الأ�شطر... ونذكرهم 
باأن الرف�س الذي اأعلنه الحتاد انبنى 
املجهول  اإىل  ال����ذه����اب  رف�������س  ع���ل���ى 
ورف�����س ق��ي��ادة ال��ب��الد دون و���ش��وح يف 
الروؤية حتى ل نزّج باملنظمة يف ماآلت 
لي�س ملكنا  نهايتها، الحتاد  ل نعرف 

بل ملك ال�شعب التون�شي«.

ا�ضراب عام
   وكان الحتاد العام التون�شي لل�شغل، 
ا�شراب  اإىل  ال���ث���الث���اء،  ي���وم  دع���ا  ق���د 
اجلاري  يونيو   16 يف  العام  بالقطاع 
اإ���ش��الح��ات حكومية  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��اً 
الأجور،  جتميد  بينها  م��ن  مقرحة، 
احلكومة  جهود  يعيق  ق��د  ت�شعيد  يف 
للتو�شل اإىل اتفاق مع �شندوق النقد 
الذي  ال�شغل،  وُي��ع��ّد احت���اد  ال����دويل.  
اأكرب  اأك���رث م��ن م��ل��ي��ون ع�����ش��و،  ي�شم 
تون�س.  يف  و�شيا�شية  اجتماعية  ق��وة 
حتى  حت���دٍّ  اأك���رب  الإ����ش���راب  و�شي�شكل 
الآن للرئي�س قي�س �شعيد بعد �شيطرته 

على جميع ال�شلطات.
الإ�شراب  اإن  بيان،  وق��ال الحت���اد، يف   
159 �شركة مملوكة للدولة  �شي�شمل 
يف كل القطاعات احليوية بينها ديوان 
التون�شية  اخلطوط  و�شركة  الطريان 

و�شركات النقل البحري والربي.

»التعديل بدل اعادة التاأ�ضي�س«
نيوز“  ”ال�شعب  م��وق��ع  وك�����ش��ف  ه���ذا   
التون�شي لل�شغل  العام  التابع لالحتاد 
ندوته حول  امل�شاركني يف  اخل��رباء  ان 
بلورة م�شروع لالإ�شالحات الد�شتورية 
تعديل  اقرحوا  النتخابي  والقانون 
ات��ب��اع مت�شي  ع��و���س   2014 د���ش��ت��ور 
رئا�شة اجلمهورية ب�شن د�شتور جديد.  
واأ�شار املوقع اىل ان اخلرباء اقرحوا 
جهة  م��ن  مينح  �شيا�شيا  نظاما  اي�شا 

وكذلك  الثورة  بعد  امل�شاغ  النتخابي 
بالهنات املوجودة يف توزيع ال�شلط ول 

�شيما ال�شلطة التنفيذية.
ال��ي��وم يف  ال��ره��ان يكمن  اأن  واأو����ش���ح   

ب��ل��ورة ا���ش��الح��ات ل��ه��ذا ال��ن��ظ��ام بدل 
قادرين  ب��ن��ائ��ني  ن��ك��ون  ”حتى  ال��ه��دم 
اأنف�شنا وحت�شني  على التقدم وتطوير 
”وجدنا  ال��ط��ب��وب��ي  وت���اب���ع  الآداء«.  

ا����ش���ت���ه���داف���ا م����ن ق���ب���ل ال�����ش��ل��ط��ة اإث����ر 
اإعالننا عن موقفنا املناه�س لتجميع 
ال�����ش��ل��ط��ات... وه���ذا لي�س غ��ري��ب��ا عن 
عن  غريبا  ولي�س  التنفيذية  ال�شلطة 

الحتاد امل�شتهدف ب�شكل متوا�شل من 
البالد،  على  املتعاقبة  ال�شلطات  قبل 
ومل  ت��روي�����ش��ه  ح��اول��ت  ال�شلطات  ك��ل 
عام  اأم����ني  واأ����ش���اف  ذل�����ك«.   ت�شتطع 

•• عوا�شم-وكاالت

اللبناين،  النواب  جمل�س  رئا�شة  اإىل  ب��ّري  نبيه  ع��ودة  �شكلت 
باأن  حلموا  ال��ذي��ن  اللبنانيني  م��ن  الكثري  ل��دى  اأم���ل  خيبة 
مدخاًل  النيابية،  النتخابات  بعد  للربملان  جل�شة  اأول  تكون 
اأم�س الأربعاء،  لبداية تغيري حقيقي. وح�شب �شحف عربية 
ك�شفت نتيجة الت�شويت يف الربملان اجلديد، هيمنة الطبقة 
انتكا�شتها  رغ��م  ال��ق��رار،  �شناعة  على  التقليدية  ال�شيا�شية 
النتخابية، وعجز اجلبهات املعار�شة، التي جتمع ال�شياديني، 
الثورة، عن  �شباب  اإىل جانب  الكتائب،  اأو  القوات،  مثل حزب 

التاأثري احلقيقي يف جمريات الأحداث.

رئي�س اإىل الأبد
قوى  ع��ن  اللندنية  ”العرب“  �شحيفة  نقلت  ال�����ش��ي��اق  ويف 
التم�شك  يف  غ��ري��ب��ة  رغ��ب��ة  ب���ري  ل���دى  اأن  ل��ب��ن��ان  يف  التغيري 
الأبد،  اإىل  الربملان  برئي�س  يو�شف  �شار  اأن��ه  حتى  باملن�شب، 
بالتوازي مع الرغبة يف التخل�س من اخل�شوم وقطع الطريق 
للنظام  معار�شة  لبنانية  �شيا�شية  �شخ�شيات  �شعود  اأم���ام 
النظام  حامي  هو  بري  اأن  معتربة  لعقود،  امل�شتمر  الطائفي 

الطائفي واملعار�س لأّي تغيري يف البالد.
اأن  بعد  اأم�����س  ال��ه��زمي��ة  م��ن  جن��ا  ب���ّري  اأن  ال�شحيفة  وبينت 

بالرئا�شة  فاز  الذي  بري،  تراجع م�شداقية  الت�شويت  ك�شف 
انتخابه لأول مرة  اأ���ش��وات منذ  ع��دد  ب��اأدن��ى  لكن  من جديد 
وفق  لبنانيون،  مراقبون  وق��ال   .1992 يف  للربملان  رئي�شاً 
الثنائي  بني  ه�س  حتالف  بف�شل  جنح  ”بري  اإن  ال�شحيفة، 
اإليه  ي�شاف  اهلل،  وح��زب  يراأ�شها،  التي  اأم��ل  حركة  ال�شيعي 
جربان  و�شهره  ع��ون  مي�شال  برئا�شة  احل��ر  الوطني  التيار 
ب�شبب  اخل�شارات  من  املزيد  نحو  ي�شري  حتالف  وهو  با�شيل، 
رف�س البيت امل�شيحي لهذا التحالف، ما قاد اإىل معاقبة التيار 
وجعله ثانيا خلف حزب القوات اللبنانية الذي يراأ�شه �شمري 
جعجع“ يف حماولة ل�شتن�شاخ النظام الذي رف�شه اللبنانيون 
املا�شي،  -اأي��ار  انتخابات مايو  2019، و�شددوا عليه يف  منذ 

دون جدوى.

حما�ض�ضة طائفية
من  ا�شتفاد  ”بري  اأن  فاأكد  عربية“  ”اإندبندنت  موقع  اأم��ا 
وتوازنات  يقوم على حما�ش�شة طائفية  �شيا�شي معقد  نظام 
حار�شاً  نف�شه  وي��ك��ّر���س  ع��ام��اً   30 من�شبه  يف  ليبقى  ه�شة، 
اإىل  امل��وق��ع  واأ���ش��ار  ل��ب��ن��ان«،   يف  املعقد  ال�شيا�شي  لل�شتاتيكو 
قدرة بّري على التلون ال�شيا�شي من اأجل املوقع، على امتداد 
م�شريته ال�شيا�شية، بدايًة من �شرياليون التي ولد فيها، اإىل 
هيمنته على كر�شي رئي�س الربملان، فهو ”ومنذ انتهاء احلرب 

النواب،  ملجل�س  رئي�س  اإىل  حرب  اأم��ري  من  وانتقاله  الأهلية 
اللبناين م�شتقوياً  ال�شيا�شي  امل�شهد  من  اأ�شا�شياً  اأ�شبح جزءاً 
بتحالفه مع دم�شق التي كانت تهيمن على ال�شاحة ال�شيا�شية 
حتى عام 2005، ثم بتحالفه الثابت مع ميلي�شيا حزب اهلل، 
القوة ال�شيا�شية الأبرز يف لبنان التي متلك تر�شانة ع�شكرية 
القدرة  ه��ذه  اأن  املوقع  وُي�شيف  اإي����ران«.   من  بدعم  �شخمة 
هي التي �شمحت لرّبي بالنجاة من املاآزق ال�شيا�شية الكثرية، 
خا�شًة اأنه ل يتورع عن تغيري مواقفه متى اقت�شى الأمر فهو 
يدرك جيداً مثاًل ”اأهمية احلفاظ على حتالفه مع حزب اهلل 
على  قا�شياً  �شراعاً  الت�شعينيات  معه يف مرحلة  ال��ذي خا�س 
زعامة الطائفة ال�شيعية، لكنه منذ ذلك احلني يوؤكد اأن حلفه 

معه ثابت«.

من حرب الإخوة اإىل حرب على الإخوة
من جهته تطرق موقع احلرة، اإىل م�شرية بّري الطويلة منذ 
احلرب الأهلية اللبنانية، حتى حرب املواقع بعد النتخابات 
اللبنانية الأخ��رية، و�شوًل اإىل الفوز برئا�شة جمل�س النواب 
”خا�س حرباً  ب��ّري  اإن  اأخ���رى.  ويف ال�شياق ق��ال املوقع،  م��رة 
اللبنانية  ال�شاحة  على  نا�شئاً  كان  الذي  عنيفة مع حزب اهلل 
يف ثمانينيات القرن املا�شي، عرفت ب�حرب الأخوة لأنها دارت 
داخل الطائفة ال�شيعية، وكان من اأبرز حلفاء النظام ال�شوري 

يف لبنان خالل احلرب وما بعدها يف زمن الو�شاية ال�شورية 
على لبنان“ ولكن. حرب الأخوة عادت وانقلبت حتالفاً �شيا�شياً 
اأم��ل احلليف  مع حزب اهلل، حيث بات يعد ب��ّري ومعه حركة 
الأول والأبرز للميلي�شيا ال�شيعية امل�شنفة منظمة اإرهابية يف 
دول كثرية حول العامل من بينها الوليات املتحدة«.  وُي�شيف 
معر�شاً  ال�شيا�شي،  ح�����ش��وره  رغ��م  ي���زال  ل  ب���ّري  اأن  امل��وق��ع، 
املتحدة  ال��ولي��ات  فر�شت  اأن  ”�شبق  اإذ  ال�شيا�شي،  للخطر 
اأبرز معاوين بري ال�شيا�شيني، علي ح�شن  اأحد  عقوبات على 
خليل، الذي كان وزيرا للمال، بتهمة �شلوعه يف الف�شاد الذي 
اإىل  بالإ�شافة  والقت�شادي،  املايل  النهيار  اإىل  لبنان  اأو�شل 

دعمه ملنظمة حزب اهلل«.

انت�ضار اخلراب
�شربل،  ب�شارة  ق��ال  اللبنانية  الوطن“  ”نداء  �شحيفة  ويف 
الهزمية،  بطعم  ”اأتى  جن��اح  ال��ربمل��ان،  برئا�شة  ب��ّري  ف��وز  اإن 
باملطرقة،  احتفظ  اأن���ه  �شحيح  اع��ت��زال.  م��ب��اراة  وي�شتوجب 
لكن اليد التي مت�شكها َوَهنت اىل حد كبري واللهجة الآمرة 
ذكرياٌت من الزمن اجلميل«. واأو�شح الكاتب، اأن الوعود التي 
الربملان،  يف  املعار�شة  لروي�س  انتخابه  بعد  ب��ّري  اأطلقها 
ظلها  يف  بالعمل  تعهد  التي  لبنان  ”فوحدة  نفعاً  جُتديه  لن 
املكونات،  و�شائر  الدولة  ال�شتقواء على  تقوم على متابعة  ل 

ول يف ال�شفقات لنتاج حكومات وحدة وطنية تدير النهيار، 
وجهة  ال�شيادة  اأن  ي��رى  اآخ��ر  جهنمي  رئي�س  انتخاب  يف  ول 
القليمي ميكنه  الو�شع  لبنان على جلجلة  تعليق  واأن  نظر، 
ال�شتمرار«.  واأنهى الكاتب موجهاً حديثه اإىل بّري :“تذكر 
والعر�س  بالطول  البالد  حكَم  َمن  نف�شك  اإىل  تخلو  عندما 
واأو�شلنا اىل املاأ�شاة، علك تعمل على هذا الأ�شا�س. وانتِبه اىل 

اأن منظومتكم انت�شرت فوق كومة خراب«.

•• الفجر -تون�س
قزارة  اإمي���ان  املحامية  اع��ت��ربت     
ع�شو هيئة الدفاع عن ال�شهيدين 
الرباهمي  وحممد  بلعيد  �شكري 
خ�����الل ن������دوة ���ش��ح��ف��ي��ة ح�����ول ما 
ال�شري  اجل����ه����از  مب���ل���ف  ي����ع����رف 
حلركة النه�شة ان حتجري ال�شفر 
ب�شبب  �شخ�شية   34 ح��وايل  على 
م��ا ي��ع��رف ب��امل��ل��ف ال�����ش��ري حلركة 
�شمني  اع��������راف  ه����و  ال��ن��ه�����ش��ة 

بوجود تهم جتاههم.
   وثمنت هذا القرار الق�شائي لأنه 
على  املتهمني  اختباء  دون  ي��ح��ول 
الأ�شماء  غ��رار ما حدث مع بع�س 
الأخرى التي اختفت ح�شب قولها 
وعلى راأ�شهم املتهم م�شطفى خذر 

ور���ش��ا ال��ربه��وم��ي وك��م��ال العيفي 
جمهويل  اأ�شبحوا  ممن  وغريهم 

املقر.
اإن ال��وك��ي��ل العام     وق��ال��ت ق���زارة 
وجه  بتون�س  ال�شتئناف  مبحكمة 
�شكاية  بناء على  مايو   24 بتاريخ 
ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال���دف���اع تهما 
النه�شة  ح��رك��ة  ل��رئ��ي�����س  ر���ش��م��ي��ة 
الغنو�شي و16 �شخ�شا اخر  را�شد 
الدولة  امن  بالعتداء على  تتعلق 
ا�شرار  على  كاحل�شول  اخل��ارج��ي 
وا�شتغالل  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  م��ن 
معلومات  على  للح�شول  ال��ن��ف��وذ 
وم���زاي���ا م��ن ج��ه��ات اج��ن��ب��ي��ة وهي 
اي��ج��اب��ي��ة لأنها  خ��ط��وة اع��ت��ربت��ه��ا 
فندت نظرية الفالت من العقاب 

حتت غطاء التوظيف ال�شيا�شي.

    واأ���ش��اف��ت ق���زارة خ��الل الندوة 
الغنو�شي  را����ش���د  اأن  ال�����ش��ح��ف��ي��ة، 
الق�شاة  م����ن  جم���م���وع���ة  وظ������ف 
التون�شي  ال�شعب  ل�شاحله وغالط 

طيلة �شنوات. 
   وب��ي��ن��ت امل��ت��ح��دث��ة اأن����ه وب��ع��د 3 
الهيئة  مت��ك��ن��ت  ون�����ش��ف  ����ش���ن���وات 
التقا�شي واملتمثل  من �شمان حق 
لرا�شد  ر�شميا  الت��ه��ام  توجيه  يف 
تتعلق  ج��رائ��م  اج��ل  م��ن  الغنو�شي 

بالعتداء على امن الدولة.
وتوجهت ع�شو هيئة الدفاع حلركة 
وراء  تختبئوا  ل  قائلة:  النه�شة 
للق�شاء  ال�شيا�شي  التوظيف  تهم 
بعد اإ�شداره قرارا بتحجري ال�شفر 
34 �شخ�شا من بينهم را�شد  على 
العقاب،  م��ن  ل��الإف��الت  الغنو�شي 

مل  النه�شة  حركة  اأن  اىل  م�شرية 
تقدم دليال واحدا على عدم �شحة 
لوكان  اأن��ه  على  و�شددت  قلنا«.  ما 
لنفذت  ���ش��ي��ا���ش��ي  ت��وظ��ي��ف  ه���ن���اك 
ب�شكل  متانع  التي  الداخلية  وزارة 
التي  الق�شائية  ال��ق��رارات  ر�شمي 

تهم ملف ال�شهيدين.
ق����ال كثري  ال�������ش���ي���اق،  ه����ذا     ويف 
بوعالق ع�شو هيئة الدفاع خالل 
تعطيالت  ه���ن���اك  اإن  م��داخ��ل��ت��ه، 
الرباهمي  ال�شهيد  ملف  يف  كثرية 
تقريبا  ون�شف  �شنة  منذ  ام��ت��دت 
الداخلية  وزارة  ام��ت��ن��اع  اأب���رزه���ا 
التح�شريية  الأح��ك��ام  تنفيذ  ع��ن 

ال�شادرة يف امللف وعددها 17.
   وحّمل بوعالق م�شوؤولية تعطل 
لوزارة  الرباهمي  ال�شهيد  ق�شية 

الوظيف.     خ�����ش��ائ�����س  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال 
واأع��ل��ن ان���ه مت ف��ت��ح ب��ح��ث حتقيق 
اأجل  من  اخلا�شة  امل�شوؤولية  على 
وم�شك  والذهني  امل��ادي  التدلي�س 
الثاين  امللف  يف  مدل�س  وا�شتعمال 
للق�شية املتعلق بتدلي�س معطيات 
تخ�ّس ’’اإمام جامع الرحمة بحي 
عثمان’’،  ب���ن  ���ش��ك��ري  اخل�����ش��راء 

ح�شب قوله.
الر�شمية  الناطقة  وق��ال��ت  ه��ذا     

ال��رداوي انه  العكرمي.    واأ�شاف 
4 ق�شايا  مت توجيه التهام له يف 
ح�������ش���ب امل���ج���ل���ة اجل����زائ����ي����ة وه���ي 
با�شتعمال  احلقيقة  اإخ��ف��اء  تعمد 
خ�شائ�س الوظيف، وتعمد موظف 
القب�س على  واج��ب  عمومي ترك 
متهم بق�شد اعانته على التخل�س 
وتعمد  ال��ع��دل��ي��ة  ال��ت��ت��ب��ع��ات  م���ن 
اإخ��ف��اء م��ا تثبت ب��ه اجل��رمي��ة قبل 
احلا�شل  عليه  ال�شلطة  ي��د  و�شع 

الداخلية يف �شخ�س الوزير احلايل 
ملوحا بالتوجه ملقا�شاته ب�شبب ما 
اعتربه امتناعا غري مربر لتنفيذ 

الأحكام التح�شريية.
   م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ع�����ش��و هيئة 
ال��دف��اع ر�شا ال���رداوي، خ��الل ذات 
ملفات  يف  ال��ت��الع��ب  ان  ال����ن����دوة، 
واجلهاز  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  الغ���ت���ي���الت 
ال�شري حلركة النه�شة �شاهم فيه 
وك��ي��ل اجل��م��ه��وري��ة ال�����ش��اب��ق ب�شري 

�لإير�نيون يوؤبنون �شحايا 
�نهيار مبنى عباد�ن 

•• طهران-رويرتز

و�شائل  ع��ل��ى  م��ن�����ش��ورات  اأظ���ه���رت 
ال����ت����وا�����ش����ل الج����ت����م����اع����ي اأم�������س 
اأُقيمت  ت���اأب���ني  م��را���ش��م  الأرب����ع����اء 
املا�شية  ال��ل��ي��ل��ة  م��ت��اأخ��ر  وق����ت  يف 
م���ن اأج����ل 37 ���ش��خ�����ش��ا ق��ت��ل��وا يف 
اإيران،  غرب  بجنوب  مبنى  انهيار 
قمع  اإىل  ال�شلطات  ت�شعى  بينما 
اأ�شبوع  منذ  م�شتمرة  احتجاجات 
م�شوؤولون  واأع��ل��ن  ال��ك��ارث��ة.  ع��ل��ى 
وقالوا  ل��ل��ق��ت��ل��ى  ح�����ش��ي��ل��ة  اأح�����دث 
اأُ�شيبوا  اآخ��ري��ن  �شخ�شا   37 اإن 
يف ان��ه��ي��ار م��ب��ن��ى ���ش��ك��ن��ي وجت���اري 
ي���ت���األ���ف م���ن ع�����ش��رة ط���واب���ق يوم 
باإقليم  ع��ب��ادان  اأي���ار يف  م��اي��و   23
واأظهرت  للنفط.  املنتج  خوز�شتان 
و�شائل  على  ُن�شرت  فيديو  مقاطع 
اأمنيا  التوا�شل الجتماعي وجودا 
مكثفا يف عبادان مع اإقامة مرا�شم 
متظاهرون  اأ�شعل  بينما  التاأبني، 
ال��ن��ار يف اإط����ارات واأغ��ل��ق��وا الطرق 
يف ب��ل��دة ���ش��ادي��ج��ان ال��ق��ري��ب��ة. ومل 
يت�شن لرويرز التحقق من �شحة 

مقاطع الفيديو ب�شكل م�شتقل.
وحملت ال�شلطات م�شوؤولية انهيار 
الف�شاد  ع��ل��ى  م���ي���روب���ول  م��ب��ن��ى 
املحلي وتراخي اإجراءات ال�شالمة 
وت���ق���ول اإن���ه���ا اع��ت��ق��ل��ت ح��ت��ى الآن 
بلدية  رئي�شا  بينهم  �شخ�شا،   13
لرتكابهم  اآخ������رون،  وم�����ش��وؤول��ون 
ان���ت���ه���اك���ات ت��ت��ع��ل��ق ب���ال���ب���ن���اء. لكن 
الكارثة  اإن  ي��ق��ول��ون  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
نابعة من اإهمال احلكومة والك�شب 
ورددوا  ال���را����ش���خ  امل�������ش���روع  غ����ري 
هتافات �شد امل�شوؤولني مبن فيهم 

علي خامنئي.

باأريانة،  البتدائية  املحكمة  با�شم 
التهمة  اإن  ب���وق���ط���اي���ة،  ف���اط���م���ة 
النه�شة  ح��رك��ة  لرئي�س  امل��وج��ه��ة 
را�شد الغنو�شي هي التح�شيل باي 
اأ�شرار  من  �شر  على  كانت  طريقة 

الدفاع الوطني.
ت�شريح  يف  ب��وق��ط��اي��ة  واأف�������ادت    
اإع��الم��ي اأم�����س الأرب��ع��اء ب���اأن هذه 
باأمن  ت��ت��ع��ل��ق  ال���ت���ي  ال��ت��ه��م��ة ه���ي 

الدولة.

قرر الإ�ضراب العام يف املوؤ�ض�ضات العمومية:

�حتاد �ل�شغل: �ل�شلم �لأهلي يف تون�س مهدد...!

ق�ضية اجلهاز ال�ضّري:

تون�س: توجيه �لتهام ر�شميا لر��شد �لغنو�شي 
التهمة املوجهة لرئي�س حركة النه�ضة هي التح�ضيل  

باأي طريقة كانت على �ضـر من اأ�ضـرار الدفاع الوطني

املركزية النقابية تطالب بالناأي بالق�ضاء وبوزارة الداخلية عن اأي توظيف �ضيا�ضي

خرباء من احتاد ال�ضغل يقرتحون الكتفاء بتعديل الد�ضتور ومنح الرئي�س دورا حتكيميا

اميان قزارة ... قيادات يف اجلهاز ال�شري اختفت

الطبوبي ي�شخ�س ويحذر

ي برئا�شة �لربملان...�إجها�س حلم لبنان بالتغيري فوز بررّ

اجلمهورية  ل��رئ��ي�����س  حت��ك��ي��م��ي��ا  دورا 
حتى يكون �شامنا ل�شتقرار املوؤ�ش�شات 
اأخرى احلكومة من  ومُيّكن من جهة 
اجلهة  باعتبارها  التنفيذية  ال�شلطة 
واىل  الناخبني  امام  �شيا�شيا  امل�شوؤولة 
امل�شار  ان��ق��اذ  ان��ه��م دع���وا اىل ���ش��رورة 
بدل  ”التعديل  ع���رب  ال��دمي��ق��راط��ي 

اعادة التاأ�شي�س«.
على  املتدخلون  ”اتفق  امل��وق��ع  ووف���ق   
ت��ع��دي��ل ن��ظ��ام الق�����راع ح��ت��ى يعتمد 
ع��ل��ى دوائ�����ر وط��ن��ي��ة ب����دل ع���ن دوائ����ر 
وحدة  على  احلفاظ  اج��ل  من  جهوية 
ان  باعتبار  التجان�س  وا�شفاء  الدولة 
جمل�س  وان  ال�شعب  كل  ميثل  النائب 
نواب ال�شعب ف�شاء ملناق�شة ال�شيا�شات 

العامة والتوجهات الكربى«.
 ومن املالمح الكربى لهذا امل�شروع: 

تعديل د�شتور 2014 واعتماد ف�شول 
جديدة اهمها: 

- رئي�س منتخب مبا�شرة من ال�شعب
- ن���ظ���ام خم��ت��ل��ط )رئ���ا����ش���ي م���ع���ّدل( 

ل�شمان ال�شتقرار احلكومي. 
الفعلي  القائد  يكون  حكومة  رئي�س   -
رئي�س  ان  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  ل��الأغ��ل��ب��ي��ة 
احل���زب ال��ف��ائ��ز ه��و م��ن ي��ت��وىل رئا�شة 

احلكومة. 

القانون النتخابي
باعتماد  ال��ق��ائ��م��ات  ع��ل��ى  الق�����راع   -
واعتماد  املتو�شطات  ب��اأك��رب  الن�شبية 
دائ�������������رة وط�����ن�����ي�����ة واح�������������دة )ك�����ام�����ل 
الت�شتت  م����ن  ل��ل��ح��د  اجل���م���ه���وري���ة( 

وامل�شاعدة على ال�شتقرار.
بالن�شبة  ب��امل��ائ��ة   5 ب���  عتبة  اق����راح   -

لالنتخابات الت�شريعية.
لحتاد  الداري���ة  الهيئة  ان  اىل  ي�شار   
23 مايو  ق��ررت يوم  ال�شغل كانت قد 
امل��ن��ق�����ش��ي ع����دم امل�����ش��ارك��ة يف احل����وار 
الوطني الذي دعا اليه الرئي�س قي�س 
حالة  يف  ب��ق��ائ��ه��ا  ع��ل��ى  م�����ش��ددة  �شعيد 

انعقاد.
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اأدى جمل�س الوزراء الحتادي الأ�شرايل اجلديد اليمني القانونية 
األباني�شي عددا قيا�شيا من  اأنتوين  ال��وزراء  اأم�س، حيث عني رئي�س 
وال�شكان  الدينية  الأق��ل��ي��ات  ي�شم  متنوع  وزاري  ف��ري��ق  يف  الن�شاء 
ع�شر  بينهم  وزي��را   23 األباني�شي  وزراء  جمل�س  و�شم  الأ�شليني. 
ال�شابق  ال���وزراء  رئي�س  حكومة  يف  وزي���رات  �شبع  م��ع  مقارنة  ن�شاء، 
هو�شيك  اإد  ال�شناعة  وزي��ر  واأ�شبح  الليربالية.  موري�شون  �شكوت 
ووزيرة ال�شباب اآن علي، اأول وزيرين م�شلمني يف احلكومة الحتادية 
اأ�شبحت  كما  ك��ان��ب��ريا.  بالعا�شمة  م��را���ش��م  يف  وذل���ك  الأ���ش��رال��ي��ة، 
امراأة  اأول  الكنغر،  التي كانت ترتدي عباءة من جلد  ب��ورين،  ليندا 
البالد.  يف  الأ�شليني  ال�شكان  وزارة  تتوىل  الأ�شليني  ال�شكان  م��ن 
و�شكل األباني�شي وزارة موؤقتة �شمت اأربعة اأع�شاء رئي�شيني اآخرين، 
يف  امل�شاركة  من  ليتمكن  اأي���ار،  مايو   21 انتخابات  من  يومني  بعد 
الأمريكي  الرئي�س  بح�شور  طوكيو  يف  الرباعية  املجموعة  اجتماع 
نائب  ال���وزاري  الت�شكيل  و�شم  والهند.  اليابان  وزعيمي  بايدن  جو 
رئي�س الوزراء ريت�شارد مارل�س الذي توىل حقيبة الدفاع، وكان اأحد 
من�شب  تولت  التي  ووجن  بيني  جانب  اإىل  املوؤقتة  احلكومة  اأع�شاء 
وزيرة اخلارجية. كان األباني�شي قد قال يوم الثالثاء اإن حزب العمال 
النواب  جمل�س  يف  مقعدا   77 على  ح�شوله  بعد  منفردا  �شيحكم 
املوؤلف من 151 مقعدا، مما ي�شمح له بت�شكيل حكومة اأغلبية دون 

دعم امل�شتقلني واخل�شر الذين يركزون على ق�شايا املناخ.
 

اأثبتت  الفحو�س  اإن  الأربعاء  اأم�س  اليابانية   قالت وزارة اخلارجية 
اإ�شابة وزير اخلارجية يو�شيما�شا هايا�شي بكوفيد-19 واإنه يتعافى 
يف منزله. واأ�شافت يف بيان اأنه مل يتم حتديد اأي خمالطني له عن 
كثب يف ال��وزارة. وقال م�شوؤول يف ال��وزارة اإن هايا�شي اأُ�شيب بحمى 
التهاب  على  تقت�شر  احلالية  اأع��را���ش��ه  لكن  �شابق  وق��ت  يف  خفيفة 
احللق. وكانت وكالة اأنباء كيودو قد ذكرت يف وقت �شابق اأن هايا�شي 

األغى ح�شوره جل�شة للربملان اليوم بعد اإ�شابته باحلمى.
 

رّحبت الوليات املّتحدة باحلظر الذي فر�شته دول الحتاد الأوروبي 
اخلطوة  ه���ذه  اأّن  م��ع��ت��ربة  ال��رو���ش��ي،  ال��ن��ف��ط  واردات  ع��ل��ى  ال�27 

”�شتقّو�س“ هذا ”العامل القوي يف اآلة احلرب الرو�شية ».
ال�27 خالل قّمة يف  الأوروب���ي  اّتفقت دول الحّت��اد  وم�شاء الثنني 
 90% بن�شبة  الرو�شي  النفط  من  واردات��ه��ا  خف�س  على  بروك�شل 
خ��الل��ه حلرمان  م��ن  ت�شعى  ق���رار  اجل����اري، يف  ال��ع��ام  نهاية  بحلول 

الكرملني من م�شدر متويل �شخم حلربه على اأوكرانيا.
والثالثاء قال املتحّدث با�شم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س 
”نرّحب باحلظر الذي اقرحه الحتاد الأوروب��ي على  لل�شحفيني 
اعتماداً  الأق��ّل  املتحدة،  الوليات  اأّن  اإىل  م�شرياً  الرو�شي“،  النفط 
من الأوروبيني على رو�شيا يف ما يتعّلق مب�شادر الطاقة، �شبق واأن 

فر�شت حظراً تاماً على واردات املحروقات الرو�شية.
وا�شعاً يف �شفوف حلفائنا و�شركائنا،  اأّن هناك دعماً  ”نعلم  واأ�شاف 
الأوروب���ي، لتقوي�س هذا  راأينا مرة جديدة من جانب الحت��اد  كما 

العامل القوي يف اآلة احلرب الرو�شية“ اأي �شادرات النفط والغاز.
لتنويع  الأوروب��ي��ة  ال��ق��ارة  تبذلها  التي  باجلهود  براي�س  رّح��ب  كما 
م�شادر اإمداداتها من الطاقة وتطوير موارد الطاقة املتجددة، وذلك 

لتقليل اعتمادها على مو�شكو ”على املدى الطويل«.
 

اآغاثا الذي  اأّن ح�شيلة �شحايا الإع�شار  اأعلنت ال�شلطات املك�شيكية 
ارتفعت  تربة  وانزلقات  بفي�شانات  وت�شّبب  املك�شيك  جنوب  �شرب 
م��ورات حاكم ولية  األيخاندرو  وق��ال  و20 مفقوداً.  قتلى   10 اإىل 
اأواك�شاكا لإذاعة فورمول اإّنه ”يف الوقت الراهن، هناك حواىل 20 
م�شيفاً اأّن  �شخ�شاً يف عداد املفقودين، معظمهم يف اجلبال العليا“، 

”ال�شلطات املحلية اأفادت مبدئياً ب�شقوط ع�شرة قتلى«.
اإىل  اآغاثا  و�شل  ”عندما  اإّن��ه  احلاكم  ق��ال  لل�شحفيني  ت�شريح  ويف 
الياب�شة، انتهى اليوم من دون وقوع خ�شائر يف الأرواح، لكّن الأمطار 
الأنهار  يف  بفي�شانات  ت�شّببت  الثالثاء  فجر  هطلت  التي  الغزيرة 
يف  املو�شم  لهذا  اإع�شار  اأول  هو  واآغاثا  اأر�شية«.  انهيارات  واأحدثت 
على  �شياحّية  منتجعات  الثنني  �شرب  وق��د  ال��ه��ادئ،  املحيط  �شرق 
�شواطئ يف جنوب غرب املك�شيك، حاماًل رياحاً عاتية واأمطاراً غزيرة 

و�شيوًل.

عوا�شم

�شيدين

طوكيو

و��شنطن

مك�شيكو�شتي

�جلي�س �لإ�شر�ئيلي يقتل فل�شطينية يف �ل�شفة
•• القد�س-اأ ف ب

قتلت فل�شطينية  اأم�س الأربعاء بر�شا�س جنود اإ�شرائيليني، عند حماولتها 
القراب من جندي وهي حتمل �شكينا على ما اأعلن اجلي�س الإ�شرائيلي.

واأكدت وزارة ال�شحة الفل�شطينية ”ا�شت�شهاد ال�شابة غفران هارون حامد 
ورا�شنة اإثر اإ�شابتها بر�شا�س اأطلقه جنود الحتالل قرب خميم العروب 
”الر�شا�شة اخرقت �شدرها من  ان  ال��وزارة  واأو�شحت  �شمال اخلليل“. 

اجلهة الي�شرى وخرجت من اجلانب الأمين«.
من جهته، اأو�شح اجلي�س الإ�شرائيلي يف بيان اإن ”حماولة الطعن“ وقعت 
املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف  اخلليل  �شمال  ال��ع��روب،  خميم  م��دخ��ل  عند 
�شفوف  يف  اإ�شابات  ت�شجيل  دون  من  حية  بنريان  ردوا  ”اجلنود  اأن  واأك��د 
ال�شابة  الفل�شطينية )وفا( فاإن  الر�شمية  الأنباء  اجلي�س«. وبح�شب وكالة 
تبلغ )31 عاما(. من جانبها نعت هيئة �شوؤون الأ�شرى ”الأ�شرية املحررة 
غفران ورا�شنة«. وقالت الهيئة اإن ورا�شنة ”اأ�شرية حمررة اعتقلتها �شلطات 
ني�شان- يف  عنها  يفرج  اأن  قبل  املا�شي  الثاين-يناير  كانون  يف  الح��ت��الل 

19 �شخ�شا  اآذار-م���ار����س، قتل  اأواخ���ر  ب���داأت يف  اأب��ري��ل«. ويف موجة عنف 
فل�شطينيون  نفذها  اإ�شرائيليني  �شد  هجمات  يف  املدنيني  من  غالبيتهم 
بينهم من عرب اإ�شرائيل داخل اإ�شرائيل ويف ال�شفة الغربية املحتلة، وقتل 

ثالثة من املهاجمني خاللها.

حتذير من دفع ثمن التقاع�س عن مواجهتها 

هل ينجو �ل�شرق �لأو�شط من كو�رث بيئية مقبلة؟

يف �جتماع �شرت.. عقيلة يحذر من �ل�شرف خارج �مليز�نية �لليبية

 �حلياة تعود �إىل �شنغهاي بعد �شهرين من �حلجر 
باملباين. وخرج بع�س الأ�شخا�س للتنزه بحرية وا�شعني الكمامات.

وعادت احلياة اإىل منطقة بوند ال�شهرية، على �شفاف نهر هوانغبو الذي 
يجتاز املدينة، حيث بدا ال�شكان متحم�شني للتقاط ال�شور.

املباين  واإىل  واحلافالت  امل��رو  حمطات  اإىل  ال�شكان  من  الكثري  وتدفق 
حيث املكاتب واأماكن العمل.

وجل�س اآخرون يف حدائق املدينة، حيث �شكل بع�شهم جمموعات �شغرية.
وان�شغل املوظفون يف مراكز الت�شوق والأ�شواق، بعر�س املنتجات وانتظار 

الزبائن.
 22 نحو  اإن  الثالثاء  مينغ،  زون��غ  �شنغهاي،  بلدية  يف  امل�شوؤولة  وق��ال��ت 
مليوناً من �شكان املدينة البالغ عددهم 25 مليوًنا �شملهم تخفيف القيود 

اجلديد.
ومع ذلك، �ُشمح ملراكز الت�شوق واملتاجر وال�شيدليات و�شالونات التجميل 

واملواقع  احل��دائ��ق  فتح  وُي��ع��اد  فقط.  قدرتها  من   75% بن�شبة  بالعمل 
ال�شياحية تدريجاً. و�شتبقى قاعات الريا�شة ودور ال�شينما مغلقة و�شُيعاد 

فتح املدار�س بح�شب و�شع كل منها.
عدد  حيث  املناطق  يف  خا�شة  ب�شيارة  اأو  اأج���رة  ب�شيارة  بالتنقل  وُي�شمح 
الذي  واأقاربهم  اأ�شدقائهم  زي��ارة  لل�شكان  يتيح  ما  منخف�س،  الإ�شابات 

يقطنون يف اأحياء اأخرى من املدينة.
ممكنة  غري  الطبيعية  احلياة  اإىل  ال��ع��ودة  اأن  من  ح��ذرت  ال�شلطات  لكن 
ما  لتثبيت  احل���ذر  م�شتوى  خف�س  ع��دم  ”اأهمية  على  و���ش��ددت  ح��ال��ي��اً. 

حققناه يف جمال الوقاية من الوباء ومكافحته«.
�شفر  ا�شراتيجية  تطبق  ال��ع��امل،  دول  لغالبية  خالفا  ال�شني،  ت��زال  ل 
كوفيد الهادفة للحد من الوفيات باحلد الأق�شى عرب تدابري اإغالق فور 

ظهور بع�س احلالت.

•• �شنغهاي-اأ ف ب

التي  الرئي�شية  القيود  الأربعاء مع رفع  اأم�س  �شنغهاي  اإىل  عادت احلياة 
ُفر�شت ملدة �شهرين ملكافحة كوفيد، واأغ�شبت ال�شكان البالغ عددهم 25 

مليون ن�شمة وخنقت القت�شاد.
هذه  ”ننتظر  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  املدينة  بلدية  وق��ال��ت 
اأُغلقت  القت�شادية،  ال�شني  وكانت عا�شمة  اللحظة منذ فرة طويلة«. 
اآذار-مار�س ملكافحة موجة الوباء الأكرب  اأواخر  على مراحل اعتباًرا من 

التي �شربت البالد منذ عام 2020.
بالتنقل  اخلطورة“  ”منخف�شة  املناطق  يف  لل�شكان  ال�شلطات  و�شمحت 

بحرية يف املدينة، اعتباراً من الأربعاء.
اأحاطت  التي  يفككون احلواجز  بر�س عماًل  وكالة فران�س  وراأى مرا�شل 

•• وا�شنطن-وكاالت

اإنر�شت“  ”نا�شونال  جملة  �شلطت 
التحديات  على  ال�����ش��وء  الأم��ري��ك��ي��ة 
املناخية التي �شتواجه منطقة ال�شرق 
الأو�شط يف ال�شنوات املقبلة، معتربة 
مواجهتها  ع���ن  ال��ت��ق��اع�����س  ث��م��ن  اأن 

�شيكون اأكرث كلفة من اإ�شالحات التكيف.
اأف��ري��ق��ي��ا ه��ي الأكرث  ال�����ش��رق الأو����ش���ط و���ش��م��ال  ودول 
عر�شة مل�شاكل الأمطار. فهي تعتمد يف اأكرث من ن�شف 
احتياجاتها من م�شادر املياه املتجددة، اأي الأنهار، على 
ال�شرق  اأن  املجلة  ح��دوده��ا.واأك��دت  خ��ارج  م��ن  م�شادر 
الأو�شط يعاين م�شكلة مناخية حادة، حيث اأ�شار تقرير 
متو�شط  ارت��ف��اع  اإىل  ال���دويل  النقد  ل�شندوق  ح��دي��ث 
منذ  مئوية  درج���ة   1.5 مب��ق��دار  املنطقة  يف  احل����رارة 
واأن  العاملي،  املتو�شط  �شعف  م��ن  اأك��رث  وه��و   ،1990
دول ال�شرق الأو�شط وو�شط اآ�شيا عر�شة لرتفاع اأكرب 

يف درجات احلرارة.
اقت�شادية  ب���ت���داع���ي���ات  احل��������رارة  م����وج����ات  وت����ق����رن 
دقت   ،2019 ففي  الأو���ش��ط.  ال�شرق  يف  واجتماعية 
”الف�شل العن�شري  الأمم املتحدة ناقو�س اخلطر من 
اإىل موجات احلرارة طويلة الأمد  اإ�شارة  يف  املناخي“، 
يف  واجن����ازات  وتنمية  تطور  م��ن  حتقق  م��ا  تهدد  التي 
ال�شحة العاملية واحلد من الفقر يف ال�شنوات اخلم�شني 

املا�شية.
واأكدت املجلة اأن هذا الواقع اجلديد �شيخلف تداعيات 
ال�شرق الأو�شط، الذي يكافح بالفعل  كربى خا�شة يف 
القت�شادي،  وال���ت���ف���اوت  ال���ك���ه���رب���اء،  ن��ق�����س  مل��ع��اجل��ة 
طويلة  احل����رارة  م��وج��ات  ب�شبب  الب�شرية  والأ����ش���رار 
غري  ب�شكل  املا�شية  ال�شنوات  يف  تكثفت  والتي  الأم���د، 

ماألوف.

اآثار اقت�ضادية وا�ضحة
واأ�شارت اإىل اأن هذه التداعيات �شترك اآثاراً اقت�شادية 
اأنه  اإىل  ال���دويل  النقد  �شندوق  اأ���ش��ار  حيث  وا���ش��ح��ة، 
من   4.5 لالنبعاث،  معتدل  �شيناريو  ظ��ل  يف  ”حتى 
م�شتوى التمثيل املركز، والذي يحدد درجات الحرار 
احلراري العاملي ب�2.3 درجة مئوية حتى نهاية القرن 
اجلاري، اأي يف 2100، وكلفة الوفيات، ميكن اأن ي�شل 
اإىل معدل %1.6 من الناجت املحلي العام  بني 2040 

و 2059«.
اأكرث يف الدول التي تعاين من  و�شيكون الو�شع قامتاً 
اإن هذه  ال��دويل  النقد  ح��رارة مرتفعة. وق��ال �شندوق 
القت�شادي  النمو  يف  ”تراجعاً  ت�شهد  اأن  ال��دول ميكن 

•• �رست-وكاالت

اجتماعا  ليبيا،  و�شط  الواقعة  ���ش��رت،  مدينة  ا�شت�شافت 
�شالح،  عقيلة  امل�شت�شار  ال��ربمل��ان  رئ��ي�����س  بح�شور  مهما 
قانون  م�شروع  ملناق�شة  با�شاغا،  فتحي  احلكومة  ورئي�س 

امليزانية العامة للعام 2022.
بداأ الجتماع بكلمة لرئي�س الربملان، اأكد فيها عدم قانونية 
اإفراج م�شرف ليبيا املركزي على ”الأموال خارج امليزانية 
داعًيا اإىل ”�شمان توزيع اإيرادات الدولة بعدالة  العامة“، 
من  ي��دار  اأن  يجب  املركزي  ”امل�شرف  وتابع:  و�شفافية«. 

قبل جمل�س الإدارة ولي�س املحافظ منفرًدا«.

بالغ اإىل النائب العام
بتحريك  ال�شور،  ال�شديق  امل�شت�شار  العام  النائب  طالب 
دعوى �شد ”من �شولت له نف�شه اأو ت�شول له التعدي على 
رئي�س  اأو  م�شوؤول  اأي  اإن  قائاًل  الليبي“،  ال�شعب  مقدرات 
جهة تابعة ملجل�س النواب، ممتنع عن تنفيذ ما ي�شدر عنه 
”فقد �شفته واأهليته، ول ميثل اإل  من قوانني وق��رارات، 
نف�شه، ويعترب منتحاًل لل�شفة، وعلى النيابة العامة حتمل 
الرقابية  الأج��ه��زة  وج��ه  كما  ال�شاأن«.  ه��ذا  يف  م�شوؤوليتها 
على  فعالة  ”رقابية  اآل��ي��ة  بتنفيذ  ال��ن��واب  ملجل�س  التابعة 
جميع ال�����رثوات، وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإي��ق��اف اإه����دار امل���ال العام 
م��ق��رًح��ا يف هذا  امل�����ش��رف اخلارجي“،  ع��ل��ى  وال�����ش��ي��ط��رة 

الإطار اآلية ل�شرف العوائد ”نفطية وغري«.

تد�ضني عمل احلكومة من �ضرت
ال�شرعية  الليبية  احلكومة  اأن  اإىل  الربملان  رئي�س  واأ���ش��ار 
ي��ت��ع��اون م��ع��ه��ا �شيتعر�س  ل���ن  ���ش��ت��م��ار���س م��ه��ام��ه��ا، وم���ن 
والأجهزة  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  اإىل  دع��وت��ه  م��ك��رًرا  للمحا�شبة، 
ي�شودها  دول���ة  لتحقيق  م�شوؤولياتهم  بتحمل  ال��رق��اب��ي��ة 
القانون والأمن وال�شتقرار، وم�شدًدا على اأن القتتال بات 

لكنها  واحل���رب،  لال�شطرابات  الرئي�شي  املحفز  تكن 
اأ�شبحت وب�شكل متزايد جزءاً من النزاع والتناف�س يف 

هذه املنطقة اجلافة.
واأكدت املجلة اأنه عند حتليل هذه التوّجهات اإىل جانب 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  ال�شكاين  النمو 
ي��ت�����ش��اع��ف بحلول  اأن  امل��ت��وق��ع  اأف��ري��ق��ي��ا، وال�����ذي م���ن 
ل  اإذ  امل��وق��ف.  خ��ط��ورة  م��ن  التقليل  ي�شعب   ،2050
ي�شتطيع %60 من �شكان املنطقة احل�شول على مياه 

�شاحلة لل�شرب.
وح�شب تقرير ل�شندوق الطفولة العاملي، يعاين حوايل 
و�شوء  ت��داع��ي��ات �شحية  م��ن  اأط��ف��ال  ع�شرة  م��ن  ت�شعة 
تغذية، لأنهم يعي�شون يف مناطق تعاين نق�شاً حاداً يف 

املياه.

موجات هجرة
املهاجرين  م����ن  م����وج����ات  ت��ن��ط��ل��ق  اأن  امل����رج����ح  وم�����ن 
ا�شتقرارها  على  �شيوؤثر  م��ا  املنطقة،  م��ن  وال��الج��ئ��ني 
واآفاقها القت�شادية. و�شيكون هذا وا�شحا بعد كوارث 

بيئية مثل الفي�شانات، وموا�شم اجلفاف.
الكوارث  اأدت  ال����دويل،  ال��ن��ق��د  ت��ق��ري��ر ���ش��ن��دوق  ووف���ق 
من  اأك��رث  مقتل  اإىل   ،2000 منذ  ال�شنوية  املناخية 
2600 �شخ�س، واأثرت على 7 ماليني اآخرين، وكّلفت 
خلف�س  اأدى  ما  املبا�شرة،  الأ���ش��رار  من  دولر  ملياري 
النمو القت�شادي يف ال�شرق الأو�شط وو�شط اآ�شيا للفرد 

الواحد بني 1و2%.
و����ش���ت���وؤدي زي�����ادة م���ع���دلت احل������رارة، وت��ق��ل��ب موا�شم 
ت��ف��اق��م هذه  اإىل  ال��ب��ح��ر،  م�شتوى  وارت���ف���اع  الأم���ط���ار، 

الكوارث، وتكرارها ب�شكل منتظم.
�شا�شعة من مناطق  اأن م�شاحات  اإىل  التوقعات  وت�شري 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ل��ن ت��ك��ون �شاحلة 

لل�شكن مع نهاية القرن اجلاري.

روؤية واقعية لالأزمة
يف  ال�شاحلية  الإ�شكندرية  مدينة  اأن  املجلة  واع��ت��ربت 
ويعي�س  املنطقة.  مل�شتقبل  واق��ع��ي��ة  روؤي���ة  ت��ق��دم  م�شر 
فيها 5 ماليني ن�شمة، وت�شّم %40 من قدرات م�شر 

ال�شناعية، وهي حماطة بالبحر من 3 جهات.
اأن   ،2019 يف  بر�س  اأ�شو�شييتد  اأن��ب��اء  وكالة  ون�شرت 

للفرد بحوايل نقطتني مئويتني“ مقابل كل ”زيادة يف 
درجة احلرارة درجة واحدة مئوية«.

نزاعات اإقليمية على املياه
و�شيزيد تراجع معدلت هطول الأمطار اأزمة املياه يف 
ال�شرق الأو�شط، التي تعد من الأ�شواأ يف العامل، ب�شبب 
الت�شحر و�شنوات من �شوء اإدارة امل�شادر املائية، والدعم 
ال���زراع���ي، وت��رب��ي��ة احل���ي���وان���ات، وال���ش��ت��ه��الك املكثف 

للمياه.
املقبلة  املناخية  الطوارئ  مع  التكيف  اإن  املجلة  وقالت 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  حكومات  على  الأعباء  �شيزيد 
اأربعة  املتو�شط،  يف  ت�شتخدم،  منطقة  وه��ي  اأفريقيا، 
اأ�شعاف م�شادر املياه ال�شحية املتوفرة، وت�شّم 12 من 

17 دولة تعاين نق�شاً حاداً يف املياه، حول العامل.
اأف��ري��ق��ي��ا ه��ي الأكرث  ال�����ش��رق الأو����ش���ط و���ش��م��ال  ودول 
عر�شة مل�شاكل الأمطار. فهي تعتمد يف اأكرث من ن�شف 
الأنهار،  اأي  امل��ت��ج��ددة،  امل��ي��اه  م�شادر  م��ن  احتياجاتها 
على م�شادر من خارج حدودها. ويحذر �شندوق النقد 
”�شي�شخم  ال����ذي  ال�����دويل م���ن الع��ت��م��اد اخل���ارج���ي، 
النزاعات الإقليمية على املياه، ويزيد تدفق الالجئني“، 

بعيداً عن الفرا�شات اأو النظريات.
ويف هذا الإطار، اأ�شارت املجلة اإىل التهديدات امل�شرية 
ب��وق��ف اإث��ي��وب��ي��ا ع��ن امل�����ش��ي يف م�����ش��روع ال�����ش��د العظيم 
والذي  النيل،  منبع  على  الكهربائية  الطاقة  لتوليد 

يزّود م�شر ب�%97 من احتياجاتها املائية املتجددة.
اإ�شرائيل  ب��ني  ال�شيا�شية  امل��ائ��ي��ة  ال��ن��زاع��ات  زادت  كما 
والعراق،  و���ش��وري��ا،  واأفغان�شتان،  واإي����ران،  وفل�شطني، 

وتركيا، والهند، وباك�شتان.

�ضالح احلرب
املياه  وا�شتخدمت اجلهات احلكومية وغري احلكومية 
ال�شورية،  الأهلية  احل��رب  يف  �شالحاً  التحتية  وبناها 

وحرب العراق، ويف اليمن. 
وبالإ�شافة اإىل ذلك، يزيد اجلفاف والت�شحر وارتفاع 
عنيفة  انتفا�شات  ان���دلع  احل����رارة،  خماطر  م��ع��دلت 
العربية  ال����دول  م��ا ح�شل يف  غ���رار  ع��ل��ى  وان��ت��ق��ام��ات، 
 ،2011 يف  ال�����ش��وري��ة  الأه��ل��ي��ة  واحل����رب   ،2010 يف 
املياه مل  اأن  علماً   ،2021 اإي��ران يف  والحتجاجات يف 

والإداري، وتردي اخلدمات وانهيار البنية التحتية.
يراعي  م��ي��زان��ي��ة  م���ق���رح  ”قدمت  ح��ك��وم��ت��ه  اإن  وق�����ال 
الر�شيد يف الإنفاق، والتحرر من الإدارة املركزية واإعطاء 
ال�شالحيات للمجال�س البلدية، ومكافحة الف�شاد الإداري 

واملايل، مع توزيع عادل ومبا�شر لالإيرادات«.
اإن  ق��ائ��اًل  اإىل طرابل�س،  الأخ���رية  زي��ارت��ه  با�شاغا  وت��ن��اول 
”ملتزمة متاًما مبمار�شة اخت�شا�شاتها  الليبية  احلكومة 
خ�شم  اأي  �شد  للعنف  الل��ت��ج��اء  دون  اأعمالها  ومبا�شرة 
متابًعا: ”قررنا الدخول اإىل العا�شمة بالطرق  �شيا�شي“، 
وجدنا  لكن  ع�شكرية،  ق��وة  اأي  ا�شتخدام  ودون  ال�شلمية 
احلكومة منتهية الولية ل يهمها دماء الليبيني ول تعري 

لأمن العا�شمة وع�شمة الدماء اأي اأهمية«.

ا يف وجود احللول ال�شيا�شية، وذكر باأن اجلماعات  مرفو�شً
امل�شلحة هي ال�شبب يف ف�شل اإجراء النتخابات 24 دي�شمرب 
املا�شي. كما تناول م�شار جلنة احلوار الد�شتوري، قائاًل اإن 
الذي  الد�شتور،  اجلهود تبذل حاليًّا لالنتهاء من م�شودة 

�شيعر�س على ال�شعب لال�شتفتاء عليه من اأجل اإقراره.
ما  ”بتقدمي  احلا�شرين  عقيلة  طالب  كلمته،  نهاية  ويف 
يتو�شلون اإليه اليوم اأو يف الأيام املقبلة اإىل رئا�شة املجل�س 

لعر�شها على جمل�س النواب يف اأ�شرع وقت ممكن«.
من جانبه، ا�شتهل با�شاغا كلمته بالإ�شارة اإىل ما عانته ليبيا 
وموؤ�ش�شاتي،  �شيا�شي  انق�شام  من  املا�شية  ال�شنوات  طيلة 
معتمدة  ميزانية  دون  �شنوات  لعدة  الليبية  الدولة  وبقاء 
املايل  الباب للف�شاد  الت�شريعية، وهو ما فتح  ال�شلطة  من 

م���ي���اه امل����د واجل������زر ت���ه���دد الأح���ي���اء 
ال��ف��ق��رية ف��ي��ه��ا، وت��ع��م��ل ع��ل��ى تاآكل 

�شواحلها التي يرتادها ال�شياح.
وق������ال امل���������ش����وؤول����ون امل�������ش���ري���ون اإن 
حالياً  ت���رت���ف���ع  ال���ب���ح���ر  م�����ش��ت��وي��ات 
اأ�شرع  اأي  3.2 مر كل ع��ام،  مبعدل 
%52 عما كانت عليه قبل 2012، 

و%77 يف 1993.
وقالت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف 
الأمم املتحدة، اإن البحار حول العامل قد ترتفع مبعدل 
التوقعات،  هذه  واإذا حتققت   .2100 يف  م��رات  ثالث 
دلتا  من  و60%  بل  وحدها،  الإ�شكندرية  تعاين  فلن 
و�شت�شبح  م�شر،  �شكان  رب��ع  يعي�س  حيث  اأي�شاً،  النيل 
املاحلة،  املياه  مناطق غري �شاحلة للزراعة وغارقة يف 

و%20 منها مغطاة بالكامل مبياه البحر.
واأ�شارت وكالة رويرز اإىل اأن الفي�شانات يف دلتا النيل، 
اأن تخف�س  والتي ُتعرف ب�شلة اخلبز يف البالد، ميكن 
 15% و   11% ب���  ال��ت��وايل  على  والقمح  الأرز  اإن��ت��اج 

بحلول 2050.
ول يوجد الكثري مما ت�شتطيع احلكومة امل�شرية فعله 
وبناء  امل�شكلة،  لتخفيف  ط��رق  ع��ن  البحث  با�شتثناء 

عوازل ملنع ارتفاع م�شتوى البحار.

امل�ضاريع امل�ضتدامة بيئيًا
تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ال���ذي تعترب فيه  ال��وق��ت  ويف 
م�شر ا�شتثنائية، اإل اأن الظروف التي �شتواجه القاهرة 

واحللول الواجب عليها تبنيها لي�شت كذلك.
واملجتمع  الإقليمية  احل��ك��وم��ات  على  ف���اإن  ه��ن��ا،  وم��ن 
التخفيف  ا�شراتيجيات  يف  وبقوة  ال�شتثمار  ال��دويل 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  املاليني  لنقاذ  والتكيف، 
حتت  ال�شاحلية  املناطق  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن  اأفريقيا، 

م�شتوى البحر، من اأ�شواأ اآثار للكوارث املناخية.
ال��و���ش��ع. ويف  ه��ذا  امل�شرية خ��ط��ورة  وت���درك احلكومة 
الأو�شط  ال�شرق  دول��ة يف  اأول  اأ�شبحت م�شر   ،2020
يف  ال�شتثمار  لتحفيز  خ�شراء،  �شيادية  �شندات  ت�شدر 

امل�شاريع امل�شتدامة بيئياً.
احلكومية  للمبادرات  ميكن  اإن��ه  قائلة  املجلة  وختمت 
اأن  بيئياً،  امل�شتدامة  ال�شتثمارات  حتفز  التي  املماثلة، 
واملمولني من  الأخ���رى،  للدول  واإ���ش��ارة  تكون منوذجاً 

القطاع اخلا�س على حد �شواء.
التخفيف  اإ���ش��الح��ات  ف��ي��ه  �شتكون  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
والتكيف مكلفة، اإل اأن التحول ميكن ت�شويقه باعتباره 
فر�شة اقت�شادية للمنطقة، ورمبا تكون اأف�شل فر�شة، 

لأن ثمن التقاع�س �شيكون اأعلى.

واأكمل: ”وحيث اإن ليبيا كلها عا�شمة ول ف�شل ملدينة على 
مدينة ول متيز ملنطقة على اأخرى، فاإننا �شنبا�شر اأعمالنا 
من مدينة �شرت ملا متثله من رمزية وطنية، وهي تتو�شط 
ه��ذا ال��وط��ن«. واخ��ت��ت��م: ”كل م��ا ن��ق��وم ب��ه م��ن جمهودات 
يف  تتمثل  اأ���ش��ا���ش��ي��ة،  وطنية  غ��اي��ة  اإىل  جمملها  يف  ترتكز 
مظاهر  واإن��ه��اء  موؤ�ش�شاتها،  ووح���دة  ال��دول��ة  ك��ي��ان  حفظ 
لإجراء  واملنا�شب  ال��الزم  املناخ  وتهيئة  والف�شاد،  الفو�شى 
جت�شيًدا  د�شتورية،  اأ�ش�س  على  ورئا�شية  برملانية  انتخابات 
لإرادة ال�شعب الليبي وحقه يف التعبري عن اإرادته واختيار 

من يحكمه بكل حرية و�شفافية«.

حتدي الربملان
تغيب  اإىل  ق�شوط،  حممد  الليبي  ال�شيا�شي  الباحث  اأ�شار 
م�شوؤولني عن ح�شور الجتماع رغم توجيه الدعوة اإليهم، 
وهم  وليتها،  املنتهية  للحكومة  م��وال��ني  زال���وا  م��ا  لأن��ه��م 
عار�شوا الربملان لي�س منذ الآن لكن منذ اأكرث من ثماين 
�شنوات. واأو�شح اأن القائمة ت�شمل حمافظ امل�شرف املركزي 
املدعوم من تنظيم الإخوان ال�شديق الكبري، ورئي�س ديوان 
املحا�شبة يف طرابل�س خالد �شك�شك، ورئي�س هيئة الرقابة 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  ورئي�س جمل�س  ال�شنطي،  �شليمان  الإداري��ة 
بال�شفر  تعذر  الذي  اهلل،  �شنع  م�شطفى  للنفط  الوطنية 
املركزي  امل�شرف  ال�شيطرة على  اإىل اخل��ارج، مرجًعا عدم 

اإىل التدخالت الأجنبية امل�شتمرة يف ال�شاأن الليبي.
ودعا ق�شوط، يف ظل ا�شتمرار املداولت اخلا�شة مب�شروع 
امليزانية، اإىل البحث عن م�شدر متويل للحكومة الليبية 
بعيًدا عن القرا�س من امل�شارف، ملا قد يوؤدي اإىل ارتفاع 
وزي��ادة يف  الدينار،  ال��دولر مقابل  و�شعر �شرف  لالأ�شعار 
واملالية  التخطيط  وزي��ر  الجتماع  وح�شر  ال��ع��ام.  الدين 
عدد  عن  وممثلون  حماد،  �شعد  اأ�شامة  املكلفة  باحلكومة 
من املوؤ�ش�شات ذات العالقة، بالإ�شافة اإىل جلنة التخطيط 

واملالية واملوازنة العامة يف املجل�س.
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عربي ودويل
عات �شوفياتية  �أعتدة �أملانية لليونان مقابل تزويدها لأوكر�نيا مبدررّ

•• بروك�شل-اأ ف ب

ل اإىل اتفاق مع  اأعلن امل�شت�شار الأملاين اأولف �شولت�س اأنه تو�شّ
اأثينا يق�شي باأن تر�شل اليونان اإىل اأوكرانيا مدّرعات من احلقبة 

ال�شوفياتية مقابل ح�شولها على اأعتدة اأحدث من برلني.
بروك�شل حيث  الأوروب���ي يف  �شولت�س عقب قمة لالحتاد  وق��ال 
ميت�شوتاكي�س  ك��ريي��اك��و���س  ال��ي��ون��اين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ت��ق��ى 
وبح�شب  اأملانية“.  قتالية  مدّرعة  اآليات  الت�شّرف  يف  ”�شن�شع 
معلومات اأّولية اأوردتها و�شائل اإعالم يونانية، فاإّن التفاق ين�ّس 
على اأّن تر�شل اليونان اإىل اأوكرانيا مركبات قتالية مدّرعة من 
طراز ”بي اإم بي-1“ كانت اأثينا قد ح�شلت عليها يف 1994، 
وباملقابل تعّو�س برلني اأثينا هذا العتاد القدمي مبركبات م�شاة 

قتالية اأحدث من طراز ماردر. وخالل م�شاركته يف املوؤمتر العام 
حلزب ال�شعب الأوروبي يف روتردام بهولندا، جّدد ميت�شوتاكي�س 
الوقت  يف  م��ذّك��راً  لأوكرانيا،  ب��الده  دع��م  على  التاأكيد  الثالثاء 
نف�شه بالعالقات ”الوثيقة ن�شبياً التي تربط اليونان مع رو�شيا 

ب�شبب جغرافيتنا وتقاليد كني�شتنا الأرثوذك�شية«.
واأ�شاف رئي�س الوزراء اليوناين ”لكن بالن�شبة يل، كان وا�شحاً 
ال�شحيح،  القرار  اّتخاذ  علينا  يتعنّي  اأّن��ه  الأوىل  اللحظة  منذ 
و�شارعت املعار�شة  األ وهو دعم اأوكرانيا باأّي طريقة ممكنة“. 
ميت�شوتاكي�س  بني  بالتفاق  التنديد  اإىل  اليونان  يف  الي�شارية 
�شبق  التي  الع�شكرية  للم�شاعدة  مبعار�شتها  مذّكرة  و�شولت�س، 

لأثينا اأن اأر�شلتها اإىل كييف.
من  ك��ّل  يف  الع�شو  اليونان،  اأر�شلت  �شباط-فرباير  نهاية  ويف 

اإىل  دفاعية  الأوروب���ي، معّدات  والحت��اد  الأطل�شي  �شمال  حلف 
اأوكرانيا بينها خ�شو�شاً ر�شا�شات كال�شينكوف وذخرية واأ�شلحة 

م�شاّدة للدبابات.
بيان  املعار�شة، يف  اأح���زاب  اأك��رب  الي�شاري،  �شرييزا  ح��زب  وق��ال 
”من غري املعقول اأن يعلم ال�شعب اليوناين بهذا النباأ من  اإّنه 
امل�شت�شار الأمل��اين، يف وقت مل يقل فيه رئي�س ال��وزراء اليوناين 
�شيئاً خالل موؤمتره ال�شحفي“ يف نهاية قمة الحتاد الأوروبي 

يف بروك�شل.
الت�شيك  جمهورية  مع  مماثاًل  اتفاقاً  اأبرمت  اأن  لأملانيا  و�شبق 
بولندا  مع  تتفاو�س  حالياً  وهي  اأوكرانيا،  اإىل  اأ�شلحة  لإر�شال 

ل لتفاق مماثل. للتو�شّ
اإليها من  باأم�ّس احلاجة  باأ�شلحة هي  اأوكرانيا  تزويد  والهدف 

من  تتمّكن  ك��ي  ال�شوفياتية،  للحقبة  تعود  قدمية  خم��زون��ات 
ن�شرها فوراً يف ميدان املعارك �شعياً لوقف الغزو الرو�شي. وتريد 
ليوبارد  ط��راز  مدرعة  وعربة  ليوبارد  دبابة   14 ت�شليم  اأملانيا 
اإىل  اإر�شال جمهورية الت�شيك دبابات تي-72  اإىل براغ، مقابل 

اأوكرانيا. لكن مل ُيحدد موعد الت�شليم.
تتلّقى  ب��ول��ن��دا  م��ع  م��ق��ّرر  اأ�شلحة  ت��ب��ادل  ات��ف��اق  بعد  ينّفذ  ومل 
مب��وج��ب��ه وار����ش���و م��ع��دات ح��دي��ث��ة ب����دًل ع��ن ع��ت��اد ت��ر���ش��ل��ه اإىل 

اأوكرانيا.
اأن���دري���ه دودا ب��رل��ني ب��ع��دم الوفاء  وات��ه��م ال��رئ��ي�����س ال��ب��ول��ن��دي 

بالتزاماتها املتعلقة بالعتاد الع�شكري.
يف  ومعار�شني  كييف  من  انتقادات  الأملانية  احلكومة  وواجهت 

الداخل لبطئها يف اإر�شال اأ�شلحة اإىل اأوكرانيا.

•• اأبوظبي-الفجر:
للبحوث  تــريــنــدز  ملــركــز  حديثة  ــة  ــض درا� اأكـــدت 
”تاأثري احلرب الأوكرانية  وال�ضت�ضارات، بعنوان: 
اأن الوليات  على العالقات الرو�ضية -الإيرانية“، 
الناتو“،  ”حلف  يف  وحلفاءها  الأمريكية  املتحدة 
ي�ضعون اإىل اإحداث �ضدع يف التحالف ال�ضرتاتيجي 
اإغـــراءات  تقدمي  عرب  والإيــرانــيــني،  الــرو�ــس  بني 

اقت�ضادية وجيو�ضيا�ضية لطهران  ت�ضمن لها وفرة 
بهدف  الإقليم،  يف  يدها  اإطــالق  من  واملزيد  مالية 
جتريد  ثم  ومن  الغربي،  للمحور  تدريجيًا  �ضحبها 
ال�ضرق  يف  الأ�ضا�ضية  اأعمدتها  اأحــد  من  مو�ضكو، 
ويعيد  املنطقة،  يف  نفوذها  من  يحد  ما  الأو�ــضــط؛ 
يعطل  ب�ضكل  الإقليمية  الــقــوى  مــراكــز  ترتيب 

امل�ضالح الرو�ضية.
تاأثري احلرب الأوكرانية على العالقات الرو�شية الإيرانية

اأكدت ارتهان العالقات مب�ضالح واأطماع جيو�ضيا�ضية

در��شة حديثة ل� »تريندز« حتلل »تاأثري �حلرب 
�لأوكر�نية على �لعالقات �لرو�شية - �لإير�نية«

حيال  خم���اوف  لديها  الأوروب���ي���ة 
مع  النووي“  ”التفاق  اإح���ي���اء 
لتحقيق  منطلقاً  ليكون  اإي����ران، 
امل����زي����د م����ن ت���وط���ي���د الأوا������ش�����ر 
رو���ش��ي��ا، ول�شيما  م��ع  ال��ت��ع��اون��ي��ة 
مليار  ن�شف  مبلغ  ع��ن  الإف�����راج 
على  م�����ش��ت��ح��ق��ة  دي�����ون�����اً  دولر، 
طهران ل�شالح مو�شكو عن عملها 
اإىل  ال��ن��ووي��ة،  بو�شهر  م��ن�����ش��اأة  يف 
جانب تعميق التعاون القت�شادي 
تقوية  يف  ي�شهم  م��ا  والع�شكري؛ 
الإيرانيني وتعزيز قدرات الرو�س 

يف احلرب الأوكرانية.

واحل��������رب   2014 يف  وال�������ق�������رم 
الراهنة. ويف الوقت الذي فيه تبدو 
اأخرى  رو�شيا عاجزة عن �شن حرب 
اأن  ا�شتبعاد  ميكن  ل  فاإنه  رئي�شية، 
يقدم بوتني على نوع من رد الفعل 
غ��ري ال��ع��ق��الين ع��ل��ى اق����راب ناتو 
راأ����ش���ه يف  م��ن م�شقط  م��ي��ل،   200

�شان بطر�شربغ.
ويف الوقت نف�شه، من غري الوا�شح 
اإذا كانت فنلندا وال�شويد معر�شتان 
للخطر اإذا مل حت�شال على ع�شوية 
ناتو، ورف�س ع�شويتهما �شيعيدهما 
كان  ال����ذي  ال�����ش��اب��ق،  و�شعهما  اإىل 
�شم  يف  قدماً  امل�شي  وقبل  ناجحاً. 
تتطلب  ال���ت���ي  وال�������ش���وي���د  ف��ن��ل��ن��دا 
الأع�شاء،  ال��دول  برملانات  م�شادقة 
يف  التفكري  ال�شيا�شات  �شانعي  على 
واإذا  ال�شراتيجية،  ال�شورة  كامل 
�شتعزز  ال���دول���ت���ني  ع�����ش��وي��ة  ك��ان��ت 

احللف اأم ل.

اأعدها  ال��ت��ي  ال���درا����ش���ة،  وذك�����رت 
الباحث  م���رف  خليفة  ع��ب��داهلل 
الرئي�شي - رئي�س وحدة الدرا�شات 
الإيرانية والركية يف ”تريندز“، 
اأن القوى الغربية بقيادة الوليات 
املتحدة مل تتو�شل بعد اإىل اتفاق 
اإحياء  اأج��ل  اإي���ران من  نهائي مع 
عام  املُ�����ربم  النووي“  ”التفاق 
اخلالفات  ا�شتمرار  مع   ،2015
يف ع�����دد م����ن امل����ل����ف����ات، اأب����رزه����ا 
الثوري  احل��ر���س  �شحب  مو�شوع 
من القائمة الأمريكية لالإرهاب، 
ولكن تداعيات ال�شراع الرو�شي- 

الأوك����������راين ���ش��ت��ج��رب ال����ولي����ات 
امل���ط���اف على  ن��ه��اي��ة  امل��ت��ح��دة يف 

التو�شل اإىل اتفاق مع اإيران.
و���ش��ل��ط��ت ال��درا���ش��ة ال�����ش��وء على 
التداعيات ال�شيا�شية والقت�شادية 
اأوكرانيا  على  ال��رو���ش��ي��ة  للحرب 
ت���اأث���ريات���ه���ا على  ت���ب���ي���ان  جل���ه���ة 
ور�شد  وحتليل  ال��ن��ووي،  التفاق 
ال�شرق  اأم������ن  ع���ل���ى  ت���داع���ي���ات���ه���ا 
الهواج�س  اإىل  والتعرف  الأو�شط 
هذه  ا�شتمرار  ح��ال  يف  اخلليجية 
احلرب، وما ميكن اأن يتبعها من 
توقيع لالتفاق النووي وتاأثرياته 

التي اأعقبت ما ي�شمى ب� ”الربيع 
الغزو  اأن  وك�����ش��ف��ت  ال����ع����رب����ي«. 
اإىل  ي��وؤدي  لن  لأوكرانيا  الرو�شي 
جيو�شيا�شية  ا�شطفافات  اإع����ادة 
كربى، وعلى الأرج��ح �شيقود اإىل 
ففي  القائمة،  التحالفات  تعزيز 
م�شتوى  على  التغيري  غياب  ظل 
طهران،  اأو  م��و���ش��ك��و  يف  ال��ق��ي��ادة 
ونقمتهما  ال��ب��ل��دي��ن  ع��زل��ة  ف����اإن 
نهاية  يف  �شتدفعهما  الغرب  جتاه 
العتماد  ت���ع���زي���ز  اإىل  امل����ط����اف 
املتبادل بينهما بدًل من تراجعه.

ال������دول  اإن  ال�����درا������ش�����ة  وق�����ال�����ت 

ه��و ارت���ف���اع اأ���ش��ع��ار ال��ن��ف��ط الذي 
اقت�شادية  انفراجة  لها  �شي�شمن 
ت�شهم يف تعايف اقت�شادها املت�شرر 

من العقوبات الغربية.
الرو�شية  ال���ع���الق���ات  اأن  وب��ي��ن��ت 
امل�شالح  حت���دده���ا  الإي���ران���ي���ة   -
اجليو�شيا�شية،  والأط��������م��������اع 
وي����ك����ت����ن����ف����ه����ا ك�����ث�����ري م�������ن ع�����دم 
امل�شالح  ع��ل��ى  وال�������ش���راع  ال��ث��ق��ة 
واجليو�شيا�شية،  ال�شراتيجية 
اأن وجهت رو�شيا �شربات  اإذ �شبق 
قاجار“  ”اآل  ل�����ش��الل��ة  ق��ا���ش��ي��ة 
التا�شع ع�شر،  الإيرانية يف القرن 

•• وا�شنطن-وكاالت

عن ان�شمام فنلندا وال�شويد املنتظر 
���ش��م��ال الط��ل�����ش��ي، كتبت  اإىل ح��ل��ف 
بلومربغ  م��وق��ع  يف  اآ����ش���ف���ورد  اإمي����ا 
املفارقات  اإح������دى  اأن  الأم���ري���ك���ي، 
اأوكرانيا،  ع��ل��ى  ال��رو���ش��ي��ة  ل��ل��ح��رب 
الرو�شية  ال��رواي��ة  وف��ق  ن�شبت  التي 
اإىل  الن�����ش��م��ام  م��ن  البلد  ه��ذا  ملنع 
تاأثري على دولتني  احللف، كان لها 
اأوروبيتني، كانتا ملتزمتني باحلياد 

تقليدياً، فنلندا وال�شويد.
ف��ف��ي 18 م���اي���و -اأي�������ار وب���ع���د 84 
الرو�شي،  ال���غ���زو  م���ن  ف��ق��ط  ي���وم���اً 
الفنلندي والرو�شي  ال�شفريان  �شلم 
مرا�شم  يف  لناتو  الن�شمام  طلبات 

علنية يف مقر احللف، بربوك�شيل.

قبول ع�ضوية �ضريع
وق����ال الأم�����ني ال���ع���ام ل��ل��ح��ل��ف ين�س 
ال�شفريين،  خم��اط��ب��اً  ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ 
اأن  ي��ج��ب  ت��اري��خ��ي��ة  ”حلظة  اإن���ه���ا 
موثوقان،  �شريكان  اأنتما  ننتهزها. 
�شيعزز  ناتو  اإىل  بلديكما  وان�شمام 
قبول  اأن  وي��ب��دو  امل�شرك“.  اأمننا 
�شيكون  وال�����ش��وي��د  فنلندا  ع�شوية 
عدد   ،32 اإىل  ي���رف���ع  م���ا  ���ش��ري��ع��اً، 

الدول الأع�شاء فيه.
وم�����ع ذل������ك، ويف غ���م���رة الن����دف����اع 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��غ��ط 
فنلندا  ب�����ش��م  ب���وت���ني  ف����الدمي����ري 
قادة  يغفل  ق��د  ن��ات��و،  اإىل  وال�شويد 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة والأط��ل�����ش��ي عن 
ال��ت��ف��ك��ري يف ال��ث��م��ن امل��ح��ت��م��ل ل�شم 
يفر�س  م��ا  اإىل  اأخ���ري���ني  دول��ت��ني 

اأنها منظمة للدفاع اجلماعي.
فيهما  ل��ب�����س  ل  ف���ائ���دت���ان  ه���ن���اك 
ل�������ش���م ال����دول����ت����ني الأوروب�����ي�����ت�����ني 
تتمثل  رمزية  الأوىل  ال�شماليتني. 
ت�شامن  ع�����ن  وا������ش�����ح  ت���ع���ب���ري  يف 
الغزو  ���ش��د  اأوروب�������ي ودمي���ق���راط���ي 

على منطقة ال�شرق الأو�شط.
طهران  اأن  اإىل  الدرا�شة  واأ���ش��ارت 
الغربي  ال��ه��دف  مت��ح��ور  ت�شتغل 
ع��ل��ى م�����ش��اري��ن اأ���ش��ا���ش��ي��ني؛ هما 
مو�شكو،  ع��ل��ى  ال��ع��ق��وب��ات  ف��ر���س 
وغازها،  لنفطها  ب��دي��ل  واإي���ج���اد 
يحتل  م��ه��م  دور  ل��ل��ع��ب  ل��ت��ت��اأه��ب 
الطاقة  ”�شيا�شة  يف  م��ك��ان��ت��ه 
لتحظى  ث���م  وم���ن  الأوروبية“، 
الإقليمي،  �شلوكها  بقبول  اإي���ران 
اإيران  اإن ما يزيد من حر�س  بل 
”التفاق  اإح�����ي�����اء  اإمت��������ام  ع���ل���ى 
قبل،  ذي  م���ن  اأك�����رث  النووي“ 

ت�شكل  قد  الأوكرانية   - الرو�شية 
للميلي�شيات  م���ث���ال���ي���ة  وج����ه����ة 
للنظام  امل�����وال�����ي�����ة  ال���ط���ائ���ف���ي���ة 
ت�شارك  ق����د  وال����ت����ي  الإي����������راين، 
الرو�س،  ج���ان���ب  اإىل  ال��ق��ت��ال  يف 
اإىل مزيد  ���ش��ي��وؤدي  ال���ذي  الأم����ر 
وتوحيد  امل�����ش��ال��ح  ت�����ش��اب��ك  م���ن 
التنازلت  وت���ق���دمي  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
النفوذ  اإن  ح��ي��ث  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني 
اإل  الإي��راين ل يتحقق  والتغلغل 
يف بيئات غري م�شتقرة، وحتديداً 
التي �شهدت �شراعات  البلدان  يف 
ال�شنوات  اإب�����ان  اأه��ل��ي��ة  وح����روب����اً 

ويف املقابل تتهم التيارات الدينية 
ال�شابق  ال�������ش���وف���ي���ت���ي  الحت���������اد 
ب��دع��م امل��ج��م��وع��ات ال��ي�����ش��اري��ة يف 
 ،2011 ع����ام  وب��ح��ل��ول  اإي�������ران، 
مو�شكو  ب��ني  ال��ع��الق��ات  حت�شنت 
التفاهم  وق�����ع  ع���ل���ى  وط�����ه�����ران، 
العراق  يف  امللفات  ب�شاأن  املُ�شرك 
”ناغورين  واإق��ل��ي��م  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
بني  ع��ل��ي��ه  املُ����ت����ن����ازع  كاراباخ“ 
ذلك  ليكون  واأذربيجان؛  اأرمينيا 
”الربيع الرو�شي  العام هو بداية 

الإيراين«.
احلرب  اأن  ال��درا���ش��ة  واأو���ش��ح��ت 

وم��ظ��ل��ت��ه��ا ال��ن��ووي��ة، ع��ل��ى غ����رار ما 
ل�شنوات.  اأخرى  اأوروبية  دول  فعلت 
وا�شتناداً اإىل �شندوق النقد الدويل، 
ف��اإن اأي��اً منهما ل يقرب من هدف 
الذي  لالأطل�شي  الدفاعي  الإن��ف��اق 
الناجت  اإج�����م�����ايل  م����ن   2% ي��ب��ل��غ 

املحلي.
النتيجة  اأن  ال���ت���اري���خ  وي���ف���ر����س 
الأكرث احتماًل هي اأن يزيد ان�شمام 
ع�شوين اآخرين اإىل حلف الأطل�شي، 
الأع��ب��اء ال��دف��اع��ي��ة على اأم��ري��ك��ا يف 
وقت يتعني عليها الركيز فيه على 

اآ�شيا.

رد فعل رو�ضي
اإىل  اأن ينظروا  ق���ادة احل��ل��ف  وع��ل��ى 
فيه  مبالغ  رو���ش��ي  فعل  رد  خم��اط��ر 
���ش��ن��ت ثالثة  ف���رو����ش���ي���ا  حم���ت���م���ل. 
املحتمل  ال��ت��و���ش��ع  ب�����ش��ب��ب  ح�����روب 
 ،2008 غ���زو ج��ورج��ي��ا يف  ل��ن��ات��و، 

ونوكيا،وهما متلكان قدرات ع�شكرية 
اأك�������رب مم����ا مت���ل���ك���ه ب���ع�������س ال�����دول 
الأخ��رى، خا�شًة فنلندا،  الأوروب��ي��ة 
بعد  الإج��ب��اري  التجنيد  اأبقت  التي 
اأقوى نظام  ولديها  الباردة،  احلرب 

مدفعية يف القارة.
الوليات  اإىل  والن�شبة  ذل��ك،  ورغ��م 
اأن  ���ش��روري��اً  لي�س  خ��ا���ش��ًة،  املتحدة 
ربحاً  وال�شويد  فنلندا  �شم  ي�شكل 
الدولتني  ه���ات���ني  اإن  اإذ  خ��ال�����ش��اً. 
الدفاع  بعيد على  اأم��د  تركزان منذ 
اأرا�شيهما، ما يثري ال�شكوك يف  عن 
للدفاع  تقدماه  اأن  ميكن  م��ا  قيمة 

امل�شرك، حمور عقيدة الأطل�شي.
فيه  ت���ع���ه���دت  ال�������ذي  ال�����وق�����ت  ويف 
الأم���ن الأوروب���ي  ال��دول��ت��ان بتعزيز 
الأو����ش���ع، ف���اإن ث��م��ة اح��ت��م��اًل اأنهما 
ل����ن ت���ف���ع���ال. وع����و�����س ذل������ك، فقد 
تتحولن اإىل راكبني جمانيني على 
الأمريكية،  الع�شكرية  القوة  ح�شاب 

اأوروب��ا ال�شرقية.  الرو�شي لدولة يف 
الن�شجام  يف  تتمثل  فنية،  والثانية 
ناتو وع�شوية الحتاد  بني ع�شوية 
الأوروبي، ما يتيح تفادي ال�شيناريو 
ع�شو  دول��ة  تخ�شع  بحيث  املحتمل 
يف الإحتاد الأوروبي لعدوان دون اأن 
من  اخلام�س  بالبند  مغطاة  تكون 
الأمن  ح��ول  الأطل�شي  حلف  ميثاق 

الدفاعي املتبادل.
النواحي  م���ن  ن��اح��ي��ة  ك���ل  يف  ل��ك��ن 
فنلندا  ع�����ش��وي��ة  ف������اإن  الأخ���������رى، 
ت��ع��ق��ي��داً ومثرية  اأك����رث  وال�����ش��وي��د، 
للقلق، وذلك اأخذاً يف العتبار القدرة 

الدفاعية الأوروبية الإجمالية.

اقت�ضادان متقدمان
اقت�شادين  وال�شويد  فنلندا  متلك 
يف  ت�شاهما  اأن  ومي��ك��ن  م��ت��ق��دم��ني، 
عرب  لناتو  التكنولوجية  ال��ق��درات 
�شركات وطنية رائدة مثل اإريك�شون، 

بلومربغ: ل مكا�شب م�شمونة للناتو من �شم فنلند� و�ل�شويد

ر� من �لق�شف �لرو�شي  عون عامون من خاركيف يزورون مبنى مدمرّ مدرّ
•• خاركيف-اأ ف ب

ي��ت��ّج��م��ع ع���دد م��ن ���ش��ك��ان م��ب��ن��ى ت��ع��ّر���س للق�شف ال��رو���ش��ي يف 
�شالتيفكا يف �شمال �شرق مدينة خاركيف ”�شرق اأوكرانيا“، حول 
مّدعني عامني اأوكرانيني اأتوا لتفّح�س املبنى وحماولة حتديد 

ما اإذا كان ق�شفه ”جرمية حرب“ اأم ل.
اإذا كانوا �شيح�شلون  اإجابات حول ما  اأن يتلقوا  وياأمل كثريون 

على تعوي�شات مادية عن الأ�شرار يف منازلهم.
ميكول  �شقة  �شّكانه.  برفقة  املبنى  م��ن  طابق  ك��ّل  يف  يجولون 
وحريق  انفجار  ج��ّراء  بالكامل  مدّمرة  عاًما(   70( تيم�شينكو 

اثر ق�شف رو�شي. فتحّول الأثاث والفرا�س اإىل رماد.
هنا  واحل���م���ام  ه��ن��ا،  امل��ط��ب��خ  ”كان  ب��اأ���ش��ف  تيم�شينكو  وي���ق���ول 

واملرحا�س هنا«.
وي�شيف ”كيف تريدون اأن اأ�شعر؟ خ�شرت زوجتي قبل عيد راأ�س 

لت�شديد  �شنوات  الأم��ر  ا�شتغرقنا  �شّقتي.  خ�شرت  والآن  ال�شنة. 
ثمنه، وبلحظة“ تدّمر كل �شيء.

بالنفجار،  ع���اًم���ا(   30( ري��اب��وك��ون  اأول��ك�����ش��ن��در  م��ن��زل  وُدّم�����ر 
كّل  واأج��زاء من اجل��دران متناثرة يف  الزجاج  فاأ�شبحت �شظايا 
اإىل  اأكيا�س بي�شاء لينقلها  مكان، لكنه جّمع بع�س املقتنيات يف 

مكان اآمن، هرًبا من ”الل�شو�س والناهبني«.
وُلّف لوحة تعود لوالدة جّدته بورق ال�شيلوفان للحفاظ عليها.

ويقول ريابوكون ”اإن املبنى يف و�شع حرج. ل ميكننا العي�س هنا 
بعد الآن. ل نعلم ما اإذا كان �شُيهدم“ ب�شبب ا�شتحالة ترميمه.

وياأمل  وي�شيف ”ل اأعلم ما ميكن تعوي�شه عن هكذا اأ�شرار“. 
اأن متنحه ال�شلطات الأوكرانية م�شكًنا جديًدا.

وتابع املّدعون العامون عملهم على �شطح املبنى، متفّقدين بقايا 
مقذوف قرب فجوة يف اجلدار.

املدعني  اأح���د  وه���و  عاًما“   33” غليبوف  اأول��ك�����ش��ن��در  وي��ق��ول 

العامني يف خاركيف ”�شيحّدد خبرٌي نوع القذيفة«.
ي�شتهدفون  كانوا  اإذا  ما  حتديد  بعد  ميكننا  ”ل  بتحّفظ  يعّلق 
مئات  �شقطت  فيما  النار“،  اإط����الق  يف  خ��ط��اأ  اأن���ه  اأم  م��دن��ي��ني 
القذائف على احلي منذ بداية الغزو الرو�شي. وو�شلت القوات 
نهاية  يف  �شالتيفكا  وحت��دي��ًدا  خ��ارك��ي��ف  اأط����راف  اإىل  الرو�شية 
وُق�شفت  الأوك���راين.  اجلي�س  يردعها  اأن  قبل  �شباط-فرباير، 

عدة مبان حينها.
اأخ���رى لكن  ت��رّك��زت ق��وات مو�شكو على جبهات  م���ّذاك احل��ني، 
القذائف  ت���زال  ول  ي��ت��وا���ش��ل  اجلي�شني  ب��ني  امل��دف��ع��ي  الق�شف 
احلرب  قبل  ي�شكنها  ك��ان  التي  �شالتيفكا  على  بانتظام  ت�شقط 
اأّم��ا اليوم، فهجر جزء كبري من  األ��ف �شخ�س.  اأك��رث من 500 

ال�شكان احلّي.
ويو�شح غليبوف اأن املّدعني العامني ”�شاألوا كّل �شحية ال�شوؤال 

نف�شه: ”هل كان هناك اأهداف ع�شكرية قرب منزلكم؟«.

�أكث �أزمات �لنزوح �ملُهملة يف �لعامل حت�شل يف �أفريقيا

�لكرملني: �ملحادثات مع زيلين�شكي ممكنة 

•• باري�س-اأ ف ب

حّذر املجل�س الروجي لالجئني يف تقرير ن�شره  اأم�س 
كافًيا لأزمات  اهتماًما  العامل ل يويل  اأن  الأربعاء من 
الإفريقية،  القارة  اأنحاء  خمتلف  يف  اجلماعي  النزوح 

التي تت�شبب باملجاعة وبن�شوب نزاعات طويلة الأمد.
وقال الأمني العام للمجل�س يان ايغيالند يف بيان ”يف 
اأن  اأخ�شى  الأوروبية،  اأوكرانيا  يف  ال�شاملة  احلرب  ظّل 

ُتدفع معاناة الإفريقيني باجتاه الظّل اأكرث«.
اأزمات  اأك��رث  اأن  اإىل  الروجي لالجئني  املجل�س  ولفت 
ال��ن��زوح املُ��ه��م��ل��ة يف ال��ع��امل ه��ي ب��ال��رت��ي��ب، ت��ل��ك التي 
وبوركينا  الدميوقراطية  الكونغو  حتدث يف جمهورية 
ف��ا���ش��و وك����ام����ريون وج���ن���وب ال�������ش���ودان وت�����ش��اد ومايل 

وال�شودان ونيجرييا وبوروندي واثيوبيا.
الع�شر  الأزم�����ات  فيها  ت��ك��ون  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  وه���ي 
الروجي  للمجل�س  ال�����ش��ن��وي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ال�����واردة 
ت�شنيف  ويتّم  الإفريقية.  القارة  يف  حت�شل  لالجئني، 
ال�شيا�شية  ال���ش��ت��ج��اب��ة  يف  ال��راج��ع  بح�شب  الأزم�����ات 
اإىل  بالإ�شافة  لها،  الإعالمية  والتغطية  لها  الدولية 

مبالغ امل�شاعدات املتعّهد بها ملعاجلتها.
يف ج��م��ه��وري��ة ال��ك��ون��غ��و ال��دمي��وق��راط��ي��ة ال��دول��ة التي 
يطالها اأكرب اإهمال وفق الت�شنيف لل�شنة الثانية على 
املا�شي  ال��ع��ام  �شخ�س  مليون   27 نحو  ك��ان  ال��ت��وايل، 

يعانون من اجلوع، اأي ثلث اإجمايل ال�شكان، فيما اأ�شبح 
5،5 ماليني �شخ�س نازًحا وفّر مليون من البالد.

م�شتوى  على  اجتماعات  اأي  ُتعقد  مل  ذل��ك،  رغ��م  لكن 
اأزم��ة اجل��وع يف  للمانحني ملواجهة  م��وؤمت��رات  اأو  رفيع 
النزاع  اأو للحّد من  جمهورية الكونغو الدميوقراطية 
باملئة   44 البالد �شوى  تتلّق  الذي ميّزق �شرقها. ومل 
املتحدة لتاأمني  من ملياري دولر كانت طلبتها الأمم 

م�شاعدات اإن�شانية.
تقريًبا  املبالغ  كامل  اآذار-م��ار���س  يف  ُجمعت  املقابل،  يف 
واحد  ي��وم  خ��الل  لأوكرانيا  اإن�شانية  م�شاعدة  لتاأمني 

فقط، بح�شب املجل�س الروجي لالجئني.
الفجوة  اأوكرانيا  يف  احل��رب  ”اأظهرت  ايغيالند  وتابع 
الهائلة بني ما ميكن فعله حني يحت�شد املجتمع الدويل 
ملعاجلة اأزمة، والواقع اليومي ملاليني الأ�شخا�س الذين 
الفريقية  ال��ق��ارة  الأزم���ات يف  ه��ذه  ب�شمت يف  يعانون 

التي اختار العامل اأن يتجاهلها«.
الروجي  امل��ج��ل�����س  ق��ائ��م��ة  يف  وردت  اأخ�����رى  دول  ويف 
اجلفاف  م��ث��ل  امل��ن��اخ��ي��ة  ال�����ش��دم��ات  اأّدت  ل��الج��ئ��ني، 
والفي�شانات اإىل تفاقم الأزمات الغذائية، فيما ت�شببت 
الأزمات والعنف املتف�ّشي بهروب املدنيني، و�شّعبت من 

اإمكانية و�شول املنظمات الإن�شانية اإليهم.
واأّثر انعدام حرية ال�شحافة يف دول افريقية عدة على 

غياب تغطية اإعالمية كافية لهذه الأزمات.

•• مو�شكو-رويرتز

الرئي�س  ب��ني  اإن��ه��ا ل ت�شتبعد عقد اجتماع  الأرب��ع��اء  اأم�����س  ق��ال��ت رو���ش��ي��ا  
اأي  ل��ك��ن  ف��ول��ودمي��ري زيلين�شكي،  الأوك�����راين  ون��ظ��ريه  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 

حمادثات من هذا القبيل يجب اأن يتم التح�شري لها م�شبقا.
العمل  باأن  ال�شحفيني  بي�شكوف  دميري  الكرملني  با�شم  املتحدث  واأبلغ 

على وثيقة �شالم مع اأوكرانيا توقف منذ فرة طويلة ومل ُي�شتاأنف.
مثل  رو�شيا  حتتلها  التي  الأوكرانية  املناطق  يف  النا�س  اإن  بي�شكوف  وق��ال 
باأنف�شهم واإن  اأن يقرروا م�شتقبلهم  خري�شون وزابوريجيا ودونبا�س يجب 

الكرملني ل ي�شاوره اأي �شك يف اأنهم �شيتخذون ”القرار الأف�شل«.
وقالت اأوكرانيا يف وقت �شابق اإن �شم رو�شيا لهذه املناطق �شينهي حمادثات 

ال�شالم بني اجلانبني.
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عربي ودويل
القوة الع�ضكرية الأوىل يف الحتاد الأوروبي

هل ت�شتخدم فرن�شا �شالحها �لنووي دفاعا عن فنلند�...؟
•• الفجر -بيغي كورلني 

ترجمة خرية ال�شيباين
    مبرور ال�ضنوات، اأعطت باري�س ُبعًدا اأوروبًيا لقوتها 

الرادعة النووية... اإىل اأي مدى؟
تو�ضيح  عن  الرو�ضية  ــالم  الإع و�ضائل  تتوقف  مل     

اإطالق  عن  الأوروبية  العوا�ضم  تف�ضل  التي  امل�ضافة 
املحتملة  فنلندا  ع�ضوية  وامكانية  �ضارمات.  �ضاروخ 
اأن  ميكن  تعار�ضها،  تركيا  تــزال  ل  والتي  الناتو،  يف 
ت�ضيف هل�ضنكي اإىل القائمة. لأنه يف حال الع�ضوية 
يف  الناتو  �ضي�ضرتك  الأطل�ضي،  احللف  يف  الفنلندية 
مع  امل�ضرتكة  احلـــدود  مــن  كيلومرًتا   1340 ــوايل  ح

رو�ضيا، مما �ضيزيد حدة التوتر مع مو�ضكو، التي حذرت 
من عمليات ن�ضر ع�ضكرية حمتملة يف فنلندا وال�ضويد، 
تلك  مثل  احلـــدود،  وهــذه  اأي�ضا.  املرت�ضحة  الــدولــة 
التي تف�ضل كالينينغراد، اجليب الرو�ضي، عن بولندا 
التحالف  بني  مبا�ضر  مواجهة  خط  �ضتفتح  وليتوانيا، 
النووية  ــقــوة  وال الــنــاتــو،  حلف  هــو  الـــذي  ــنــووي  ال

الأطل�ضي  احللف  يف  فنلندا  ع�ضوية  اإن  الرو�ضية.    
اإىل  الأمريكية  النووية  املظلة  تو�ضع  اأن  �ضاأنها  من 
دولة يتوقف اليوم وعد حلفائها بتقدمي امل�ضاعدة يف 
حالة عدوان رو�ضي، تقنًيا، على ع�ضويتها يف الحتاد 
الأوروبي فقط. و�ضيبقى الأمر كذلك حتى ع�ضويتها 

الر�ضمية يف الناتو -اإذا حدث ذلك.

تقدمت رئي�شة الوزراء الفنلندية �شانا مارين والرئي�س الفنلندي �شويل نيني�شتو بطلب للح�شول على ع�شوية الناتوماكرون اعطى بعدا اوروبيا اكرب للردع الفرن�شي
النتقالية  ال����ف����رة  ه�����ذه  خ�����الل     
احل���������ش����ا�����ش����ة، مي����ك����ن ال���ت���ع���ب���ري عن 
بند  خ���الل  م��ن  الأوروب�����ي  الت�شامن 
امل��ع��اه��دات الأوروب���ي���ة. مثل  يظهر يف 
5 من معاهدة �شمال الأطل�شي،  املادة 
بني  املتبادل  ال��دف��اع  على  تن�س  التي 
م�شلح  ه��ج��وم  ح��ال��ة  يف  احل��ل��ف  دول 
على اأحد اأع�شائها، تن�س املادة 42.7 
لعام  ل�����ش��ب��ون��ة  م��ع��اه��دة  امل���درج���ة يف 
الأع�����ش��اء يف  ال���دول  اأن  2009 على 
الحتاد الأوروبي مطالبة ”مب�شاعدة 
ب��ك��ل م��ا يف  ال��ب��ع�����س  وا���ش��ن��اد بع�شهم 
يف حالة هجوم م�شلح على  و�شعهم“، 

اأحدهم.
   يف 8 مار�س، مل يتاأخر ال�شويديون 
والفنلنديون يف تذكري �شركائهم بهذا 
اأر�شل  خ��ط��اب  امل���ت���ب���ادل، يف  الل���ت���زام 
ال�شبعة  اجتماع  وقت ق�شري من  قبل 
و11   10 ف���ر����ش���اي  يف  وال��ع�����ش��ري��ن 
فنلندا  انتظارات  كانت  لطاملا  مار�س. 
عالية،  اأوروب����ي م�شرك  دف���اع  ب�����ش��اأن 
نظًرا حلدودها مع رو�شيا واختيارها، 
حتى الآن، عدم الن�شمام اإىل الناتو. 
وتف�شري املادة 42.7، الذي مت تفعيله 
خ�����الل هجمات  ف���ق���ط  واح�������دة  م�����رة 

2015 يف فرن�شا، يبقى مفتوًحا.
   يف وق���ت ال��ه��ج��م��ات الإره��اب��ي��ة على 
الرئي�س  وجل��وء  الفرن�شية،  الأرا���ش��ي 
وزراء  اجتمع  اإل��ي��ه،  هولند  فران�شوا 
اتفاق  ومت  الأوروب�����ي�����ون  اخل���ارج���ي���ة 
ع����دة دول ع��ل��ى امل�������ش���اع���دة، ل��ي�����س يف 
اإطار قرار م�شرك بني الدول ال�شبع 
التزامات  ع���رب  ول���ك���ن  وال���ع�������ش���ري���ن، 
الأع�شاء  ال���دول  م��ن  للعديد  وطنية 
جت���اه ب��اري�����س. واأر���ش��ل��ت اأمل��ان��ي��ا، على 
اإىل مايل  وج���ه اخل�����ش��و���س، ج���ن���وًدا 
لدعم فرن�شا يف حربها �شد الإرهاب، 
اأوروبية حرية اختيار  وكان لكل دولة 
الوطنية،  -الو�شائل  النت�شار  و�شائل 

لها  الآن  لفرن�شا  احل��ي��وي��ة  امل�����ش��ال��ح 
فعل  رد  اأي  ي�شجل  مل  اأوروبي“.  بعد 
ر�شمي من ال�شركاء الأوروبيني، حتى 
الرئي�س  فيه  اأغ���رق  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ال��ن��ات��و يف 

اأزمة ثقة.
ال�������ش���وي���دي���ون  ”ياأمل  ال������ي������وم،     
 42.7 للمادة  يكون  اأن  والفنلنديون 
م��ن امل��ع��اه��دات الأوروب��ي��ة ت��اأث��ري رادع 
لالأ�شابيع  برو�شيا  يتعلق  فيما  ن��ووي 
والأ�شهر القادمة“، يهم�س متخ�ش�س 
ال����ربمل����ان  يف  الأم����ن����ي����ة  امل�������ش���ائ���ل  يف 
الوروب����ي. غ��ري ان الم��ر لي�س بهذه 
�شديدة  النووية،  الأ�شلحة  ال�شهولة. 
اخل���ط���ورة، وح��ت��ى م��روع��ة، ول تزال 
يف ب���اب امل��ح��رم��ات. وم���ف���ردات ال���ردع 
توزن وحت�شب وتخ�شع حلرب نف�شية 

حقيقية.
ع����ن ردع  ب���ع���د  ي���ت���م احل����دي����ث       ل 
اعتمد  بينما  الفرن�شي،  للردع  مو�شع 
الأم����ري����ك����ي����ون ردًع�������ا م���و����ش���ًع���ا جتاه 
نووية“  ”مظلة  توجد  ل  حلفائهم. 
فرن�شية يف الحتاد الأوروب��ي. ”حلف 
كبرية  ب�شعبية  ح��ال��ًي��ا  يحظى  ال��ن��ات��و 
ال�����ش��وؤال ل يطرح  اأن  وه��ام��ة ل��درج��ة 
برتغايل  اأو  ل��ب��ول��وين  بالن�شبة  حتى 
نف�س  يتابع  للحلف“،  دول��ت��ه  تنتمي 

املتخ�ش�س.
حيوية  م�����ش��ل��ح��ة  ت���اأث���رت  م���ا  واإذا     
للرئي�س  الأم����ر  ف�����ش��ُي��رك  ل��ف��ن��ل��ن��دا، 
الهجوم  وتقييم  لتقييمها  الفرن�شي 
على امل�شالح احليوية لبالده. و�شيكون 
القرار وطنيا متاًما مثل الردع النووي 
حللف الناتو، فعلى الرغم من �شيا�شة 
امل�شركة  وال�شيانة  النووية  امل�شاركة 
القوة  ل���ش��ت��خ��دام  ال��الزم��ة  للمعدات 
للقدرات  ي��خ�����ش��ع  ف���اإن���ه  ال�������ش���ارب���ة، 
نف�شه  ال�شيء  و  الأمريكية...  النووية 

بالن�شبة ل�شل�شلة القيادة.

اأعقاب  اأوروب�����ي.    يف  يف غياب جي�س 
وال�شويد  لفنلندا  الر�شمي  ال��ر���ّش��ح 
القوة  فرن�شا،  اأك��دت  الناتو،  لع�شوية 
الع�شكرية الأوىل يف الحتاد الأوروبي 
رحيل  منذ  الوحيدة  النووية  وال��ق��وة 
اململكة املتحدة، اأنها �شتقف اإىل جانب 
واأنها  ه��ج��وم،  وق��وع  ح��ال  البلدين يف 
 .42.7 امل���ادة  مبوجب  ملتزمة  تظل 
يف  م�شاعدتها  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
حالة وقوع هجوم؟ وهل ي�شمل الردع 

النووي الفرن�شي هذه الدول؟

بروز بعد اأوروبي مبرور الزمن
ال���ع�������ش���و يف  ت�������ش���ارك ف���رن�������ش���ا،     ل 
جمموعة  يف  الأط��ل�����ش��ي،  �شمال  حلف 
هيئة  وه������ي  ال������ن������ووي،  ال���ت���خ���ط���ي���ط 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ن���ووي ال��ت��اب��ع��ة حللف 
لي�شت  النووية  واأ�شلحتها  الأطل�شي. 
م���واج���ه���ة و�شاية  ف��ف��ي  ب��ي��ن��ه��ا.  م���ن 
الأم��ري��ك��ي��ني، ال��ذي��ن ق��ام��وا بركيب 
الأرا�شي  على  تكتيكية  نووية  اأ�شلحة 
بلجيكا  ا�شت�شافتها  والتي  الأوروبية، 
واأمل��ان��ي��ا وتركيا  واإي��ط��ال��ي��ا وه��ول��ن��دا 
-يقال اإن هناك مائة منهم -، اعتمدت 
الر�شانة  ”خطاب  دائ����ًم����ا  ب���اري�������س 
لال�شتقالل  ك�������ش���م���ان  ال�����ن�����ووي�����ة 
اأحد  ي��ذّك��ر  للبالد“،  ال���ش��رات��ي��ج��ي 

املحللني.
   ومع ذلك، فاإن اإعالن اأوتاوا ال�شادر 

”ت�شور“  يف   ،2006 ع���ام  ����ش���رياك 
”الرابط  للبالد،  احليوية  امل�شالح 
وعندما  الأوروبية“.  للدول  املتزايد 
ا���ش��ت��وؤن��ف��ت ال���ت���ج���ارب ال���ن���ووي���ة عام 
املن�شق“  ”الردع  فكرة  اأث���ار   ،1995
مع �شركائه الأوروبيني. وا�شل نيكول 
�شاركوزي نف�س التوجه عار�شا احلوار 

عليهم حول دور الردع.
   حتى لو حدثت نقا�شات �شرية جدا 
ب��ني ال��ف��رن�����ش��ي��ني والأمل������ان م��ن��ذ عهد 
-1982” ك���ول  ه��ي��ل��م��وت  ال��رئ��ي�����س 

دائًما  فرن�شا  �شركاء  ظ��ل   ،“1998
ح��ذري��ن. ال���راأي ال��ع��ام يف تلك الدول 
ي��رف�����ش��ون��ه، والأمل�����ان ح����ذرون ب�شبب 
اأن����ه ف��ي��م��ا يتعلق  م��ا���ش��ي��ه��م. خ��ا���ش��ة 
دائ��ًم��ا يف  ب��ال��دف��اع الأوروب������ي، ي�شتبه 
هيمنتها.  ت��ر���ش��ي��خ  يف  ف��رن�����ش��ا  رغ��ب��ة 
�شي�شع   ،2009 ع���ام  م��ن  واع���ت���ب���اًرا 
الئتالف احلاكم يف اأملانيا نزع ال�شالح 
النووي يف �شميم �شيا�شته اخلارجية.

    ل��ك��ن، ع���ام 2020، يف خ��ط��اب��ه يف 
اإميانويل  ذه����ب  احل���رب���ي���ة،  امل���در����ش���ة 
ماكرون اإىل اأبعد من ذلك يف تطوير 
اأوروبي.  بعد  ذي  فرن�شي  ن��ووي  رادع 
الرادع  دوره��ا  النووية  قواتنا  ”تلعب 
خا�شة يف اأوروبا. اإنها تعزز اأمن اأوروبا 
من خ��الل وج��وده��ا، ويف ه��ذا ال�شدد 

لها بعد اأوروبي حقيقي«.
وا����ش���ح���ني:  ”لنكن  وي�������ش���ي���ف:     

النووية  ال�شيا�شة  حت��دي��د  يف  فرن�شا 
حللف الناتو«.

على  العمل  م��ع  �شريك،  فرن�شا  ان     
�شيادتها،  وتاأكيد  ا�شتقاللها  تر�شيخ 
وردعها دفاعي، وال�شالح النووي خيار 
اق�شى للدفاع عن النف�س، على عك�س 

ع��ن ال��ن��ات��و، ال���ذي مت ال��ت��وق��ي��ع عليه 
مب�شاهمة  ”يعرف   ،1974 ع����ام 
يف  وال��ربي��ط��ان��ي��ة  الفرن�شية  ال��ق��وات 
الأخرية،  ال�شنوات  ويف  احللف“.  ردع 
ت�شري خبرية اخرى، اإىل اأن ”اخلطاب 
م�شاركة  اىل  الإ����ش���ارة  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س 

رج��راج��ا ع��ن عمد لإب��ق��اء اخل�شم يف 
ح��ال��ة ال��ت��ب��ا���س وغ��م��و���س. يعطي كل 
خالل  تقدير  عنا�شر  فرن�شي  رئي�س 
ذلك،  وم��ع  �شلفه.  حمل  يحل  خطاب 
ُبعًدا  باري�س  اأعطت  ال�شنني،  مر  على 
اأوروب���ًي���ا ل��ردع��ه��ا. وه��ك��ذا اأث����ار جاك 

ردها  ين�س  التي  الأمريكية  العقيدة 
امل��ت��درج ع��ل��ى زي����ادة ال��ق��وة ب��داي��ة من 
ال�شواريخ التكتيكية كاإنذار اأخري قبل 

رد فعل متطرف.
   يف قلب الردع الفرن�شي، جند الهجوم 
مفهوًما  احل��ي��وي��ة،  م�����ش��احل��ه��ا  ع��ل��ى 

 عام 2020، ذهب اإميانويل ماكرون اإىل ما هو اأبعد يف تطوير رادع نووي فرن�ضي باأبعاد اأوروبية

على عك�س �لأمريكان, ل يتم �حلديث 
بعد عن ردع مو�ش��ع لل��ردع �لفرن�ش�ي

�ن�شمام �ل�شويد وفنلند� �شيفتح خط 
مو�جهة نووية مبا�شر بني �لناتو ورو�شيا

بلوتون، �شاروخ ما قبل ا�شراتيجي�شباط البحرية الفرن�شية على الغوا�شة النووية لو فيجيلون، يف قاعدة اإيل لوجن الع�شكرية

�شاروخ ام51- قيد الختبار تـــوجـــد  ل 
»مــــظــــلــــة 
نــــــوويــــــة« 
ــة  ــي ــض ــ� فــرن
الحتــاد  يف 
ــــــي الأوروب

يف قلب �لردع �لفرن�شي, جند �لهجوم على م�شاحلها �حليوية 

�ل�شني تنفذ »دورية ��شتعد�د« قتايل حول تايو�ن  •• بكني-رويرتز

قال اجلي�س ال�شيني اأم�س اإنه نفذ ”دورية ا�شتعداد“ قتايل يف البحار 
واملجال اجلوي حول تايوان يف الأيام املا�شية، م�شيفا اأن ذلك كان اإجراء 

�شروريا للرد على ”التواطوؤ“ بني وا�شنطن وتايبه.
وكثفت ال�شني، التي تعترب تايوان اأر�شا تابعة لها، مناوراتها الع�شكرية 
حول اجلزيرة على مدار العامني املا�شيني، يف الوقت الذي ت�شعى فيه 

لل�شغط على تايبه لقبول مطالباتها بال�شيادة.
املتحدة  ال��ولي��ات  دع��م  اإزاء  خا�س  ب�شكل  الر�شا  بعدم  ال�شني  وت�شعر 

لتايوان.
املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ال�شني  غ�شب  ب��اي��دن  ج��و  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  واأث���ار 

متكررة ب�شاأن ق�شية تايوان، تقول �شيئا وتفعل �شيئا اآخر، حمر�شة على 
اإىل  املوؤيدة ل�شتقالل تايوان، الأمر الذي �شيدفع بتايوان  دعم القوى 

و�شع خطري«.
اأن تايوان جزء من ال�شني واأن القوات ال�شينية توا�شل تعزيز  وذكرت 
القوى  ت��دخ��ل  ”اإحباط“  ب��ه��دف  وال���ش��ت��ع��دادات  الع�شكري  ال��ت��دري��ب 

اخلارجية واأعمال اأولئك الذين يدعمون ا�شتقالل تايوان.
ومل يذكر البيان موعدا حمددا لإجراء التدريبات، غري اأن تايوان اأبلغت 
يوم الثنني عن اأكرب توغل للقوات اجلوية ال�شينية منذ يناير كانون 

عندما بدا وكاأنه ي�شري اإىل تغيري يف �شيا�شة ”الغمو�س ال�شراتيجي“ 
الأمريكية ب�شاأن تايوان بقوله اإن الوليات املتحدة �شتتدخل ع�شكريا اإذا 
هاجمت ال�شني اجلزيرة. وقال م�شوؤولون اأمريكيون اإنه مل يطراأ تغيري 

على ال�شيا�شة.
وقالت قيادة املنطقة ال�شرقية جلي�س التحرير ال�شعبي ال�شيني يف بيان 
الأخرية  الأي��ام  يف  تايوان  حول  ُنفذت  القتايل  ال�شتعداد“  ”دورية  اإن 

وكانت ”اإجراء �شروريا �شد التواطوؤ بني الوليات املتحدة وتايوان«.
”اتخذت الوليات املتحدة يف الآونة الأخرية حتركات  واأ�شافت القيادة 

ال��دف��اع يف  وزارة  وقالت  لها.  التابعة  اجل��وي  ال��دف��اع  الثاين يف منطقة 
اجلزيرة اإنها اأر�شلت مقاتالت لتحذير 30 طائرة �شينية لالبتعاد.

امل��ه��ام يف منطقة ال��دف��اع اجلوي  ت��اي��وان م���رارا م��ن مثل ه��ذه  وا�شتكت 
التابعة لها. 

املجال  يف  ال�شينية  ال��ط��ائ��رات  حتلق  ومل  طلقات  اأي  اإط���الق  يتم  ومل 
بها،  الدفاع اجل��وي اخلا�شة  واإمن��ا يف منطقة حتديد  لتايوان،  اجل��وي 
اأو�شع تراقبها تايوان وتقوم بدوريات فيها بهدف منحها  وهي منطقة 
مزيدا من الوقت للرد على اأي تهديدات. وتقول تايوان اإن �شعبها فقط 
هو �شاحب احلق يف تقرير م�شتقبل اجلزيرة، راف�شة مطالبات ال�شني 
�شتدافع عن  ال�شالم، لكنها  اإنها تريد  تايوان  بال�شيادة. وتقول حكومة 

نف�شها اإذا لزم الأمر.
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العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :البالط الوردي 

لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2980378 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شاره خليفه �شامل ح�شريم الكتبي ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حميده دران حممد احمد البلو�شي

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :موؤ�ش�شة روز هوك 

للنجارة امل�شلحة وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 2987357 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ابراهيم علي غلوم مو�شى العبيديل ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك عمر مبارك عون ال�شيعري

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :برميا لالنظمة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: المنية رخ�شة رقم : 1019677 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هادي مهدي نا�شر علي الحبابي ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد را�شد �شعيد املخا�شفه النيادي
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ق�شر البارون
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2127456 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شوب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوك�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3026577 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/التيميت 

للتدريب الطبي وحلول الرعاية ال�شحية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3640350 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جاج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�شت�شارات التجهيزات الفنية والتقنية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3864355 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شوفت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كويل بوتيك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3652599  

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة دار الزين لالأعالف

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1161738 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبدالطاهر خان لل حممد ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف فار�س ابراهيم على حممد البلو�شى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة دار الزين لالأعالف
DAR AL ZAIN FODDER TRADING

اإىل/ دار الزين لالأعالف - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
DAR AL ZAIN FODDER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون �شانتياغو للرجال

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2786433 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد ح�شام عبداملجيد حممد ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان �شقر ماجد يو�شف احلمادى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل ١5٠٠٠٠

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شالون �شانتياغو للرجال

SANTIAGO SALON FOR MEN

اإىل/ �شالون �شانتياغو للرجال - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
SANTIAGO SALON FOR MEN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شراكو للنقليات العامة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1025017 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

null  اإ�شافة ورثة/عبداهلل را�شد �شعيد الظاهري 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة فوكا�س لال�شتثمار ذ.م.م

FOCUS INVESTMENT LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ورثة / عبداهلل را�شد �شعيد الظاهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شلطان را�شد �شعيد الظاهري
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ثالثون  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فل موون للزهور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3953613 
تعديل اإ�شم جتاري من/ فل موون للزهور

FULL MOON FLOWERS
اإىل/ بارتي هاو�س كافيه

  PARTY HOUSE CAFE 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا(  56١٠٠٠3
تعديل ن�شاط / حذف تن�شيق الزهور الطبيعية وال�شناعية – تاجر اأبوظبي 

)باأمر الطلب(  96٠9٠١6.2
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شات اون �شينيما كافيه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2939152 
تعديل اإ�شم جتاري من/ �شات اون �شينيما كافيه

CHAT ON CINEMA CAFE

اإىل/ تالكي�س كافية
 CAFE TALKIES 

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل 
فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:كواترو لتجارة املالب�س الن�شائية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:هيلي - ندود جهام - 6 ال�شاد�س مبنى ال�شيد را�شد جا�شم را�شد 

واخرين
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2696995 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
كم�شفي   ، واملراجعة  للمحا�شبة  م�شعود  ديب  ال�شادة/مكتب  تعيني   -  2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2022/5/30 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 
  - بالرقم:2205020699  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

تاريخ التعديل:2022/6/1
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:جلوبال كوي�شت كابيتال ذ.م.م
- طابق   15 - قطعة   4 - غرب  اخلالدية   - ابوظبي  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

دروي�س جا�شم  ابناء  بناية   -  103 مكتب   -  1
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 1452702 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�شادة/مريال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/27  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، الدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�شر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/6/1   - بالرقم:2205020660 
املعني  امل�شفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعالن ت�ضفية �ضركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:كو�شتال ميكانيك�س المارات ذ.م.م
0.1 - مبنى ال�شيدة ال�شيخة عائ�شه  عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي - �شرق 

خليفه بن زايد
CN رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي: 2665770 

التعديل الذي طراأ على ال�ضركة:

1 - حل وت�شفية ال�شركة
لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، قانونيون  حما�شبون  ال�شادة/القمة  تعيني   -  2
العمومية غري  بناء على قرار حم�شر اجلمعية  بتاريخ:2022/5/25 وذلك 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205020045
-  تاريخ التعديل:2022/6/1

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

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مزاد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شاهري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3652014 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/راية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرفعة لنقل ال�شيارات املعطلة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3653497 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
�شونار  :مطعم  ال�شادة   / باأن  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: بنغال رخ�شة رقم : 3863979 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدال�شالم عبداهلل حممد اخلزرجي ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمدان علي را�شد علي الغيالنى
فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13559 بتاريخ 2022/6/2 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�شادية باأن / ال�شادة :الحتاد للمعلومات 

التجارية 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�شة رقم : 1665091 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل يو�شف حممد علي املرزوقي ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حميد حمود �شالح

فعلى كل من له حق اأو اعرا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�شوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• دو�شانبيه - وام:

الودية  مباراته  ال��ي��وم   2003 مواليد  لل�شباب  الوطني  منتخبنا  يخو�س 
اأمام نظريه منتخب طاجيك�شتان، �شمن برنامج مع�شكره اخلارجي  الأوىل 
يونيو   5 اإىل  مايو   31 م��ن  ال��ف��رة  يف  دو�شانبيه  الطاجيكية  العا�شمة  يف 

اجلاري.

الإ�شباين فرانك  الأربعاء حتت قيادة  اأم�س  املنتخب تدريباته م�شاء  وي��وؤدي 
املتواجدين  الالعبني  جميع  ومب�شاركة  امل�شاعد،  الفني  واجل��ه��از  اأورتيجا 
املزروعي / العني / علي حممد �شعيد،  املع�شكر، وه��م: خليفة عبيد  يف هذا 
حممد اأحمد اليماحي، زايد خمي�س ال�شيدي، هزاع �شبيت خاطر / اجلزيرة 
/ �شالح عي�شى احلو�شني / الظفرة / علي عبدالعزيز عبا�س، جمال خليفة 
املنهايل، مبارك  الن�شر / عبداهلل خالد عبداهلل، من�شور �شالح  ال�شعدي / 

�شامل اجلاري، عدي اإبراهيم احلربي، �شعيد اأحمد الأمريي / الوحدة / عتيق 
ع�شام عتيق، حممد فوؤاد عيون، ربيع ح�شن البلو�شي، �شلطان �شامل عيون / 
 / احلمادي  خليل  حممد   / يا�س  بني   / املن�شوري  اأحمد  خمي�س   / الو�شل 
الإم���ارات / �شعيد �شامل املقدمي / الفجرية / م��رزوق را�شد �شقر / حتا / 
�شيف ياقوت اجلري�شي / �شباب الأهلي / عبداهلل عدنان ال�شام�شي، حممد 

�شامل جوهر، مايد �شعيد العواين / ال�شارقة /.

جلنة  م��ن  املعتمد  ال��ربن��ام��ج  �شمن  ي��اأت��ي  املع�شكر  ه��ذا  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
املنتخبات وال�شوؤون الفنية يف احتاد الكرة لتح�شريات املنتخب للم�شاركة يف 
ت�شفيات بطولة كاأ�س اآ�شيا لل�شباب يف الفرة من 10 اإىل 18 �شبتمرب 2022 
يف قرغيز�شتان، حيث يلعب منتخبنا الوطني �شمن املجموعة العا�شرة التي 
ت�شم منتخبات اإيران وقرغيز�شتان وبروناي، فيما ُتقام نهائيات بطولة كاأ�س 

اآ�شيا لل�شباب حتت 20 عاًما يف اأوزبك�شتان العام املقبل.

•• دبي-وام: 

اأحمد بن حممد  ال�شيخ  رحب �شمو 
اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الأومل���ب���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة ب��الأ���ش��ق��اء من 
اخلليج  ل������دول  ال����ت����ع����اون  جم��ل�����س 
من  الأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
لل�شباب  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة 
العام  الإم������ارات  ت�شت�شيفها  ال��ت��ي 
اأن  اإىل  ����ش���م���وه  م���������ش����رياً  امل����ق����ب����ل، 
يف  الأ�شقاء  للقاء  �شتتجدد  الفر�شة 
حمفل ريا�شي اآخر يحت�شن جميع 
ال��ري��ا���ش��ي��ني ع��ل��ى اأر�����س الإم�����ارات 
من  جديد  ف�شل  ت�شجيل  اأج��ل  من 
التالحم والتناغم بني اأبناء الوطن 

اخلليجي الواحد.
اللجنة  ت�شلم  مبنا�شبة  ذل���ك  ج���اء 
الأول  اأم�������س  ال��وط��ن��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة 
الثالثاء علم الأمانة العامة ملجل�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون 
جابر  ال�������ش���ي���خ  م����ي����ادي����ن  مب���ج���م���ع 
اإيذاناً  للتن�س،  ال����دويل  اهلل  ال��ع��ب��د 
الألعاب  الإم��ارات لدورة  با�شت�شافة 
العام  ل��ل�����ش��ب��اب  الأوىل  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 

املقبل2023.
كما اأكد �شموه على اأهمية ال�شتفادة 
من خمرجات م�شاركة الإم��ارات يف 
دورة الألعاب اخلليجية الثالثة التي 
ال�شقيقة  الكويت  دول��ة  ا�شت�شافتها 
مب�شاركة جميع دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.
يف  الريا�شيني  جن��اح  �شموه  وث��ّم��ن 
50 م��ي��دال��ي��ة م��ل��ون��ة كانت  ح�����ش��د 
ه��ي ح�شيلة م�����ش��ارك��ة الإم�����ارات يف 
اأن القيادة الر�شيدة  احلدث، موؤكدا 
يف  اأبنائها  من  املزيد  تنتظر  مازلت 
رايته،  ورف��ع  الوطن  متثيل  م�شرية 
والتي ل ي�شاهيها �شرف ملا يحملونه 
من اآمال وطموحات كبرية لت�شجيل 
لريا�شة  وال��ن��ج��اح��ات  الإجن�������ازات 

الإمارات.
يف  الإدارات  ج��م��ي��ع  ���ش��م��وه  ووج�����ه 
بو�شع  ال��وط��ن��ي��ة  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
اخلطط والربامج الكفيلة بال�شعود 
املقبلة  الن�شخة  يف  الأول  املركز  اإىل 
 2026 من الألعاب اخلليجية عام 
بالدوحة، وم�شاعفة عدد امليداليات 
ال���ف���ردي���ة  ال����ري����ا�����ش����ات  يف ج���م���ي���ع 
التقارير  اإع������داد  م���ع  واجل��م��اع��ي��ة، 
جوانب  ت��ل��خ�����س  ال����ت����ي  ال�����الزم�����ة 
املحفل  يف  الإم����ارات����ي����ة  امل�������ش���ارك���ة 
اخل��ل��ي��ج��ي امل��ن�����ش��رم وت��ع��زي��ز نقاط 
القوة ودرا�شة النواحي التي تتطلب 
مزيداً من العمل والركيز لتحقيق 

الأهداف والغايات املن�شودة.
ك��م��ا دع����ا ���ش��م��وه ك���اف���ة الحت������ادات 
اإعداد  يف  ال�شتمرار  اإىل  الريا�شية 
وتاأهيل الريا�شيني ورفد املنتخبات 
للم�شاركة  منهم  باملميز  الوطنية 
املنا�شبات،  الإم��ارات يف كربى  باإ�شم 

الوطن  مت���ث���ي���ل  اأن  اإىل  م�������ش���رياً 
م�����ش��وؤول��ي��ة م�����ش��رك��ة ت��ت��وح��د من 
للو�شول  وامل�شاعي  اجل��ه��ود  اأجلها 
لرفعة  امل�����ش��رك  ال���ه���دف  ذات  اإىل 

ومتيز احلركة الأوملبية الوطنية.
ال�شكر  ب��خ��ال�����س  ����ش���م���وه  وت����وج����ه 
نا�شر  ف��ه��د  ال�����ش��ي��خ  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
�شباح الأحمد ال�شباح رئي�س اللجنة 
ع��ل��ى اجلهود  ال��ك��وي��ت��ي��ة  الأومل���ب���ي���ة 
املنظمة  اللجنة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة 
الثالثة،  اخلليجية  الأل��ع��اب  ل���دورة 
بالتهنئة  ذات����ه  ال��وق��ت  يف  م��ت��ق��دم��اً 
الكويتي مبنا�شبة جناح  اإىل نظريه 
ال�شورة  ب��ه��ذه  وخ��روج��ه��ا  ال�����دورة 

امل�شرفة.
ومّثلت اللجنة يف مرا�شم ت�شليم علم 
الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية �شعادة املهند�شة عزة 
امل�شاعد  العام  الأم��ني  �شليمان  بنت 
ل��ل�����ش��وؤون الإداري������ة وامل��ال��ي��ة للجنة 
من  ت�شّلمته  اإذ  الوطنية،  الأومل��ب��ي��ة 
ال�شيخ مبارك النواف ع�شو جمل�س 

اإدارة اللجنة الأوملبية الكويتية.
بنت  ع���زة  املهند�شة  ���ش��ع��ادة  وث��م��ن��ت 
���ش��ل��ي��م��ان ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ة امل��ه��م��ة يف 
الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  احل��رك��ة  م�شرية 
واخل��ل��ي��ج��ي��ة ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة ال�����دورة 
اخلليجية الأوىل للنا�شئني وال�شباب 
ع��ل��ى اأر������س الإم�������ارات، ح��ي��ث ياأتي 
تنظيمها ا�شتجابة للمقرح واملبادرة 

ال�شامية التي تقدم بها �شمو ال�شيخ 
اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
الوطنية  الأومل��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
لل�شباب  ريا�شي  حمفل  اأول  باإقامة 
تطبيق  خ��الل��ه  م��ن  ي��ت��م  اخلليجي 
الريا�شيني  ب��ني  ال��ت��ن��اف�����س  م��ب��ادئ 
اأخوية  اأج��واء ريا�شية  واأ�شقائهم يف 

ت�شودها املحبة والتفاهم.
بخال�س  ���ش��ل��ي��م��ان  ب��ن��ت  وت��وج��ه��ت 
ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
 – – ح��ف��ظ��ه اهلل  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة، 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي – 
رعاه اهلل – على الدعم الالحمدود 
�شملت  ال���ت���ي  ال���ك���رمي���ة  وامل���ت���اب���ع���ة 
الثقة  ومنحتهم  الريا�شيني  جميع 
با�شم  الإجن���ازات  لتحقيق  والدفعة 
ال��وط��ن ورف���ع راي��ت��ه اأم����ام اجلميع 

على من�شات التتويج.
بال�شكر  �شليمان  بنت  توجهت  كما 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
اآل مكتوم على  را�شد  بن حممد بن 
ومتابعته  ال��الحم��دود  �شموه  دع��م 
امل�شارك  الريا�شي  للوفد  امل�شتمرة 
الثالثة  اخلليجية  ال���دورة  غمار  يف 
ب��ال��ك��وي��ت وجن�����اح اأب���ن���اء الإم������ارات 
يف ح�����ش��د 50 م��ي��دال��ي��ة م��ل��ون��ة يف 
الرتيب  ب���ج���دول  ال���ث���ال���ث  امل���رك���ز 

�شموه  اهتمام  اأن  اإىل  العام، م�شرية 
بنتائج جميع الريا�شيني امل�شاركني 
وتوا�شله الدائم مع الوفد الريا�شي، 
�شّكل عاماًل رئي�شياً وم�شدراً لإلهام 
اأع�شاء وفد الإمارات وخمتلف فرق 
ال��ع��م��ل امل��راف��ق��ة ال��ت��ي ع��م��ل��ت بجد 

واجتهاد طوال فرة احلدث.
�شفارة  �شليمان بجهود  واأ�شادت بنت 
دولة الإمارات العربية املتحدة لدى 
وتوا�شلهم  ال�شقيقة  الكويت  دول��ة 
الفاعل مع اجلميع، واملبادرة لتقدمي 
الإماراتي،  للوفد  وامل�شاعدة  الدعم 
ال��ط��ي��ب مدير  اأح��م��د  دور  وك��ذل��ك 
امل�شارك يف الدورة اخلليجية  الوفد 
املتعلقة  الأم��������ور  ل���ك���ل  وم��ت��اب��ع��ت��ه 
املختلفة.  املناف�شات  بالريا�شيني يف 
ك��م��ا ث��م��ن��ت اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة من 
اخلليجية  لالألعاب  املنظمة  اللجنة 
الوفود  بكل  وال��رح��ي��ب  والتنظيم 
امل�شت�شيفة.  ال�����دول�����ة  ق���ب���ل  م����ن 
اأ�شل16  من  ريا�شة   11 وجنحت 
م�شاركة بالدورة يف ح�شد ميداليات 
الثالثة  بالن�شخة  ال50  الإم����ارات 
بالكويت  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  الأل���ع���اب  م���ن 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ح���ق���ق  ح���ي���ث 
للدراجات 11 ميدالية ملونة بواقع 
7 ميداليات ذهبية عن طريق اأحمد 
للفردي،  الطريق  ب�شباق  املن�شوري 
الطريق  ب�����ش��ب��اق  را�����ش����د  و���ش��ي��خ��ة 
ال�شايغ  و�شفية  ال�شيدات،  ل��ف��ردي 

ب�شباق الفردي �شد ال�شاعة �شيدات، 
الطريق  �شباق  ذهبية  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
فرق  �شباق  وذهبية  للرجال،  للفرق 
�شباق  وذهبية  رج���ال،  ال�شاعة  �شد 
ال�����ش��ي��دات، وذهبية  ل��ف��رق  ال��ط��ري��ق 
�شباق الفرق �شد ال�شاعة لل�شيدات.

ك����م����ا ح����ق����ق م���ن���ت���خ���ب���ن���ا ال���وط���ن���ي 
للدراجات امليدالية الف�شية يف �شباق 
عن  ل��ل��رج��ال  ال�شاعة  �شد  ال��ف��ردي 
طريق يو�شف م��ريزا ، ال��ذي اأ�شاف 
الطريق  ���ش��ب��اق  ب���رون���زي���ة  ك���ذل���ك 
ف��ي��م��ا حققت  ال����ف����ردي،  مب�����ش��اب��ق��ة 
�شفية ال�شايغ ف�شية �شباق الطريق 
هدى  وح�شلت  لل�شيدات،  ال��ف��ردي 

ح�شني على امليدالية الربونزية.
بنات  جن���ح���ت  ال����ق����وى  األ����ع����اب  ويف 
ميداليات   9 حت��ق��ي��ق  يف  الإم������ارات 
طريق  ع��ن  ذهبيتني  ب��واق��ع  م��ل��ون��ة 
القر�س،  رمي  يف  احلو�شني  فاطمة 
الثالثي  الوثب  يف  الكعبي  ولطيفة 
لها  الثانية  امليدالية  اأ�شافت  التي 
الطويل،  ال��وث��ب  ف�شية  بح�شدها 
فيما فاز منتخبنا الوطني لل�شيدات 
 ،4x400 ال��ت��ت��اب��ع  ���ش��ب��اق  بف�شية 
 ،4x100 التتابع  �شباق  وبرونزية 
البلو�شي  ف���اط���م���ة  اأ�����ش����اف����ت  ك���م���ا 
فيما  م���ر،   400 ���ش��ب��اق  ب��رون��زي��ة 
برونزية  امل���رزوق���ي  رق��ي��ة  اأ���ش��اف��ت 
�شباق 800 مر، وح�شدت الالعبة 
اإط���اح���ة  ب����رون����زي����ة  روب���������اري  وداد 

املطرقة، والالعبة فاطمة احلو�شني 
برونزية دفع اجللة.

 5 الإم���ارات  بعثة  ال�شباحة  واأه���دت 
طريق  عن  ذهبية  بواقع  ميداليات 
ي��و���ش��ف امل��ط��رو���ش��ي ب�����ش��ب��اق 200 
امليدالية  اأ����ش���اف  ال����ذي  ح���رة  م���ر 
حرة،  م��ر   100 ب�شباق  الف�شية 
�شامل  ال�����ش��ب��اح  ف�شية  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
فرا�شة،  م��ر   200 ب�شباق  غ��ال��ب 
 200 ب�شباق  الربونزية  وامليدالية 
مر متنوع، وامليدالية الربونزية يف 
�شباق 100 مر �شدر للرجال التي 

ح�شدها ال�شباح عمر احلمادي.
وعلى �شعيد مناف�شات الرماية حقق 
5 م��ي��دال��ي��ات ب��واق��ع ذهبية  رم��ات��ن��ا 
فطي�س  ب��ن  �شيف  ح�شدها  واح���دة 
ميداليات  و4  ال�شكيت،  رم��اي��ة  يف 
ف�����ش��ي��ة ع���ن ط��ري��ق ك���ل م���ن اأحمد 
الأمريي يف م�شابقة م�شد�س الهواء 
10 مر، واإبراهيم علي يف م�شابقة 
10 مر،  مل�����ش��اف��ة  ال���ه���واء  ب��ن��دق��ي��ة 
الهواء  م�شد�س  ف�شية  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
وف�شية  م���ر   10 مل�����ش��اف��ة  ل��ل��ف��رق 
منتخبنا  ومت��ك��ن  ل���ل���راب.  ال���ف���رق 
ال���وط���ن���ي ل���ل���ج���ودو م����ن ح�����ش��د 4 
ذهبيات يف اأوزان خمتلفة عن طريق 
وجنارا  وارام،  حم��م��دوف،  م��ن  ك��ل 
جانب  اإىل  وج���������ورام،  ت��ت�����ش��ف��ي��ل��ي، 
�شعيد  طريق  عن  الف�شية  امليدالية 
بها  ف���از  ال��ت��ي  وال��ربون��زي��ة  النقبي 

ريا�شة  وجنحت  ال�شمريي.  اأح��م��د 
املبارزة يف ح�شد 4 ميداليات بواقع 
ف�شية عن طريق خليفة الزرعوين، 
مب�شابقات  برونزية  ميداليات  و3 
والفلوريه.  وال�شابر  الفرق لاليبيه 
الإلكرونية  الريا�شات  ح�شد  كما 
يف اأول م�شاركة خارجية ميداليتني 
ليج  ولعبة  الفيفا  بلعبة  ف�شيتني 
لعبو  جن����ح  ف��ي��م��ا  ل���ي���ج���ن���د،  اوف 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ل��ل��ك��ارات��ي��ه يف 
الف�شية عن طريق  امليدالية  ح�شد 
م������روان امل����ازم����ي مب�����ش��اب��ق��ة ف���ردي 
عن  برونزيتان  وميداليتان  الكاتا، 
املال.  و�شليمان  �شامل  اأحمد  طريق 
وجنح منتخبنا الوطني للبادل تن�س 
مل�شابقة  الف�شية  امليدالية  ح�شد  يف 
الرجال، فيما ظفر منتخبنا الوطني 

لل�شيدات بامليدالية الربونزية.
ال�شلة الإم��ارات��ي��ة يف  ك���رة  وت��األ��ق��ت 
املحفل اخلليجي بح�شد امليداليتني 
 5x5 ال��رج��ال  مل�شابقة  الذهبيتني 
3x3، كما توج منتخبنا  وال�شيدات 
بامليدالية  اجلليد  لهوكي  الوطني 

الذهبية واملركز الأول.

•• راأ�س اخليمة- وام:

اأع���ل���ن ن�����ادي الإم��������ارات ت��ع��اق��ده مع 
تون�شي  اأ���ش��ل  م��ن  البلجيكي  امل���درب 

فتحي العبيدي.
امل���وؤمت���ر ال�شحفي  ج���اء ذل���ك خ���الل 

يو�شف  بح�شور  ال��ن��ادي  عقده  ال��ذي 
جمل�س  رئ��ي�����س  ال���ب���ط���ران  اهلل  ع��ب��د 
وثاين  الإم������ارات  ن���ادي  ���ش��رك��ة  اإدارة 
وعبد  الإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شحي 
اهلل العاجل م�شرف عام الفريق الأول 

لكرة القدم.

بال�شرية  ال���ب���ط���ران  ي��و���ش��ف  واأ�����ش����اد 
الذاتية الطيبة التي يتمتع بها املدرب 
اجل��دي��د ب��ع��د اأن ���ش��ب��ق ل��ه ال��ع��م��ل يف 
الدول العربية منها البحرين وتون�س 

اإىل جانب خرباته يف بلجيكا، واأي�شا 
خالل قيادته لفريق العروبة بدوري 
اأعرب  ب����دوره   . للمحرفني  اأدن����وك 
وتقديره  �شكره  عن  العبيدي  امل��درب 

له  اأولوها  التي  والثقة  النادي  لإدارة 
كما اأعرب عن اأمله يف حتقيق تطلعات 
اأنه  اإىل  اإدارة وجماهري النادي، لفتاً 
���ش��ي��ب��ذل ق�������ش���ارى ج���ه���ده م���ن اأج���ل 

وقوي  للم�شتقبل  كبري  فريق  تكوين 
املناف�شات،  خ��و���س  على  ق����ادراً  ي��ك��ون 
الإيجابية،  النتائج  وي�شتطيع حتقيق 

مقدماً ال�شكر لإدارة.

�ليوم.. منتخب �شباب �لكرة يلتقي وديا مع نظريه �لطاجيكي

نادي �لإمار�ت يتعاقد مع �لتون�شي فتحي �لعبيدي

اللجنة الأوملبية تت�ضلم علم الأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي

�أحمد بن حممد: نرحب بالأ�شقاء يف �لدورة �خلليجية �لأوىل لل�شباب على �أر�س �لإمار�ت

»دورة �ألعاب �لت�شامن« مهمة جديدة 
تنتظر �شلة �ل�شيد�ت بعد »ذهبية �خلليج«

•• دبي-وام:

اأكد اللواء / م/ قال اإ�شماعيل القرقاوي رئي�س الحتادين الإماراتي والعربي 
اإن منتخبنا الوطني لكرة ال�شلة لل�شيدات /3×3/ حقق اإجنازاً  لكرة ال�شلة، 

غري م�شبوق باإحراز ذهبية دورة الألعاب اخلليجية بالكويت.
واأعرب القرقاوي عن اأمله يف اأن يوا�شل الفريق م�شواره بنف�س القوة واحلما�س 
الت�شامن  األعاب  دورة  واأب��رزه��ا  القادمة،  ال�شتحقاقات  يف  الدولة  علم  لرفع 
ال�شيدات  �شلة  منتخب  وحظي  املقبل.  اأغ�شط�س  خ��الل  تركيا  يف  الإ���ش��الم��ي 
/3×3/ با�شتقبال مميز يليق بتتويجه بالذهبية اخلليجية، لدى عودته من 
الكويت، وكان يف ا�شتقباله رئي�س الحتاد وجميع اأع�شاء جمل�س اإدارة الحتاد 
وممثلون من اأكادميية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الريا�شية الن�شائية، 
القرقاوي:  الم��ارات. وقال  الفتيات يف  اأندية  ال�شارقة وجميع  �شيدات  ون��ادي 
اإجن��از منتخب  مع  تزامناً  الإجن���از،  مع  موعد  على  ك��ان  ال�شيدات  "منتخب 
الرجال، الذي توج اأي�شا بذهبية الدورة اخلليجية، ما يعك�س التطور الإيجابي 

لل�شلة الإماراتية حالياً رغم بع�س ال�شعوبات".
بقيادة  الفني،  املنتخب وجهازهن  الكبرية لالعبات  القرقاوي باجلهود  واأ�شاد 
بالذهبية  التتويج  مهمة  اأن  �شحادة  هال  واأك��دت  الفريق.  مدربة  �شحادة  هال 
اخلليجية، مل تكن �شهلة على الإطالق يف ظل منتخبات مميزة مثل ال�شعودية 
والكويت، ولكن بنات الإمارات كن على قدر امل�شوؤولية وبذلن ق�شارى جهدهن 
الإ�شالمي  الت�شامن  األعاب  دورة  قادمة يف  "تنتظرنا مهمة  وقالت:  للتتويج. 
بركيا، وناأمل يف تقدمي م�شتويات متميزة خالل هذه الدورة اأي�شا، خا�شة اأن 
املنتخب ي�شم بني �شفوفه خرية لعبات ال�شلة املواطنات مثل اأمل جمال بن 

حيدر واآمنة املهريي واليازية �شلطان وفاطمة حيدر.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

للزوارق  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  بعثة  ت��غ��ادر 
اإىل مدينة  الإم������ارات  م��ن  ال�����ش��ري��ع��ة 
م����اك����ون ال���ف���رن�������ش���ي���ة ����ش���ب���اح ال���ي���وم 
اخل��م��ي�����س يف ط��ري��ق��ه��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
اجلولة الفتتاحية من بطولة العامل 
ل��زوارق الفورمول1 التي تقام يومي 

يونيو اجلاري.  4 و   3
وت�����اأت�����ي م�������ش���ارك���ة ف����ري����ق اأب���وظ���ب���ي 
الدولية  امل�شاركات  م�شوار  ل�شتكمال 
للفريق يف خمتلف البطولت العاملية 
�شتاأخذ  وال��ت��ي  ال��ب��ح��ري��ة،  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
ح���ي���زا ك���ب���ريا خ����الل ���ش��ي��ف 2022 
يف ع����دد م���ن ال���ب���ط���ولت والأح�������داث 

اخلارجية الدولية.
وك��ان��ت اجن�����ازات ف��ري��ق اأب��وظ��ب��ي قد 
ب�����داأت م��ب��ك��را ه���ذا ال�����ش��ي��ف يف مايو 
م��ع حت��ق��ي��ق را���ش��د امل���ال ب��ط��ل العامل 
الإ�شتعرا�شية  احلركات  فئة  لذهبية 

بطولة  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة  خ����الل 
العامل للدراجات املائية والتي اأقيمت 

يف مدينة اإيبيزا الإ�شبانية.
يف  اأب����وظ����ب����ي  ف����ري����ق  زوارق  وح����ل����ت 
ال��ث��اين وال��ث��ال��ث يف املو�شم  امل��رك��زي��ن 
امل��ا���ش��ي م���ن ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل����زوارق 
لقب  ح���ق���ق  ح����ني  يف  الفورمول1، 
متتالية  م��وا���ش��م  ل��ث��الث��ة  ال��ب��ط��ول��ة 

وعرب   .  2019 وح��ت��ى   2017 م��ن 
تاريخه الطويل يف امل�شاركة يف بطولة 
حقق  الفورمول1،  ل�����زوارق  ال��ع��امل 
فريق اأبوظبي اللقب �شبع مرات منذ 

عام 1997.
الرميثي  ���ش��امل  الفريق  بعثة  وت�شم 
للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  ع��ام  مدير 
واملت�شابقني  للبعثة،  رئي�شا  البحرية 

و�شون  ال���ق���م���زي،  ث����اين  ال��رئ��ي�����ش��ي��ني 
املت�شابق  حل�شور  بالإ�شافة  تورنتي 
الإح��ت��ي��اط��ي را����ش���د ال��ق��م��زي ورادي����و 
مان الفريق كال من نا�شر الظاهري 

وجمعة القبي�شي.
وك����ان����ت ك��������وادر ال���ف���ري���ق ق����د ب�����داأت 
للمو�شم  م��ب��ك��را  والإع������داد  التجهيز 

التدريبات  م��ن  �شل�شلة  م��ع  اجل��دي��د 
منذ  ب����داأت  خ��ا���ش��ة  مع�شكرات  خ���الل 
اأبوظبي  العا�شمة  يف  املا�شي  فرباير 
ختامي  م��ع�����ش��ك��ر  اإىل  الن��ت��ق��ال  ق��ب��ل 
يف اإي��ط��ال��ي��ا خ���الل م��اي��و امل��ا���ش��ي من 
اأج���ل ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ج��اه��زي��ة ولياقة 
اأوىل جولت  انطالق  املت�شابقني قبل 

من  املا�شية  الن�شخة  ويف  ال��ب��ط��ول��ة. 
املناف�شة فاز بلقب البطولة ال�شويدي 
و�شوله  ب���ع���د  اآن����در�����ش����ون  ج���ون���ا����س 
للنقطة 40 ، يف حني حل ثانيا زورق 
اأبوظبي 2 بقيادة ثاين القمزي بفارق 
نقطة واحدة فقط عن املت�شدر، وحل 
�شون  ب��ق��ي��ادة   1 اأب��وظ��ب��ي  زورق  ثالثا 

وتنطلق  نقطة.   37 بر�شيد  تورنتي 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة اب���ت���داء م���ن يوم 
الر�شمي  الت�شجيل  م��ع  اجل��م��ع��ة  غ��د 
وال��ف��ح�����س ال��ف��ن��ي ل��ل��ج��ول��ة، ث���م بدء 
املقبل،  ال�شبت  زم��ن  اأف�شل  ت�شفيات 
الأحد  ي��وم  املناف�شات  تختتم  ولحقا 
ونهاية  للجولة  الرئي�شي  ال�شباق  مع 

تفا�شيل اأوىل حمطات الفورمول1.
من ناحيته وجه اأحمد ثاين الرميثي 
ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
الع�شو  البحرية  للريا�شات  اأبوظبي 
بن  حممد  ال�شيخ  اإىل  ال�شكر  املنتدب 
رئي�س  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن  �شلطان 
جمل�س اإدارة النادي، واأكد اأن الفريق 
ا�شتعد جيدا من اأجل دخول مناف�شات 
العامل  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل  اجل���ول���ة 
واملناف�شة  بقوة  الفورمول1  ل���زوارق 
"قمنا   : وق��ال  املو�شم  ه��ذا  لقب  على 
بال�شكل  ال���ف���ري���ق  واإع��������داد  ب��ت��ج��ه��ي��ز 
املالئم الذي يتنا�شب مع قوة البطولة 
طوال الأ�شهر املا�شية، وكوادر فريقنا 
ج���اه���زة خل��و���س ال��ت��ح��دي ال���ق���وي يف 
واأو����ش���ح  البطولة".  ج�����ولت  اأوىل 
البحري  النادي  اأن خطة  ثاين  اأحمد 
امل�شاركات  م��ن  العديد  على  تت�شمن 
الدولية خالل هذا ال�شيف واملناف�شة 

على املراكز الأوىل فيها جميعا.

•• دبي-الفجر:

اختتمت بنجاح كبري مناف�شات بطولة كرة ال�شلة التي اأقيمت يف مالعب عامل 
"األعاب  الثانية من  الن�شخة  العاملي �شمن  التجاري  دبي  للريا�شة مبركز  دبي 
التي  دب��ي  ل��ل��م��دار���س يف  نوعها  م��ن  الأك���رب  الريا�شية  دبي" ال����دورة  م��دار���س 
اأطلقها جمل�س دبي الريا�شي وتنظمها �شركة "اإي اأ�س اأم"، وتت�شمن 13 لعبة 

ريا�شية.
 20 م��ن  ولع��ب��ة  لع��ًب��ا   352 م�شاركة  ال�شلة  ك��رة  بطولة  مناف�شات  و�شهدت 
مدر�شة �شكلوا 44 فريقا تناف�شوا يف 76 مباراة �شهدت تقدمي م�شتويات قوية 
دلهي  مدر�شة  فريق  ف��وز  ع��ن  اأ�شفرت  وال��ت��ي  العمرية  الفئات  خمتلف  �شمن 

باملركز  ج��اء  فيما  الأول  املركز  يف  �شنة   13 حتت  الفتيات  فئة  بلقب  اخلا�شة 
جيم�س  اأكادميية  الثالث  املركز  ويف  احلديثة،  جيم�س  اأكادميية  فريق  الثاين 
مدر�شة  فريق  فاز  �شنة   13 حتت  الأولد  فئة  ويف  ال�شيليكون،  واح��ة  ولنغتون 
جيم�س ولنغتون الدولية باملركز الأول، تاله فريق اأكادميية جيم�س احلديثة يف 

املركز الثاين، وحل فريق جيم�س وين�ش�شر دبي يف املركز الثالث.
ويف فئة الفتيات حتت 15 �شنة فاز فريق كينت كوليج دبي باملركز الأول، تاله 
ولنغتون  فريق مدر�شة جيم�س  الثاين، وحل  املركز  امللينيوم يف  فريق مدر�شة 
مدر�شة  فريق  ف��از  �شنة   15 حتت  الأولد  فئة  ويف  الثالث،  املركز  يف  الدولية 
جيم�س ولنغتون الدولية باملركز الأول، تاله فريق مدر�شة جيم�س فاوندرز يف 

املركز الثاين، وحل فريق مدر�شة جيم�س وين�ش�شر دبي يف املركز الثالث.

و�شاركت يف البطولة مدر�شة جيم�س وين�ش�شر دبي، مدر�شة جيم�س ليجا�شي 
جيم�س  اأك��ادمي��ي��ة  ب��دب��ي،  الألفية  مدر�شة  دب��ي،  اخلا�شة،  دلهي  مدر�شة  دب��ي، 
الإجنليزية اخلا�شة،  اللغة  الدولية، مدر�شة  كامربدج  دبي، مدر�شة  احلديثة، 
جيم�س  ميلينيوم،  نيو  جيم�س  مدر�شة  ال��دول��ي��ة،  ولنجتون  جيم�س  مدر�شة 
ال�شيليكون،  واح��ة   - ولنجتون  جيم�س  اأكادميية  اخلا�شة،  الهندية  مدر�شتنا 
مدر�شة  علي،  جبل   - وين�ش�شر  مدر�شة  اخليل،   - ولنغتون  جيم�س  اأكادميية 
اجلواهر  موؤ�ش�شي  مدر�شة  ال�شيافة،  ثانوية  دب��ي،  كوليدج  كينت  دب��ي،  دواي��ت 
النموذجية اجلديدة – دبي، واملدر�شة الأمريكية  الهندية  املدر�شة  – الرب�شاء، 

العاملية.
جمموعة  برعاية  تقام  التي  ال���دورة،  م��ن  الثانية  الن�شخة  برنامج  ويت�شمن 

البادل  ال�شلة،  كرة  هي:  ريا�شة   13 يف  مناف�شات  التعليمية،  جيم�س  مدار�س 
تن�س، األعاب اأ�شحاب الهمم، اجلمباز، الري�شة الطائرة، اجلولف، الكريكت داخل 
ال�شطرجن،  الإيقاعي،  اجلمباز  التن�س،  ال�شباحة،  الكريكت،  املغطاة،  القاعات 

والألعاب اللكرونية.
وت�شهد الدورة م�شاركة وا�شعة من خمتلف املدار�س حيث اإن امل�شاركة يف الدورة 
والفئات  واجلن�شيات  الأع��م��ار  وملختلف  امل��دار���س  جلميع  جمانية  الريا�شية 
وامل�شتويات البدنية بداية من عمر حتت 9 �شنوات حتى عمر حتت 19 �شنة، كما 
يتم تطبيق برنامج انتقاء املواهب من جميع الألعاب الريا�شية حيث يتواجد يف 
املناف�شات ممثلون عن اأندية دبي لنتقاء املوهوبني وت�شجيلهم ومتابعة تطور 

اأدائهم وم�شتوياتهم. 

•• اأبو ظبي-وام:

على مدار اأربع ن�شخ ما�شية، قدمت بطولة كاأ�س اآ�شيا للمنتخبات 
الأوملبية /حتت 23 عاما/ جمموعة مميزة من الالعبني الذين 
فر�شوا نف�شهم على ال�شاحة �شواء مع الأندية اأو منتخبات بالدهم 

يف ال�شنوات التالية.
ومع رفع ال�شتار عن فعاليات الن�شخة اخلام�شة للبطولة ام�س يف 
الأندية  ومدربو  الأ�شيوية  القدم  كرة  ع�شاق  يرقب  اأوزبك�شتان، 
ل�شيما  الأ���ش��م��اء،  من  مزيدا  البطولة  ه��ذه  تفرز  اأن  واملنتخبات 
التاألق  القدرة على  بداية  �شن متثل  تعتمد على لعبني يف  واأن��ه 

يف ال�شنوات التالية.
لعب  من  اأك��رث  ظهور  للبطولة  املا�شية  الأربعة  الن�شخ  و�شهدت 
ب�شكل جيد ليكونوا دعما لالأندية ومنتخبات بالدهم يف ال�شنوات 

التالية.
وعلى �شبيل املثال ل احل�شر، خطف العراقي اأجمد خلف الأ�شواء 
 2014 مطلع  يف  ع��م��ان  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي  الأوىل  الن�شخة  يف 
وكذلك لعب   ، اإ�شماعيل  و�شرغام  كرار  زمياله مهند  تاألق  كما 
الإمارات يو�شف �شعيد جمعة وال�شعودي مهند ع�شريي والياباين 

�شويا ناكاجيما.
ويف الن�شخة الثانية عام 2016، ظهر ب�شكل جيد كل من لعب 
الإمارات اأحمد العطا�س والعراقي اأجمد عطوان والقطري عبد 
الكرمي ح�شن وال�شوري عمر خربني، فيما تاألق يف الن�شخة الثالثة 
ر�شن  ب�شار  والعراقي  العمري  الإل��ه  عبد  ال�شعودي   2018 ع��ام 
من  كل   2020 ع��ام  الرابعة  الن�شخة  ويف  علي،  املعز  والقطري 
خليفة احلمادي وزايد العامري لعبا الإمارات وال�شعودي فرا�س 

الربيكان والكوري وون دو جاي.
واأ�شار الحتاد الأ�شيوي للعبة على موقعه الإلكروين اإىل بع�س 
النجوم املنتظر تاألقهم يف الن�شخة اخلام�شة التي تنطلق فعالياتها 

اليوم يف اأوزبك�شتان.
اأبرز  اأح��د  ع��ام��ا/  ك��اجن-اإي��ن /21  ال��ك��وري اجلنوبي يل  ويعترب 
امل�شتقبل يف  اأح��د جنوم  يكون  اأن  وينتظر   ، البطولة،  الأ�شماء يف 
كاأ�س  بطولة  يف  الذهبية  ال��ك��رة  بجائزة  ف��وزه  بعد  خا�شة  اآ�شيا، 

العامل لل�شباب /حتت 20 عاما/ يف 2019 .

�شهد  وال��ذي  الإ���ش��ب��اين،  فالن�شيا  ن��ادي  الزمن يف  وبعد عقد من 
انتقاله من اأكادميية النادي اإىل الفريق الأول، انتقل الالعب اإىل 
مايوركا الإ�شباين قبل بداية املو�شم املنق�شي 2021 - 2022، 
مبكان  يحظى  اأن  وي��رج��ح  الأول،  ال��ك��وري  للمنتخب  ان�شم  كما 

رئي�شي يف ت�شكيلة الفريق ملونديال 2022.
وكذلك، حظي الالعب ال�شعودي تركي العمار /22 عاما/ بكثري 
من ال�شتح�شان على اأدائه يف بطولت ال�شباب يف اآ�شيا، وقد يكون 
ال�شعودية  منتخب  �شفوف  يف  متابعته  يجب  ال��ذي  الالعب  هو 
 20 اآ�شيا /حتت  اأف�شل لعب يف بطولة كاأ�س  بعدما فاز بجائزة 

عاماً/ يف 2018.
لعام  اآ�شيا  ق��ارة  يف  �شاب  لع��ب  اأف�شل  بجائزة  اأي�شا  العمار  وف��از 
القدم  ك��رة  يكون جن��م  ب��اأن  عليه  كبرية  اآم���ال  وه��ن��اك   ،2018

ال�شعودية القادم.
عاماً/   23 /حتت  اآ�شيا  كاأ�س  بلقب  العراق  منتخب  توج  وعندما 
عام 2014، كان قائد الفريق هو اأحمد اإبراهيم الذي جنح بعد 
100 مباراة دولية مع منتخب بالده.  اأكرث من  ذلك يف خو�س 
والآن يف اأوزبك�شتان 2022 يطمح النجم ال�شاعد كاردو �شديق 

/19 عاما/ يف ال�شري على خطاه.
23 عاماً/ بنادي كري�شتال  ويلعب �شديق حالياً يف فريق /حتت 
والعراق،  اإجن��ل��را  يف  كبري  بتقدير  ويحظى  الإجن��ل��ي��زي،  بال�س 
هذه  خ���الل  ال��ف��ري��ق  م�����ش��اع��دة  يف  ك��ب��ريا  دورا  يلعب  اأن  وينتظر 

البطولة.
مكانه  موؤخراً،  عاما/   19/ مات�شوكي  كوريو  الياباين  حجز  كما 
تر�شيحه  ومت  املو�شم،  هذا  طوكيو  لفريق  الأ�شا�شية  الت�شكيلة  يف 
املنتخب  املتميز يف  الالعب  ليكون  املتابعني  العديد من  قبل  من 
يوتو  الياباين  ال��ك��رة  باأ�شطورة  ت�شبيهه  ومت   ، الأومل��ب��ي  الياباين 

ناجاتومو.
يفر�س  الأدوار  متعدد  و�شط  خط  لع��ب  باأنه  مات�شوكي  ويتميز 
نف�شه على اأر�س امللعب بف�شل معدل عمله وقدراته، وجذب بالفعل 
اأداءه القوي يف  اأكرب الأندية الأوروبية، وقد يوؤدي  اهتمام بع�س 

البطولة احلالية اإىل م�شاعدة الفريق على الفوز باللقب.
نا�شاف،  مهاجم  عاما/   20/ نورت�شاييف  ح�شني  الأوزبكي  وك��ان 
الآ�شيوي  الحت��اد  كاأ�س  بطولة  من  خرجوا  الذين  النجوم  اأح��د 

اأهداف يف 7 مباريات فقط ليفوز بجائزة   7 2021، حيث �شجل 
هّداف البطولة، قبل اأن ينتقل للم�شاركة يف دوري اأبطال اآ�شيا حيث 

�شاعدت اأهدافه الفريق على بلوغ دور ال�16 بدوري الأبطال.
ويتمتع الالعب بتمركز ممتاز، واإنهاء مميز للهجمات. وبالنظر 
اإىل �شعوده ال�شريع خالل العامني املا�شيني وظهوره مع منتخب 
البطولة  يف  تاألقه  اأم��ام  �شانحة  الفر�شة  تبدو  الأول،  اأوزبك�شتان 

احلالية التي ت�شت�شيفها بالده.
�شوفانات  التايالندي  الالعب  فيه  ت��رك  ال��ذي  للوقت  وبالنظر 
مويانتا ب�شمته يف كرة القدم الآ�شيوية، يبدو من ال�شعب ت�شديق 
ف��ق��ط. وت�����ش��ّدر مهاجم فريق  ال�19 م��ن ع��م��ره  ي���زال يف  اأن���ه ل 
بوريرام يونايتد العناوين عندما �شجل هدفاً يف دوري اأبطال اآ�شيا 

يف ال�16 من عمره فقط. كان  حيث   ،2019
ومنذ ذلك احلني، اأ�شبح لديه �شجل تهديفي على كافة امل�شتويات 
�شوبات�شوك  لالعب  الأ�شغر  ال�شقيق  وهو  تايالند.  منتخب  مع 
���ش��ارات�����ش��ارت، ال���ذي ان��ت��ق��ل م���وؤخ���راً ل��ل��دوري ال��ي��اب��اين، وميتلك 
جتربة  يف  اأخ��ي��ه  اإىل  لالن�شمام  والإم��ك��ان��ات  ال��ق��درة  ���ش��وف��ان��ات 
لت�شريع هذه  البطولة احلالية  ت��وؤدي  وق��د  ب��اخل��ارج،  الح���راف 

الفر�شة.
املنتخب  اأن  اإىل  الآ�شيوي  لالحتاد  الإل��ك��روين  املوقع  اأ���ش��ار  كما 
عاماً   23 حت��ت  اآ�شيا  ك��اأ���س  يف  متوا�شعا  �شجاًل  ميلك  الإي����راين 
النهائي يف ن�شخة  اأداء له ببلوغ ربع  اأف�شل  حتى الآن، حيث جاء 
بالكثري من  دائماً  تتميز  ف��اإن قائمته كانت  ذل��ك،  ومع   .2016

املواهب الفردية، ول يعترب يا�شني �شلماين /20 عاما/ ا�شتثناًء.
يف  ه���ّداف  اأف�����ش��ل  ث��اين  �شيباهان  ف��ري��ق  مهاجم  �شليماين  وك���ان 
الت�شفيات، ما دفع الفريق ملنحه فر�شة للم�شاركة يف دوري اأبطال 
اآ�شيا 2022. وبعد اإجناز جديد يف دورة األعاب جنوب �شرق اآ�شيا، 
حيث �شاعد منتخب فيتنام على الفوز بامليدالية الذهبية، يخو�س 
اأف�شل  يف  وهو  احلالية  البطولة  عاما/  جنوين ثان بينه /21 
حالته، حيث تاألق املدافع ال�شاب مع فريق فيتيل يف دوري اأبطال 
اقتحم  الأندية،  القاري على �شعيد  2021. وبعد م�شواره  اآ�شيا 
حلظة  لديه  وكانت  الأول،  الفيتنامي  املنتخب  ت�شكيلة  الالعب 
�شي�شجلها يف التاريخ عندما هز �شباك اليابان على ا�شتاد �شايتاما، 

لي�شاعد فيتنام يف التعادل بت�شفيات كاأ�س العامل.

الن�ضخة الثانية للحدث يف  والبنات  لالأولد  فريقا   44 من  م�ضاركا   352

جناح كبري لبطولة كرة �ل�شلة يف »�ألعاب مد�ر�س دبي«

كاأ�س �آ�شيا للمنتخبات �لأوملبية ت�شتعد لتقدمي �جليل �جلديد من جنوم �مل�شتقبل

�أبوظبي للزو�رق �ل�شريعة �إىل فرن�شا �ليوم للم�شاركة يف مونديال �لفورمول 1

•• اأبو ظبي-وام: 

مع اإ�شدال ال�شتار على املو�شم الكروي 2021 - 2022 يف 
القارة الأوروبية بنهائي دوري اأبطال اأوروبا، وبدء الن�شاط 
احلقيقي يف �شوق انتقالت الالعبني لهذا ال�شيف، ك�شفت 
ما  الإجنليزية  ال��دوري  اأندية  اأن  والتقارير  الإح�شائيات 
زالت هي الأقوى من حيث القدرة ال�شرائية ، حيث انفقت 
4.73 مليار يورو على �شفقات الالعبني يف اآخر 5 �شنوات 
"فاينان�شال تاميز" الربيطانية اأن  واأكد تقرير ل�شحيفة 
العائدات املالية التي جتنيها الأندية الإجنليزية من حقوق 
البث التلفزيوين ل تزال هي الأعلى على م�شتوى جميع 

الدوريات الأوروبية وبفارق كبري عن باقي الدوريات.
يف  املتخ�ش�س  العاملي  ماركت"  "تران�شفري  موقع  واأ���ش��ار 
على  اأن��ه  الالعبني  وانتقالت  الأن��دي��ة  واأرق���ام  اإح�شائيات 
ال��رغ��م م��ن ع���دم ف���وز الأن���دي���ة الإجن��ل��ي��زي��ة ب���اأي ل��ق��ب يف 
اإجنلرا  اأن��دي��ة  اأن  اإل  املو�شم،  ه��ذا  الأوروب��ي��ة  البطولت 
الناحية  الأوروب��ي��ة من  ال�شاحة  املهيمنة على  مازالت هي 
اأبطال  دوري  بلقب  الإ���ش��ب��اين  م��دري��د  ري��ال  وت��وج  املالية. 
كما  النهائي،  يف  الإجنليزي  ليفربول  على  بالفوز  اأوروب���ا 
اأحرز اإنراخت فرانكفورت لقب الدوري الأوروبي بالفوز 
لقب  ذه���ب  فيما  ال��ن��ه��ائ��ي،  يف  رينجرزال�شكتلندي  ع��ل��ى 
الن�شخة الأوىل من م�شابقة دوري املوؤمتر الأوروبي لروما 

الإيطايل بعد الفوز على فينورد الهولندي يف النهائي.
الإجنليزية  الفرق  الوحيد من  وبهذا، يكون ليفربول هو 
ل��ب��ط��ولت الأندية  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��ب��اري��ات  ال����ذي ت��واج��د يف 
اأنه  اإل  النهائي  وبرغم خ�شارته يف  املو�شم،  الأوروبية هذا 
ح�شل على اأكرث من 17 مليون يورو جائزة املركز الثاين. 
املوؤمتر  انطالقة م�شابقة دوري  املا�شي، وقبل  املو�شم  ويف 
3 ف��رق يف امل��ب��ارات��ني النهائيتني  الأوروب�����ي، ك��ان��ت ه��ن��اك 
لدوري الأبطال والدوري الأوروبي حيث فاز ت�شيل�شي على 
مان�ش�شر �شيتي يف نهائي دوري الأبطال وخ�شر مان�ش�شر 
يونايتد اأمام فياريال الإ�شباين يف نهائي الدوري الأوروبي. 

الأندية  ا���ش��ت��ح��واذ  اأن  اإىل  ماركت"  "تران�شفري  واأ����ش���ار 
الإجنليزية على 6 مقاعد من بني 10 مقاعد يف املباريات 
النهائية لدوري الأبطال باآخر 5 موا�شم مل ياأت من فراغ 
�شوق  يف  الأن��دي��ة  ل��ه��ذه  ال�شرائية  ال��ق��درات  ب�شبب  واإمن���ا 
النتقالت وقدرتها على تدعيم �شفوفها باأبرز العنا�شر، 
مع التاأكيد على اأن هذه القدرات يف طريقها للتزايد خالل 
التي  املالية  املكا�شب  لرت��ف��اع  نظرا  اأي�شا  املقبلة  املوا�شم 

جتنيها هذه الأندية خا�شة من حقوق البث.
واأو�شح تقرير "فاينان�شال تاميز" اأن الأندية الإجنليزية 
مليار   3.9" ا�شرليني  جنيه  مليار   3.1 على  �شتح�شل 
املنق�شي  امل��و���ش��م  التلفزيوين  ال��ب��ث  ع��ائ��دات  م��ن  دولر" 
الأندية  عليها  �شتح�شل  ا�شرليني  مليار   1.8 ب�  مقارنة 
اأي�شا  عليه  �شتح�شل  ما  وهو  املو�شم  نف�س  عن  الإ�شبانية 
العائد م��ن حقوق  ه��ذا  الأمل����اين. ويرتفع  ال���دوري  اأن��دي��ة 
البث التلفزيوين يف املو�شم املقبل لي�شبح 3.4 مليار جنيه 
ا�شرليني فيما �شيراجع يف اإ�شبانيا اإىل 1.6 مليار، وهو 
ما مينح الأندية الإجنليزية القدرة على ال�شيطرة ب�شكل 
م�شتقبال  قدرتها  وي�شاعف من  النتقالت  �شوق  اأكرب يف 
على جذب عقود رعاية واإعالنات اأكرب من الأندية الأخرى 
ل�"تران�شفري  وطبقا  املختلفة.  الأوروب���ي���ة  ال���دوري���ات  يف 
ال���دوري الإجن��ل��ي��زي يف  اأن��دي��ة  اإن��ف��اق  ماركت"، بلغ �شايف 
�شوق انتقالت الالعبني خالل اآخر 5 موا�شم، وبالتحديد 
يورو  مليار   4.73 نحو   ،  2018  -  2017 مو�شم  منذ 
ب��ف��ارق ه��ائ��ل ع��ن الأن���دي���ة الإي��ط��ال��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��ل املركز 
الثاين يف قائمة الأكرث من حيث /�شايف/ الإنفاق يف �شوق 
النتقالت ب� 1.12 مليار يورو فقط. والأكرث من هذا اأن 
�شايف اإنفاق الأندية الإجنليزية يف �شوق النتقالت يفوق 
جمموع /�شايف/ ما اأنفقته اأندية اإيطاليا واإ�شبانيا ورو�شيا 
واأملانيا جمتمعة عن نف�س الفرة حيث حتتل اأندية اإ�شبانيا 
املركز الثالث يف القائمة باإجمايل اإنفاق بلغ 457 مليون 
يورو ، مقابل 356 مليون يورو لالأندية الرو�شية، و338 

مليون يورو لالأندية الأملانية.

�لإجنليزية  �لأندية  �إنفاق  �شايف  يورو  مليار   4.73
على �شفقات �لالعبني يف �آخر 5 �شنو�ت

•• دبي-وام:

اأعلنت اللجنة الأوملبية الباك�شتانية م�شاركة ريا�شة الرجبي 
يف برامج مناف�شات دورة األعاب و�شط اآ�شيا، التي ت�شت�شيفها 

باك�شتان يف مار�س 2023 .
وياأتي اإدراج "الرجبي" يف برنامج هذه الدورة يف اإطار جهود 
تعزيز روؤية واأهداف وم�شتهدفات املجل�س الأوملبي الآ�شيوي 
م��ن خ���الل ���ش��م��ان ت��واج��د ال��ري��ا���ش��ات الأومل��ب��ي��ة يف برامج 
األعاب  دورت��ي  ال��ق��ارة، مثل  املجمعة يف  وال���دورات  البطولت 

و�شط اآ�شيا وجنوب �شرق اآ�شيا.
وج�����اءت ه���ذه اخل���ط���وة ع��ل��ى ه��ام�����س زي�����ارة ق��ي�����س ع��ب��د اهلل 
ال��ظ��ال��ع��ي رئ��ي�����س الحت����اد الآ���ش��ي��وي ل��ل��رج��ب��ي مل��ق��ر اللجنة 

البنجاب،  اإق��ل��ي��م  يف  له���ور  مب��دي��ن��ة  الباك�شتانية  الأومل��ب��ي��ة 
الأوملبية  اللجنة  رئي�س  نائب  جافيد  �شوكت  مع  واجتماعه 
الدولية  الأوملبية  اللجنة  م�شوؤويل  من  وع��دد  الباك�شتانية، 

والباك�شتانية.
واأكد الظالعي اأهمية الدور الذي تلعبه احلركة الأوملبية يف 
قارة اآ�شيا لتطوير الريا�شة يف اأنحاء القارة، وجهودها احلثيثة 
يف الهتمام بريا�شات اأوملبية واعدة مثل ريا�شة الرجبي التي 

باتت ت�شغل حيزا كبريا من املتابعة واجلماهريية يف اآ�شيا.
واطلع الظالعي خالل الزيارة على تطور ريا�شة الرجبي يف 

باك�شتان والدور الذي تلعبه اللجنة الأوملبية بهذا ال�شدد.
واأك���د اأه��م��ي��ة ال���دور ال���ذي تلعبه احل��رك��ة الأومل��ب��ي��ة يف اآ�شيا 
اللجان  التعاون والتوا�شل بني جميع  من خالل مد ج�شور 

معلناً  القارية،  الحت���ادات  مع  الآ�شيوية  الوطنية  الأوملبية 
الأوملبية  للجنة  ال��ع��ام  الأم���ني  حم��م��ود  خ��ال��د  م��ع  التن�شيق 
الآ�شيوي  الحت��اد  من  مقدمة  م�شاهمة  لإق��رار  الباك�شتانية 

للرجبي لدعم الحتاد الباك�شتاين للرجبي.
وعقد الظالعي اجتماعا مع �شيد �شاهد ح�شني ع�شو اللجنة 
الأوملبية  ناق�س خالله م�شتجدات احلركة  الدولية  الأوملبية 
ب����دورة الأل���ع���اب الأوملبية  ال��دول��ي��ة وال��ت��ج��ه��ي��زات اخل��ا���ش��ة 
ال�شيفية /باري�س 2024/ والدورة التالية /لو�س اأجنلو�س 

./2028
/ للرجبي  اآ�شيا  كاأ�س  نهائي  مناف�شات  الظالعي  ح�شر  كما 
امل�شتوى الثالث/ بني منتخبي باك�شتان وتايالند على ملعب 

بلدية البنجاب.

�إدر�ج »�لرجبي« يف دورة �ألعاب و�شط �آ�شيا »باك�شتان 2023«
اأنه لن يف�شخ  اأوزيل،  قال الدويل الأملاين ال�شابق، م�شعود 
ع��ق��ده م��ع ف��رب��خ�����ش��ة، رغ���م ع���دم م�����ش��ارك��ت��ه م��ع الفريق 

الركي منذ مار�س -اآذار املا�شي.
اإن��ه اأوق��ف اأوزي��ل يف مار�س -اآذار، ومل  قال النادي يف بيان 
يك�شف عن �شبب قراره، لكن و�شائل اإعالم حملية ذكرت اأن 
لعب الو�شط تورط يف م�شادة كالمية مع املدرب اإ�شماعيل 

كارتال.
ه��ديف من  "اأكملت  اأوزي���ل عرب ح�شابه على توير:  وق��ال 
العام مع  اأع��وام ون�شف  بتوقيع عقد ملدة ثالثة  م�شريتي 
فربخ�شة، ع�شق طفولتي، دون حتى احل�شول على اأجري 
اأنهي  لن  التاأكيد،  "اأكرر مع  واأ�شاف:  �شهور.  �شتة  اأول  يف 

م�شريتي يف فريق اآخر غري فربخ�شة، طوال مدة عقدي، 
هديف الوحيد هو بذل كل اجلهد للدفاع عن األوان قمي�س 

فريقي، هذا القرار وا�شح للغاية ونهائي".
اإدارة النادي قراراً ب�شاأين، �شاأحرمه،  وتابع: "اإذا اتخذت 
�شاأعمل بجدية و�شاأكون دائماً على اأمت ا�شتعداد، كما اأقول 

دائماً، ال�شيء الأ�شا�شي هو فربخ�شة".
يناير  يف  اآر�شنال  من  قادماً  فربخ�شة  اإىل  اأوزي��ل  وان�شم 
مل���دة ثالثة  2021، ب��ع��دم��ا وق���ع ع��ق��داً  -ك���ان���ون ال��ث��اين 
اأع��وام ون�شف العام، بعد اأن فقد مكانه يف ت�شكيلة النادي 
اللندين، ومل يدخل قائمة الفريق يف الدوري الإجنليزي 

املمتاز، اأو الدوري الأوروبي.

�أوزيل �شيبقى يف فرنبخ�شة رغم �إيقافه
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•• الدوحة - وام:

ُيكثف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم حت�شرياته 
اأمام  املرتقبة  ا�شتعدادا للمواجهة  الدوحة  يف مع�شكر 
نظريه الأ�شرايل يوم الثالثاء املقبل با�شتاد اأحمد بن 
علي يف متام ال�شاعة التا�شعة م�شاء بتوقيت الدوحة - 
امللحق  ، �شمن مواجهة   - الإم��ارات  بتوقيت  العا�شرة 
الآ�شيوي، املوؤهل للملحق العاملي اأمام منتخب بريو و 

الذي بدوره يوؤهل لنهائيات كاأ�س العامل 2022.
عالية،  معنويات  و�شط  تدريباتهم  الالعبون  وي��وؤدي 
احل�شا�شة  املرحلة  ه��ذه  يف  مب�شوؤولياتهم  ي�شعرون  و 
احلالية  الفرة  متطلبات  وي��درك��ون  الت�شفيات،  من 
تعترب  التي  اجلماهري  وطموحات  اأهدافهم  لتحقيق 

"الالعب رقم 1" يف امللعب .
الدوحة ح�شور وتواجد  الأبي�س يف  وت�شهد تدريبات 

رئي�س  الإدارة،  جمل�س  ع�شو  ال��ط��اي��ر  اأح��م��د  حميد 
واأحمد   ، الفنية  وال�����ش��وؤون  الوطنية  املنتخبات  جلنة 
الطنيجي امل�شرف العام على املنتخب الأول ، وعبداهلل 

�شامل بن طوق ع�شو اللجنة .
املنتخب  على  ال��ع��ام  امل�شرف  الطنيجي  اأح��م��د  واأ���ش��اد 
والتح�شريات،  ال����ش���ت���ع���دادات  ب����اأج����واء  ال���وط���ن���ي، 
وباحلالة البدنية والفنية لالعبني، �شواء يف التجربة 
ال���ودي���ة ال���دول���ي���ة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت ف���وائ���د ك��ب��رية اأم����ام 
خالل  اأو  ال��دوح��ة،  اإىل  ال�شفر  قبل  جامبيا  منتخب 
الأجواء  اأن  اإىل  م�شرياً  احلالية،  اليومية  التدريبات 
يف  وال��الع��ب��ون  ال��دوح��ة،  يف  املع�شكر  يف  اإيجابية  كلها 
اجلميع،  لدى  موجودة  التحدي  وروح  الركيز،  قمة 
اجلماهري  الكامل من  الدعم  على  احل�شول  بانتظار 
املنتخب  �شينتظر  حيث  امل��ب��اراة،  خ��الل  امل��درج��ات  يف 

حماهريه الوفية لدعمه خالل املواجهة املرتقبة .

فريقه  م��ع  ق��ّدم��ه  ال���ذي  املتوا�شع  امل��و���ش��م  �شفحة  ط��وى  بعدما 
باري�س �شان جرمان الفرن�شي، يعّول النجم الربازيلي نيمار على 
بني  ال�شخ�شية  ومكانته  بريقه  ي�شتعيد  لكي  الوطني  املنتخب 
"�شيلي�شاو" اىل  اأن يتمكن يف النهاية من قيادة  اأمل  الكبار، على 

لقبه املونديايل الأول منذ 2002 وال�شاد�س يف تاريخه.
لي�شت  امل��ن�����ش��رم  امل��و���ش��م  خ���الل  ن��ي��م��ار  ع��ان��ى منها  ال��ت��ي  امل�شكلة 
لدوري  النهائي  ثمن  ال���دور  م��ن  ج��رم��ان  �شان  ب��خ��روج  مرتبطة 
اأبطال اأوروبا اأو تنازله عن لقب الكاأ�س املحلية واكتفائه با�شتعادة 
اأن الالعب الربازيلي �شخ�شياً  لقب الدوري املحلي من ليل، بل 
كان يف اأدنى م�شتوى له منذ و�شوله اىل اأوروبا عام 2013 حني 

ان�شم لرب�شلونة الإ�شباين قادماً من �شانتو�س.
اع���ُت���رِبَ ن��ي��م��ار ال���وري���ث ال���ربازي���ل���ي ال�����ش��رع��ي ل��ن��ج��وم م��ث��ل كاكا 
)2007( ورونالدينيو )2005( ورونالدو )1997 و2002( 
العامل،  يف  لعب  لأف�شل  الذهبية  الكرة  جائزة  على  املناف�شة  يف 
لكن اأحداً مل يتوقع باأن ي�شل به الأمر يف 2021 ليكون يف املركز 
ال�شاد�س ع�شر على لئحة الت�شويت اخلا�س باجلائزة املرموقة، 

يف تراجع كبري مقارنة مبركزه الثالث عامي 2015 و2017.
بالن�شبة للكاتب يف املوقع الربازيلي "اأول" ماورو �شيزار، فيعتقد 
اأن نيمار "اأ�شاع فر�شة الفوز بالكرة الذهبية"، وفق ما قال لوكالة 
فران�س بر�س، م�شيفاً "قد يخو�س كاأ�س عامل كبرية )نهاية هذا 
اأم���ام جن��وم �شاعدين مثل  ي��راج��ع  اأراه  لكني  ق��ط��ر(،  ال��ع��ام يف 
اإرلينغ(  )ال��روج��ي  اأو  مبابي  كيليان(  ج��رم��ان  �شان  يف  )زميله 

هالند".
مردوداً  الأق��ل  مو�شمه  للتو  نيمار  اأنهى  عمره،  من  الثالثني  يف 
بت�شجيل  اأوروب��ا، مكتفياً  اىل  و�شوله  الفردي منذ  امل�شتوى  على 
النادي  م��ب��اراة مع   28 ك��رات حا�شمة يف   8 ومترير  هدفاً   13

الباري�شي.
وحتى اإنها املرة الأوىل منذ و�شوله اىل القارة العجوز يف�شل يف 
ت�شجيل اأي هدف يف م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا التي اأحرز لقبها 
الربازيلي مرة  ال�شابق بر�شلونة. وعانى  2015 مع فريقه  عام 
اأخرى من امل�شاكل البدنية، ل�شيما اإ�شابة يف الكاحل اأبعدته عن 

املالعب يف 13 مباراة.
الإ�شابات ل تف�ّشر كل �شيء: خالل املوا�شم اخلم�شة التي ق�شاها 
يف ���ش��ان ج��رم��ان، ل��ع��ب ن��ي��م��ار دائ��م��اً ق��راب��ة 30 م��ب��اراة كمعدل 
اإذ  كبرياً  هبوطاً  �شهد  ال��ذي  هو  اأه��داف��ه  اإج��م��ايل  لكن  مو�شمي، 
13 فقط خالل  2017-2018 اىل  28 يف مو�شم  انتقل من 

املو�شم املن�شرم.
ومل يعد الربازيلي �شمن املراكز الع�شرة الأوىل يف ترتيب الكرة 
فات  فهل   ،2017 يف  الثالث  املركز  على  ح�شوله  منذ  الذهبية 

الأوان على حلمه بنيل اجلائزة؟.
اأن" غو�شتافو هوفمان،  اأ�س بي  "اأي  بالن�شبة لل�شحفي يف �شبكة 
�س بتغطية املنتخب الربازيلي واأخباره، فامل�شاألة مرتبطة  املتخ�شّ
مع الربازيل اأكرث من اأدائه مع باري�س �شان جرمان. قد  "بتاألقه 

يكون مونديال هذا العام فر�شته الأخرية".
ال��ذي يتواجه ودي��اً اخلمي�س  املنتخب الربازيلي  اأرق��ام نيمار مع 
مع كوريا اجلنوبية ثم اليابان الإثنني �شمن ا�شتعداداته ملونديال 
قطر، اأف�شل بكثري من تلك التي حققها مع النادي الباري�شي هذا 
املو�شم، اإذ �شّجل ثالثة اأهداف مع اأربع متريرات حا�شمة يف اآخر 

�شت مباريات.
ت�شيلي  على  للفوز  ب��الده  قيادته  بعد  ب��ه  حظي  ال��ذي  الت�شفيق 
-4�شفر نهاية اآذار-مار�س يف اجلولة قبل الأخرية من ت�شفيات 
الوقت  يف  ج���اء  "ماراكانا" الأ���ش��ط��وري،  ملعب  ع��ل��ى  امل��ون��دي��ال 

التي  ال�شتهجان  �شيحات  بعد  امل��ع��ن��وي��ات  ال��ي��ه  ليعيد  املنا�شب 
عقب  بران�س"  دي  "بارك  ملعب  جمهور  ول��زم��الئ��ه  ل��ه  وجهها 

يد  الأبطال على  دوري  نهائي  الفريق من ثمن  اإق�شاء 
ريال مدريد الإ�شباين املتوج لحقاً باللقب.

مع الربازيل، ي�شتمتع نيمار يف ظل ان�شجامه 
ال���ت���ام م���ع امل���واه���ب ال�����ش��اب��ة م��ث��ل ب��اك��ي��ت��ا اأو 

فيني�شيو�س جونيور اأو رافينيا اأو اأنتوين، 
فيما الأمر خمتلف مع �شان جرمان يف 
مع  والأ���ش��واء  النجومية  ت�شاركه  ظل 
الأرجنتيني  ال��ق��دمي  اجل��دي��د  زم��ي��ل��ه 

يعترب  ال��ذي  ومبابي  مي�شي  ليونيل 
الفتى املدلل للجمهور والنادي على 
هوفمان  غو�شتافو  ي��رى  �شواء.  حد 
اأن فيني�شيو�س جونيور الذي اأهدى 
ري�����ال م���دري���د ه����دف ال���ف���وز بلقب 

ليفربول  ح�شاب  على  الأب��ط��ال  دوري 
برازيلي  لع��ب  اأف�شل  "كان  الإنكليزي، 

نيمار  لكن  امل��ا���ش��ي،  الأوروب����ي  املو�شم  يف 
يبقى املرجع املطلق ل�"�شيلي�شاو". 

بالن�شبة ملاورو �شيزار 

نقاط  بك�شب  املنتخب  املكانة يف  له هذه  ت�شمح  اأن  برييرا، ميكن 
حال  يف  ل�شيما  املقبل،  للمو�شم  الذهبية  الكرة  على  ال�شباق  يف 
لعب  اأ�شلوب  "اأن  مو�شحاً  قطر،  مونديال  خالل  تاألقه 
املنتخب الربازيلي يدور حوله، وبالتايل اإذا كان 

يف م�شتواه فيمكنه اأن يكون حا�شماً".
يف ت�شرين الأول-اأكتوبر املا�شي وخالل 
حديث ملن�شة "دازون" للبث التدفقي، 
اأمل�������ح ن���ي���م���ار ال�������ذي ي����واج����ه دائ����م����اً 
حياته  اأ���ش��ل��وب  ب�شبب  الن���ت���ق���ادات 
يكون  اأن  اإم��ك��ان��ي��ة  اىل  ال�����ش��اخ��ب، 
النهائيات   2022 قطر  م��ون��دي��ال 

العاملية الأخرية له.
املقابلة  اآخر من هذه  لكن ت�شريحاً 
قطر،  يف  للتاألق  حما�شته  مدى  اأظهر 
اىل  للو�شول  ���ش��يء  ك��ل  "�شاأفعل  م��وؤك��داً 
هناك واأنا يف قمة م�شتواي، و�شاأبذل ق�شارى 
حلم  اأك��رب  لتحقيق  بلدي،  مع  للفوز  جهدي 
يل منذ اأن كنت �شغرياً. واآمل اأن 

اأجنح يف ذلك".

•• دبي –الفجر:

 و�شعت اللجنة العليا املنظمة ل�شباق 
القفال 31 لل�شفن ال�شراعية املحلية 
دبي  نادي  ينظمه  والذي  قدما   60
برعاية  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
ودع���م م��ن �شمو ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
اآل مكتوم ويل عهد  حممد بن را�شد 
يوم   ، التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي 
قبل  اللم�شات  اآخ���ر  ال�شبت  غ��د  بعد 
توجه قافلة النادي اىل جزيرة �شري 

بونعري �شباح اليوم اخلمي�س.
الن�شخة  يف  املنظمة  اللجنة  وع��ق��دت 
لقاء    31 ال��ق��ف��ال  ل�شباق   31 رق���م 
التح�شريات  على  للوقوف  ت�شاوريا 
يف مقر قرية ال�شباق يف واجهة )دبي 
ه���ارب���ور( ب��رئ��ا���ش��ة اأح���م���د ���ش��ع��ي��د بن 
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م�����ش��ح��ار 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال�����دويل  دب����ي 
وح�شور �شيف جمعة ال�شويدي نائب 
رئي�س  ن��ائ��ب  الإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال��ل��ج��ن��ة والأع�������ش���اء ك���ال م���ن را�شد 
ث���اين ال��ع��اي��ل امل��ه��ريي وج��م��ال زعل 
املهريي ع�شوي جمل�س  بن كري�شان 
املدير  الإدارة وحممد عبداهلل حارب 

التنفيذي 

و�شبق اللقاء الت�شاوري جولة تفقدية 
ال�شاحة  ت�شم  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��اق  ل��ق��ري��ة 
اخل�شراء يف قلب الواجهة ال�شياحية 
اجلديدة يف دبي هاربور والتي �شت�شهد 
التتويج على من�شة الأبطال  مرا�شم 
التي  ال���ع���م���الق���ة  اخل���ي���م���ة  وك����ذل����ك 
اخلا�س  )القفال(  اإ�شتديو  حتت�شن 
لالإعالم(  دب����ي  )م��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ق��ن��وات 
ال�شيافة  وقاعة  الإعالمي  ال�شريك 
الراثي  واملعر�س  ال�شخ�شيات  لكبار 
)حكاية الدانة( التي تنظمه موؤ�ش�شة 
خبري  باإ�شراف  للفعاليات  )القفال( 

الفردان.  م�شطفى  البحري  ال��راث 
عرب  املنظمة  العليا  اللجنة  ووف��ق��ت 
اللجنة  ع�شو  ق��دم��ه  مف�شل  تقرير 
حارب  عبداهلل  حممد  املنظمة  العليا 
ال���ف���الح���ي امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي على 
جت��ه��ي��زات جل���ان ن����ادي دب���ي ال���دويل 
للريا�شات البحرية والتن�شيق القائم 
م����ع ����ش���رك���اء ال���ن���ج���اح م����ن ال����دوائ����ر 
مع  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية 
اقراب املوعد املحدد لإقامة احلدث 
الأوىل  ال�����ش��اع��ات  يف  �شينطلق  ال���ذي 

من �شباح يوم بعد غد ال�شبت.

ومن املقرر اأن يتوجه اإىل جزيرة �شري 
املقدمة  وفد  اخلمي�س  اليوم  بونعري 
ال��دويل للريا�شات  ن��ادي دبي  لقافلة 
ال��ب��ح��ري��ة م���ن اأج����ل الإ�����ش����راف على 
القفال  �شباق  يف  امل�شاركني  ا�شتقبال 
م��ن م��ي��ن��اء را���ش��د ع��ل��ى م��ن اليخت 
�شيقل  وال�������ذي  )زع����ب����ي����ل(  ال���ع���ت���ي���ق 
اع�شاء اللجنة الفنية لل�شباق وجلان 
الطبي  الفريق  اإىل  اإ�شافة  التحكيم 
يف  ويرابط  امل�شاركني  �شريافق  ال��ذي 
اجلزيرة قبل ال�شباق ثم ينطلق خلف 
)�شنيار( ال�شفن مع بداية ال�شباق من 

جزيرة �شري بونعري يوم ال�شبت نحو 
���ش��واط��ئ دب���ي لأك����رث م��ن 50 ميال 
بحريا و�شول اإىل خط النهاية قبالة 

فندق )برج العرب(.
النادي  جل��ان  ت��ب��داأ  اأن  املنتظر  وم��ن 
لنطالقة  ال��ت��ج��ه��ي��ز  اج���������راءات  يف 
اإ�شتقبال  خ��الل  م��ن  الكبري  ال�شباق 
النواخذة  م��ن  ال��وا���ش��ل��ني  وت�شجيل 
التتبع  اأج���ه���زة  وت�شليمهم  وامل����الك 
الإفرا�شية  ال��روؤي��ة  بنظام  اخلا�شة 
)ال��ف��ري���ش��ي��وال( وال��ت��ي ���ش��وف تخدم 
�شري  حركة  تتبع  يف  املنظمة  اللجنة 

ال�شطناعية  ب����الأق����م����ار  ال�������ش���ب���اق 
واجتاهها  ال�����ش��ف��ن  م��واق��ع  وم��ع��رف��ة 
كما  ت�شجلها  التي  ال�شرعات  واي�شا 
تلقى  �شرعة  يف  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  ي�شاعد 
ال��ن��ت��ائ��ج ونقلها  امل��ع��ل��وم��ة واح��ت�����ش��اب 
ل��ل��م�����ش��اه��د ع����رب و����ش���ائ���ل الإع�������الم 

املختلفة.

الربنامج:
اخلمي�س: و�شول قافلة النادي

ال�������ش���الم���ة على  اجل���م���ع���ة: ف��ح�����س 
ال�شفن

ال�شبت : انطالقة ال�شباق 06:00

القطع البحرية:
وجلان  ال��ع��ائ��م  امل�شت�شفى   : زع��ب��ي��ل 

التحكيم
اللوج�شتي  ال�����دع�����م   :  4 ������ش�����ادو 

وال�شيطرة
املنظمة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  دب���������اوي: 

وال�شيوف
ال�شندغة: موؤ�ش�شة دبي لالإعالم

الن�ضرة
كافة  املنظمة  العليا  اللجنة  ت��راق��ب 

اجلوية  بالأر�شاد  اخلا�شة  التقارير 
وال��ن�����ش��رة ال��ب��ح��ري��ة م��ن اج���ل اإقامة 
الظروف  اأف�شل  يف  املرتقب  ال�شباق 
واللجان  امل�������ش���ارك���ني  ي�����ش��اع��د  مب����ا 
ال�����ش��ب��ت يف تامني  ي����وم  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
البداية  خ���ط  م���ن  اجل��م��ي��ع  و����ش���ول 
خط  وحتى  بونعري  �شري  ج��زي��رة  يف 
ال��ن��ه��اي��ة ق��ب��ال��ة ف��ن��دق )ب���رج العرب( 

باأمان.

118
يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  �شفينة   118 اأك�����دت 
امل���رت���ق���ب حيث   31 ال���ق���ف���ال  ���ش��ب��اق 
اهتمام  م��دى  امل�شاركني  ع��دد  يعك�س 
الآباء  ما�شي  باإحياء  الإم���ارات  اأبناء 
حياتهم  ارتبطت  وال��ذي��ن  والأج����داد 
ب���ال���ب���ح���ر م�������ش���در اخل������ري وال�������رزق 

الوفري.

211
ت���وج ط��اق��م ال�����ش��ف��ي��ن��ة من����ران 211 
مل��ال��ك��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ح���م���دان بن 
النوخذة  وب���ق���ي���ادة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
ل�شباق  بطال  امل��رزوق��ي  عبداهلل  علي 
اللوؤلوؤي(  )ال��ي��وب��ي��ل   30 ال��ن�����ش��خ��ة 

والذي اأقيم العام املا�شي .

قافلة النادي اإىل جزيرة �ضري بونعري اليوم اخلمي�س

تنظيمية �لقفال 31 ت�شع �آخر �للم�شات لالنطالقة �ل�شبت
فح�س ال�ضالمة وا�ضتالم اأجهزة التتبع يف �ضري بونعري غدا اجلمعة

نيمار يعول على »�شيلي�شاو« لن�شيان مو�شمه �ملتو��شع

•• دبي-وام:

اأكد �شلطان ال�شماحي، رئي�س احتاد الإمارات لل�شباحة، على 
لها  اجتماعات  لأي  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  عقد  ع��دم 
اإلغاء اللقاء الت�شاوري اخلا�س  يف الوقت الراهن، بعدما مت 

بها.
وكان مقرراً عقد هذا اللقاء الت�شاوري يف 21 مايو املا�شي، 
ملناق�شة قرار الحتاد الدويل للعبة باإيقاف النتخابات، بناء 

على خماطبة اللجنة الأوملبية الوطنية.
بتاأجيل  ال��دويل  اإخطاراً من الحت��اد  ال�شباحة  وتلقى احت��اد 
7 يونيو اجلاري،  التي كانت مقررة يف  العملية النتخابية، 

ما دعا الحتاد لتوجيه الدعوة جلمعية عمومية غري عادية 
الدويل  ت�شاوري حول قرار الحتاد  اجتماع  لالنعقاد وعقد 
التغيريات  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  امل��ن��ا���ش��ب  ال���ق���رار  لت���خ���اذا  للعبة 

اجلديدة على املوقف.
واأو�شح ال�شماحي، اأنه مت اإلغاء اللقاء الت�شاوري حلني اعتماد 

لئحة النظام الأ�شا�شي لالحتاد.
وقال: خاطبتنا اللجنة الأوملبية الوطنية، لإلغاء ذلك اللقاء 
مع  املو�شوع  حلل  مكثفة  بجهود  لقيامها  نظراً  الت�شاوري، 
يف  تفاهم  �شيغة  اإىل  والتو�شل  لل�شباحة،  ال���دويل  الحت���اد 
اجتماع  لعقد  حاجة  هناك  تعد  مل   ، وبالتايل  وق��ت.  اأق���رب 

اجلمعية العمومية حول هذا املو�شوع.

هذا  يف  الوطنية  الأوملبية  اللجنة  بجهود  ال�شماحي  واأ���ش��اد 
يف  حل��ل  والتو�شل  املو�شوع  ه��ذا  ينتهي  اأن  متمنيا  ال�شدد، 
بعد  ل��الحت��اد  ج��دي��د  اإدارة  جمل�س  لن��ت��خ��اب  فر�شة  اأق���رب 
ت��اأج��ي��ل الن��ت��خ��اب��ات اأك����رث م��ن م����رة. وع���ن ن��ت��ائ��ج منتخب 
ال�شباحة يف دورة الألعاب اخلليجية بالكويت، اأكد ال�شماحي 
اأنه كان ياأمل يف حتقيق عدد اأكرب من امليداليات. وح�شدت 
ال�شباحة الإماراتية 5 ميداليات ملونة يف هذه الدورة بواقع 
ذهبيتني وف�شيتني، وبرونزية واحدة..ول يزال لدينا الكثري 
من  املزيد  لتحقيق  امل�شتقبل  يف  ل�شباحينا  الطموحات  من 
جميعا  واأنهم  خا�شة  املقبلة،  م�شاركاتهم  خ��الل  الإجن���ازات 

من ال�شباحني الواعدين �شغار ال�شن.

»�لأوملبية �لوطنية« تت�شاور مع �لحتاد �لدويل لل�شباحة حلل مو�شوع �لنتخابات

منتخبنا �لوطني ي�شتعد ملو�جهة �أ�شرت�ليا 
يف �مللحق �لآ�شيوي مبعنويات عالية

مناف�س جديد لبايرن ميونخ على �شفقة ماين
اأكدت تقارير اإخبارية اأملانية، اأن املهاجم ال�شنغايل �شاديو ماين، والذي تبحث اإدارة بايرن ميونخ عن 

التعاقد معه، تلقى عر�شاً من قبل باري�س �شان جريمان لالن�شمام اإىل �شفوفه هذا ال�شيف.
قالت �شحيفة بيلد الأملانية: "النادي الباري�شي قدم عر�شاً اأكرب قيمة من ال�20 مليون يورو التي 

عر�شها النادي البافاري على ماين".
قادها  والتي  اأفريقيا،  اأمم  بلقب  املتوج مع بالده موؤخراً  ال��دويل  املهاجم  اأن  اإىل  ال�شحيفة  وت�شري 
ملونديال قطر 2022، يف�شل رغم ذلك النتقال اإىل بايرن، حيث ميكن اأن ي�شبح جنم الفريق حال 
اإ�س جي" املكتظ بالنجوم  "بي  الرحيل املحتمل للبولندي روبرت ليفاندوف�شكي، بينما �شيعاين يف 

اأمثال كيليان مبابي، وليونيل مي�شي، ونيمار.
وبح�شب امل�شدر، فاإن نادي ليفربول م�شتعد للتفاو�س على بيع ماين بدءاً من 35 مليون يورو.

وان�شم ماين 30 عاماً ل�شفوف ليفربول يف �شيف 2016 قادماً من �شاوثهامبتون، و�شينتهي عقده 
مع "الريدز" يف 30 يونيو -حزيران 2023.



�أوكر�نية تر�شد مفاجاأة فوق دبابة رو�شية
تفاجاأت لجئة اأوكرانية تقيم يف بريطانيا، موؤخرا، ب�شورة لدبابة 
رو���ش��ي��ة، حت��م��ل اأغ��را���ش��ا ���ش��رق��ت م��ن بيتها اإىل ج��ان��ب ع���دد من 
الأدوات املنزلية. وقالت األينا كورينيوك التي كانت تعمل �شابطة 
�شائال  ال�شورة،  عليها  عر�س  زوجها  اإن  الأوكرانية،  ال�شرطة  يف 

اإياها اإن كانت تالحظ �شيئا غري طبيعي فيها.
وكالة  ن�شرتها  التي  ال�شورة  التقطت  فقد  كورينيوك،  وبح�شب 
قبل  لوغان�شك،  يف  بوبا�شنا  مبدينة  منزلهما  قرب  "رويرز"، 
فقد  منزلها،  من  امل�شروقة  امل��اء  غالية  جانب  واإىل  اأي���ام.  ب�شعة 
الدبابة، مثل  اأخ��رى على  اأغ��را���س  اإىل وج��ود  اأ���ش��ارت كورينيوك 

مفار�س للمائدة واأغطية اأ�شّرة وبطانيات.
ويف ح��دي��ث ل��ه��ي��ئ��ة الإذاع������ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة )ب���ي ب���ي ����ش���ي(، قالت 
ي�شتطيعوا  ���ش��يء مل  ك��ل  ال��رو���س  اجل��ن��ود  "�شي�شرق  ك��وري��ن��ي��وك: 

تدمريه. كنا نتوقع نهب املنازل يف بوبا�شنا".
وكانت كورينيوك قد هربت اإىل بريطانيا يف 8 اأبريل املا�شي مع 
ابنتيها، فيما ظل زوجها يف اأوكرانيا لأن القانون مينع الرجال دون 
الع�شكرية  العملية  اإط��الق  بعد  البالد،  مغادرة  من  عاما  ال�شتني 

الرو�شية يف 24 فرباير املا�شي.

مفاجاأة مرعبة ل�شيدة يف حو�س �ل�شباحة
اأظهر مقطع فيديو �شورته �شيدة من ولية فلوريدا الأمريكية، 

مت�شاحا يف حو�س ال�شباحة يف الفناء اخللفي ملنزلها.
وبح�شب �شتي�شي غوينون، فاإنها �شاهدت التم�شاح �شباحا يف بركة 

ال�شباحة، حيث كانت درجة احلرارة مرتفعة ذلك اليوم.
بال�شرطة  ات�����ش��ل��ت  ال��ت��ي  �شتي�شي  ل���دى  ال��ذع��ر  ال��ت��م�����ش��اح  واأث�����ار 
لالإبالغ عن الزاحف ال�شخم، ح�شبما ذكرت وكالة "يونايتد بر�س 

اإنرنا�شونال" لالأنباء.
وتعاملت �شرطة مقاطعة اأوراجن يف فلوريدا مع البالغ، وتوا�شلت 
اأعلمت  التي  فلوريدا،  البحرية يف  والأحياء  الأ�شماك  مع جمعية 
�شتي�شي باأنها �شر�شل خمت�شا لالإم�شاك باحليوان، اإل اأن التم�شاح 
تعاملت  اأن  املقاطعة  ل�شرطة  و�شبق  نف�شه.  تلقاء  الربكة   فر من 
قبل فرة وجيزة مع ات�شال م�شابه، حيث ر�شد مت�شاح �شخم يف 

بركة �شباحة اإحدى العائالت اأي�شا، قبل الإم�شاك به.

�بنة �لتا�شعة تنجو من هجوم �أ�شد 
وا�شنطن  بولية  خميم  �شمن  كانت  �شنوات  ت�شع  تبلغ  فتاة  جنت 
بري  اأمريكي  اأ�شد  هجوم  من  املتحدة"  الوليات  غرب  "�شمال 
قال  ما  الب�شر، على  ي�شتهدف  اأن  يندر جداً  "بوما"، وهو حيوان 

عمها الذي اأطلق حملة تربعات عرب الإنرنت لعالجها.
واأو����ش���ح���ت ال�����ش��ل��ط��ات ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س يف ب��ي��ان ان ليلي 
الغابة بالقرب من  "تلعب لعبة الختباء يف  كريجانيف�شكي كانت 
اأ�شد  هاجمها  عندما  اآخ��ري��ن  طفلني  م��ع  ال�شبت  �شباح  املخيم" 
امل�شت�شفى وهي م�شابة  اإىل  "بطوافة  البوما فجاأة. وُنقلت الفتاة 
العلوي من ج�شدها ويف وجهها، وخ�شعت  بجروح عدة يف اجلزء 
مل��ا ح�����ش��ل لها"  "واعية مت��ام��اً  ل��ع��م��ل��ي��ات ج��راح��ي��ة ع���دة وك��ان��ت 
عندما اأفاقت الثنني من الغيبوبة، بح�شب ما كتب عمها األيك�س 

مانت�شيفيت�س على موقع التمويل اجلماعي "غو فاند مي".
م�شتقرة  ك��ان��ت  ال�شحية  ال��ف��ت��اة  ح��ال  اأن  اإىل  ال�شرطة  واأ����ش���ارت 
اأكالف عالجها  الثالثاء. واأرف��ق عمها نداءه اإىل التربع لتغطية 
مثخناً  وجهها  فيها  ظهر  امل�شت�شفى،  يف  �شريرها  على  لها  ب�شور 

بجروح كبرية بدت نوعاً من خدو�س حادة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حتمل وهي حامل وتنجب تو�أمًا معجزة
ك�شفت امراأة اأمريكية عانت من ثالث حالت اإجها�س كيف اأجنبت طفلني تواأم "معجزة" من خالل حملها باأحدهما 

وهي حامل بالفعل بالآخر.
وحلمت كارا وينهولد 30- عاًما- وزوجها بليك 33- عاًما- بتو�شيع اأ�شرتهما بعد ولدة ابنهما وايت يف عام 2018. 
وحملت كارا، من تك�شا�س بالوليات املتحدة، يف مار�س -اآذار 2021 بعد ثالث حالت اإجها�س كادت اإحداها اأن تكون 

قاتلة.
وخالل الفح�س الثاين لكارا، اكت�شفت اأنها كانت تتوقع يف الواقع طفلني حملت بهما بفارق اأ�شبوع بينهما. وُتعرف 
هذه الظاهرة النادرة باحلمل املزدوج، وحتدث عندما يحدث حمل جديد ثاٍن اأثناء احلمل الأويل وميكن اأن يحدث 

بعد اأيام اأو اأ�شابيع من احلمل الأول.
وولد الطفالن التواأم بعد 35 اأ�شبوًعا من احلمل، حيث كان كول�شون يزن نحو 4 كيلو غرام يف حني اأن كايدن كان 
يزن اأقل من 2 كيلوغرام. واأو�شحت كارا اإن طفليها الذين يبلغان من العمر �شبعة اأ�شهر كانا بحجمني خمتلفة يف 

نهاية حملها، وكان كول�شون متقدًما باأ�شبوعني على اأخيه ال�شغري من حيث النمو.
وقالت كارا، من نورث ريت�شالند هيلز، تك�شا�س، اإن هناك فرًقا مذهاًل يف الوزن يبلغ نحو 2 كيلوغرام بني كول�شون 
�شحيفة  بح�شب  واحلفا�شات،  املالب�س  من  خمتلفني  مقا�شني  ت�شري  اأنها  يعني  مما  كايدن،  ال�شغري  و�شقيقه 

مريور الربيطانية.
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جوين ديب و�آمرب هريد.. هيئة �ملحلفني تقرتب من �تخاذ �لقر�ر
مداولتها  ل�شتكمال  الثالثاء  الأول  اأم�س  جمددا  املحلفني  هيئة  التاأمت 
واتخاذ قرار حتدد فيه ما اإذا كان جوين ديب تعّر�س للت�شهري من زوجته 

اآمرب هريد، التي توؤكد اأنها عانت العنف الأ�شري خالل زواجهما.
وكان الأع�شاء ال�شبعة يف هيئة املحلفني، وهم خم�شة رجال وامراأتان، بدوؤوا 
اأ�شابيع يف  املداولة اجلمعة لإ�شدار قرارهم يف ختام حماكمة امتدت �شتة 
من  قريبة  فريجينيا  ولي��ة  يف  �شغرية  مدينة  وه��ي  فريفاك�س،  حمكمة 

وا�شنطن.
حفلتني  يف  والث��ن��ني  الأح����د  للم�شاركة  بريطانيا  اإىل  ف�شافر  دي���ب  اأم���ا 

مو�شيقيتني للمغني الربيطاين جيف بيك يف �شيفيلد ولندن.
بت�شويه  ال�شابقة  زوج��ت��ه  كاريبيني"  ذي  اأوف  بايرت�س  "ذي  جن��م  ويتهم 
ن�شرتها �شحيفة  تاأكيدها يف مقالة  وتقوي�س م�شريته من خالل  �شمعته 
ذلك  قبل  الأ���ش��ري  للعنف  تعر�شت  اأنها   2018 �شنة  بو�شت"  "وا�شنطن 
بعامني حني كانا ل يزالن متزوجني،  دون ذكر ا�شمه �شراحة. وينفي ديب 

هذه التهامات، ويطالب بتعوي�شات قدرها 50 مليون دولر.
بتعوي�س  املمثل  مطالبة  م�����ش��ادا  هجوما  ع��ام��ا   36 البالغة  ه��ريد  �شنت 
م�شاعف قدره مئة مليون دولر، واأكدت بطلة "اأكوامان" و"جا�شتي�س ليغ" 

اأنها مار�شت حقها يف حرية التعبري من خالل ن�شرها هذا املقال.

متحف يف بولند� يعر�س تاريخ منتجات �آبل 
يهدف متحف منتجات اآبل الذي فتح اأبوابه اأخرياً يف وار�شو اإىل �شرد ق�شة 
املعلوماتية املخ�ش�شة للجمهور العري�س من خالل "جناحات واإخفاقات" 

ال�شركة التي تتخذ التفاحة �شعاراً لها.
وم�شمم غرافيك حمرف  وهو مهند�س معماري  لوبينا،  يا�شيك  ويقول 
اإّن املتحف ي�شم "اأكرب جمموعة  يبلغ 56 عاماً و�شغوف مبنتجات "اآبل"، 

واأكرثها اكتماًل ل�"اآبل" يف العامل".
ويقع متحف منتجات "اآبل" يف فابريكا نوربلينا، وهو م�شنع �شابق للطوب 
ت�شّوق  مركز  حتويله  ج��رى  ع�شر  التا�شع  القرن  اأوائ���ل  اإىل  يعود  الأح��م��ر 
وترفيه يف و�شط العا�شمة البولندية، ويعر�س فيه اأكرث من 1600 منتج 

خا�س بال�شركة ال�شهرية ُجمعت كلها من مزادات يف العامل.
خ�شب  م��ن  امل�شنوعة  اخل�شبية  علبتها  م��ع  تظهر  املتحف،  مدخل  وق��رب 
كمبيوتر  جهاز  اأول  وه��و   ،"1 "اآبل  م��ن  الأ���ش��ل  طبق  ن�شخة  املاهوغني 
جوبز  �شتيف  ال�شركة  موؤ�ش�شا   1976 ع��ام  الأ���ش��واق  يف  ط��رح��ه  �شخ�شي 

و�شتيف فوزنياك.
منها  ال��واح��د  اجلهاز  بيع   ،"1 "اآبل  ن�شخة من  مئتي  نحو  ب��داي��ًة  واأُن��ت��ج 
القطع يف جهاز  دولراً. وجلمع هذه  ب�666،66  منف�شلة  �شكل قطع  على 
واحد، كان على امل�شتخدم اأن ي�شيف �شندوق حا�شوب ووحدة تزويد الطاقة 

زين �لدين زيد�ن �أ�شبح 
ً� للمرة �لأوىل َجدرّ

الأ�شبق  القدم  ابن لعب كرة  رزق 
اإنزو  زيدان ،  الدين  الفرن�شي  زين 
زوجته  م����ن  الأوىل  مب����ول����ودت����ه 
زين  لي�شبح  جونكالفي�س،  كارين 

الدين َجداً للمرة الأوىل.
و�شارك اإنزو اجلمهور عرب ح�شابه 
التوا�شل  م���وق���ع  ع���ل���ى  اخل����ا�����س 
���ش��ور، زف  الج��ت��م��اع��ي جمموعة 
من خاللها اخلرب ال�شار للجمهور، 
وهما  زوجته  وبرفقة  فيها  وظهر 
ظهر  كما  �شيا،  الطفلة  يحمالن 
ب�����ش��ورة اأخ����رى زي���ن ال��دي��ن وهو 
زوجته،  جانب  اإىل  الطفلة  يحمل 
"اأهال  ق��ائ��اًل:  املن�شور  على  وعلق 
اأمريتنا.2022/5/19.  ي��ا  ���ش��ي��ا 

اجلد واجلدة".
وال�شعادة  ال���ف���رح  م��الم��ح  وب����دت 
بقدوم  ال���ع���ائ���ل���ة  ع���ل���ى  وا����ش���ح���ة 
لها  ومت����ن����ى  الأوىل،  احل���ف���ي���دة 

اجلمهور ال�شحة واخلري.

تطبيق مينع ن�شيانك 
كلمات مرور ح�شاباتك 
ت�شرك  تقريًبا  خدمة  كل  تتطلب 
عالوة  ج��دي��دة.  م���رور  كلمة  فيها 
على ذلك، تختلف متطلبات الأمان 
بني املواقع والتطبيقات، مما يجعل 
جديدة  رم���وز  اإن�����ش��اء  ال�شعب  م��ن 

وفريدة وتذكرها.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن اأن�����ه ق���د يكون 
املرور  كلمات  ا�شتخدام  املغري  من 
اإل  ح�شاباتك،  جميع  ع��رب  نف�شها 
فباخراق  ج�����داً،  خ��ط��ري  ه����ذا  اأن 
اخ��راق جميع  اأحد ح�شاباتك يتم 
احل�شابات الأخرى و�شرقة هويتك 

على الإنرنت.
ا�شتخدام  ميكن  امل�شكلة  ه��ذه  حلل 
ي�شبه  وال�����ذي   Enpass ت��ط��ب��ي��ق 
وهو  امل��������رور،  ك���ل���م���ات  اإدارة  اأداة 
ع��ب��ارة ع��ن خم���زن رق��م��ي يحافظ 
الدخول  ت�شجيل  رم��وز  اأم���ان  على 
اخلا�شة بك وميكن الو�شول اإليها 
للتنزل  م��ت��اح  والتطبيق  ب�شهولة، 
دولر   25 م���ق���اب���ل  احل����ي����اة  م�����دى 
ف��ق��ط. و ق��د ي��ب��دو ت��خ��زي��ن جميع 
ك���ل���م���ات م�������رورك يف م���ك���ان واح����د 
ولكن  للهاكرز،  يتحقق  حلم  وكاأنه 
مبعلومات  يحتفظ  ل   Enpass
ت�����ش��ج��ي��ل ال����دخ����ول ع��ل��ى اخل�����ادم. 
ب��دًل من ذل��ك، يتم حفظها حملًيا 
ب��ا���ش��ت��خ��دام تطبيق  ع��ل��ى ج���ه���ازك 
لنظامي  املكتب  ل�شطح   Enpass
واإذا  وم��اك��و���س.  وي��ن��دوز  الت�شغيل 
اإىل  �شهل  و�شول  اإىل  بحاجة  كنت 
عرب  بك  اخلا�شة  العتماد  بيانات 
اأج����ه����زة م���ت���ع���ددة، م��ث��ل ج���ه���از اآي 
يقوم  اأن  اأن��دروي��د، فيمكن  اأو  ف��ون 
عند  معلوماتك  بت�شفري  التطبيق 
حتميلها على ح�شاباتك ال�شحابية.

وفاة مطرب هندي على �مل�شرح 
املغني  اأن  اإع����الم حم��ل��ي��ة  و���ش��ائ��ل  اأف�����ادت 
املعروف  ك��ون��اث،  كري�شناكومار  الهندي 
ب��ا���ش��م ك��ي��ه ك��ي��ه، ت���ويف ل��ي��ل ال��ث��الث��اء بعد 
اإ�شابته بالإعياء اأثناء حفل مو�شيقي. كان 
كوناث يحيي حفال يف ا�شتاد مغلق مكتظ 
مب��دي��ن��ة ك��ول��ك��ات��ا يف ���ش��رق ال��ه��ن��د عندما 
اأح�س بالتعب. وذكرت �شحيفة هندو�شتان 
تاميز اأنه مت نقله على وجه ال�شرعة اإىل 
التاأبني  ع���ب���ارات  وت��دف��ق��ت  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى. 
للمغني، البالغ من العمر 53 عاما، عرب 
قدم  حيث  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 
م��ودي والعديد  ن��اري��ن��درا  ال���وزراء  رئي�س 
تعازيهم.  ب��ول��ي��وود  وممثلي  املغنني  م��ن 
اأغانيه  "ج�شدت  وق��ال م��ودي على توير 
ن��ط��اق��ا وا���ش��ع��ا م��ن امل�����ش��اع��ر ح��ي��ث اأث���رت 
العمرية.  ال��ف��ئ��ات  جميع  م��ن  ال��ن��ا���س  يف 
اأغانيه".  خالل  من  دائما  نتذكره  �شوف 
واأدى كوناث العديد من الأغ��اين لأفالم 
ما  وكثريا  مو�شيقية،  واألبومات  بوليوود 

كان يحيي حفالت مبا�شرة.

يحتفظان برفات طفلهما �ملتوفى يف �لثالجة
اأن رف�����س امل�����ش��ت�����ش��ف��ى اأخ����ذ رف����ات ط��ف��ل��ه��م��ا الذي  ب��ع��د 
الزوجان  ق��ام  احل��م��ل،  م��ن  ال��راب��ع  ال�شهر  يف  ميتاً  ول��د 
الثالجة. وقال  به يف �شندوق بال�شتيكي يف  بالحتفاظ 
بال�شدمة  �شعرا  اإنهما  ب���رودي،  ولورن�س  ل��ورا  ال��زوج��ان 
بعدما رف�س م�شت�شفى جامعة لوي�شام الحتفاظ برفات 
للم�شت�شفى  ذهبا  ق��د  ال��زوج��ان  وك��ان  امل��ت��وف��ى.  طفلهما 
الذي يقع يف جنوب �شرق لندن، بعد اأن تعر�شت ال�شيدة 
اأ�شهر من احلمل، وهناك  اأربعة  بعد  ب��رودي لالإجها�س 
مت اإخ��ب��اره��م��ا ب��ع��دم ت��وف��ر م��ك��ان اآم����ن ل��ت��خ��زي��ن رفات 
الوحيد هو  اأن خيارهما  الزوجان  الطفل. وعندها �شعر 
ا�شطحابه اإىل املنزل. وقال برودي لبي بي �شي: "اأخذت 
�شندوًقا يحتوي على رفات طفلي يف املنزل من امل�شت�شفى، 
ال�شندوق  وو�شعت  ثالجتنا  يف  امل�شاحة  بع�س  واأفرغت 
غريب  ب�شعور  و�شعرت  مريعة،  حلظة  كانت  لقد  هناك. 
على  الربيطانية  ال�شحة  هيئة  اإر���ش��ادات  للغاية" تن�س 
اأن الأ�شخا�س الذين ياأتون اإىل وحدة الإ�شعاف مع رفات 
الأطفال، يجب نقلهم اإىل ق�شم اأمرا�س الن�شاء اأو الولدة، 
اآمنة  ويجب نقل رفات الطفل معهم، مع توفري مرافق 
اأطفالهن حتى  باإح�شار رفات  الن�شاء  للتخزين. وُتن�شح 

ميكن اإجراء الختبارات ملعرفة �شبب انتهاء احلمل.

ت�شفى من �لأرق بف�شل عالج ثوري 
املزمن  الأرق  م��ن  التخل�س  يف  بريطانية  ام���راأة  جنحت 
الذي عانت منه ل�شنوات، بف�شل عالج ثوري جديد يعمل 
من  يقرب  ما  منذ  ال��دم��اغ.  يف  األفا  موجات  حتفيز  على 
�شريجي�س،  اإنديا  حالة  الأطباء  �شخ�س  �شنوات،  ثالث 
مبر�س ا�شطراب القلق العام، والذي يت�شبب بالأرق. وقد 
موجات  ي�شتهدف  ال��ذي  اجل��دي��د  للعالج  امل���راأة  خ�شعت 
والأمل،  والك��ت��ئ��اب  والأرق  للقلق  كعالج  ال��دم��اغ  يف  األ��ف��ا 
وهو �شكل من اأ�شكال العالج الكهربائي يف اجلمجمة يتم 
األفا �شتيم الذي يولد تياراً مكروياً من  با�شتخدام جهاز 
الكهرباء ل يتجاوز مقداره ن�شف ميلي اأمبري. وقد اأظهر 
خمطط كهربية الدماغ الذي اأجري لإنديا، تغيرياً كبرياً 
له  وك��ان  العالج  تلقي  بعد  األفا  تواتر وحجم موجات  يف 
اإنديا من الأرق بني  تاأثري فوري على حالتها. وقد عنت 
ت�شوء حالتها  اأن  قبل  �شنوات  �شبع  ملدة  والأخ��رى  الفينة 
ويزداد تواتر نوبات الأرق ب�شكل مل يكن ي�شمح لها بالنوم 
يف لياٍل كثرية. وتتحدث اإنديا عن معاناتها قائلة: " كنت 
اأق�شي ليال كاملة واأنا م�شتيقظة، وقال يل الأطباء باأنني 
النوم  وره��اب من  ال�شدمة  بعد  ا�شطراب ما  اأع��اين من 

اإ�شافة اإىل ا�شطراب القلق العام.

يعي�س يف طاحونة للتخل�س من �لفو�تري 
اأزمة فاتورة  القرويني يف بريطانيا على حل  اأحد  يعمل 
ترميم  خالل  من  به  اخلا�شة  الكهرباء  وتوليد  الطاقة 
ع�شر  التا�شع  القرن  اإىل ثالثينيات  تعود  ه��واء  طاحونة 
ويعي�س  ال�شبكة.  اإىل  ال��زائ��دة  الطاقة  �شيبيع  اأن��ه  حتى 
يف  ذرة  مطحنة  موقع  يف  ع��اًم��ا(   66( فور�شيث  جيم�س 
املتقاعد م�شروًعا  كامربيدج�شاير، وينفذ باين القوارب 
اإنها  ط��م��وًح��ا لإ���ش��الح ط��اح��ون��ة ه��وائ��ي��ة معطلة ي��ق��ول 
البالغة  الكهرباء  ف��ات��ورة  من  التخل�س  على  �شت�شاعده 

200 جنيه اإ�شرليني )250 دولر( �شهرًيا. 

جناح زر�عة كبد ب�شري تالف بعد �إ�شالحه
اإن  زي��وري��خ  جامعة  م�شت�شفى  م��ن  طبي  ف��ري��ق  ق��ال 
التالف قبل  الكبد  اب��ت��ك��روه لإ���ش��الح  ال���ذي  اجل��ه��از 
اإ�شالح  اأول جتربة على الب�شر. ومت  زراعته جنح يف 
باجلهاز،  فيها  تو�شيله  مت  اأي��ام   3 م��دار  على  الكبد 
وقام الكبد باإ�شالح نف�شه يف بع�س اجلوانب، واأ�شبح 
اآخ���ر بعدما ك��ان غري  ل��زرع��ه ل��دى �شخ�س  م��ق��ب��وًل 

مطابق للموا�شفات.
تقنية  وزم��الوؤه  كالفيان  اآلن  بيري  الدكتور  وابتكر 
اإ����ش���الح ال��ك��ب��د ال��ت��ال��ف، ومت اخ��ت��ب��ار اجل���ه���از على 
على  الأوىل  ه��ي  التجربة  ه��ذه  وك��ان��ت  احل��ي��وان��ات، 
عمليات  م��ن  التقنية  ه��ذه  تزيد  اأن  وميكن  الب�شر. 
املتربعني  ع��دد  نق�س  يف  م�شاكل  تواجه  التي  ال��زرع 
�شاينت�شت"، يحتوي  "نيو  وبح�شب موقع  الالئقني. 
اجلهاز على اأنابيب تغّذي الكبد بالأك�شجني واملغذيات 
ح���رارة مثل  ودرج���ة  ال���دم عند �شغط  ع��رب  املنقولة 
للنفايات،  اإزال��ة  الب�شري، مع  املوجودة داخل اجل�شم 
داخل  الكبد  ويجل�س  ال��ك��رب��ون.  اأك�شيد  ث��اين  مثل 
اجلهاز على حجاب حاجز ا�شطناعي يحاكي حركات 
اجل�شم. وكان الكبد ينتمي ل�شخ�س يبلغ من العمر 

29 عاماً م�شاباً مبر�س مناعي نتج عن التفاعل مع 
ه�شم  ي�شتطيع  يكن  ومل  متعددة،  بكتريية  ع��دوى 
الأطعمة ال�شارة بالكبد، وكان اأي�شاً م�شاباً باآفة مل 

يكن معروفاً اإذا ما كانت �شرطانية.
ال�شائل  التخل�س من  "بعد  الدكتور كالفيان:  وقال 
الأوردة  عرب  الأنابيب  واإدخ���ال  الكبد،  داخ��ل  املتبقي 
باجلهاز  الع�شو  بتو�شيل  الفريق  ق��ام  وال�����ش��راي��ني، 
ومراقبة اإنتاجه للربوتينات وال�شفراء. ووجد فريق 
البحث اأن الكبد اأ�شلح نف�شه وبداأ يف اإنتاج الربوتينات 

املفيدة و�شائل ال�شفراء".
البكترييا  اإزال��ة  من  اأي�شاً  الفريق  "متكن  واأ���ش��اف: 
ال�����ش��ارة م���ن ال��ك��ب��د ب��ا���ش��ت��خ��دام ج��رع��ة ع��ال��ي��ة من 
امل�شادات احليوية، واأخذ خزعة من الآفة للتحقق مما 
اإذا كانت �شرطانية، وتبني اأنها غري �شارة وبالتايل ل 
ت�شكل تهديداً. ولحظ الفريق اأي�شاً اأن الكبد زاد يف 
لكن  املتربع،  من  اإخراجه  بعد   25% بن�شبة  احلجم 
اأن اجلهاز يزيل هذا التورم. ثم زرع الباحثون  يبدو 
62 عاماً، كان م�شاباً  الكبد يف رجل يبلغ من العمر 

بتليف الكبد و�شرطان الكبد".

عار�س ي�ضتكمل منوذج احتفالت اليوبيل البالتيني يف ق�ضر باكنغهام ، يف ليغولند يف وند�ضور، بريطانيا.رويرتز

�شاندر� بولوك حتقق هذ� 
�لإجناز �جلديد

حققت النجمة العاملية  �شاندرا بولوك  رقما قيا�شيا بالرقم الذي حققه  فيلمها 
.The Lost City الأخري

وحقق الفيلم اإيرادات تخطت ال� 100 مليون دولر يف �شباك التذاكر الأمريكي، 
لي�شبح لدى بولوك 11 فيلماً يبلغ هذا الرقم من الإيرادات، وبذلك تن�شم اإىل 

النجمة جوليا روبرت�س ب�شفتها املراأة الوحيدة التي فعلت ذلك.
وت�شارك يف بطولة الفيلم اجلديد The Lost City مع النجم العاملي ت�شانينغ 
تاتوم، والنجم دانيال رادكليف، وتلعب بولوك دور "لوريتا �شيج"، الروائية التي 
اأم�شت حياتها املهنية وهي تكتب عن اأماكن غريبة يف كتبها ال�شعبية عن املغامرات 
الرومان�شية، و�شرعان ما تخو�س جتربة تردد يف الرويج لكتابها اجلديد، ومع 

ذلك وافقت على الذهاب يف جولة مع اآلن.


