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حتالف »�أوبك+« يقر زيادة �إنتاج 
�لنفط مبقد�ر 648 �ألف برميل يوميا

•• فيينا -وام:

قرر حتالف اأوبك+ - اأوبك والدول املنتجة للنفط غري الأع�ضاء يف املنظمة 
- زيادة اإنتاج النفط اخلام ل�ضهري يوليو واأغ�ضط�س املقبلني مبقدار 648 
والع�ضرين  التا�ضع  ال���وزاري  الجتماع  خ��ال  ذل��ك  و   ، يوميا  برميل  األ��ف 
الت�ضال  تقنيات  عرب  ام�س  عقد  ال��ذي  امل�ضتقلني  املنتجني  و  ل�”اأوبك” 
اأنه من املتوقع اأن يزداد  املرئي. واأو�ضحت اأوبك يف بيان �ضدر عنها ام�س 
الجتماع  و�ضلط  فيما  املو�ضمية  ال�ضيانة  بعد  العاملية  امل�ضايف  ا�ضتهاك 
ال�ضوء على اأهمية وجود اأ�ضواق م�ضتقرة ومتوازنة للنفط اخلام واملنتجات 
املكررة. واأ�ضارت املنظمة اإىل قرار الجتماع الوزاري العا�ضر لأوبك وغري 
الأع�ضاء يف منظمة اأوبك يف 12 اأبريل 2020 والذي متت املوافقة عليه 
يف الجتماعات الاحقة مبا يف ذلك الجتماع الوزاري التا�ضع ع�ضر لأوبك 

وغري الأع�ضاء يف منظمة اأوبك يف 18 يوليو 2021.
ال�ضهرية  الإن��ت��اج  واآل��ي��ة تعديل  الإن��ت��اج  اأوب��ك على خطة تعديل  وواف��ق��ت 
اأوبك  ال��وزاري التا�ضع ع�ضر ملنظمة  التي متت املوافقة عليها يف الجتماع 
وخارجها وقرار تعديل الإنتاج ال�ضهري الإجمايل بالزيادة مبقدار 432 

األف برميل يف اليوم ل�ضهر يوليو 2022.
وعدلت اأوبك الإنتاج الإجمايل املخطط ل�ضهر �ضبتمرب واإعادة توزيع زيادة 
�ضهري  م��دى  بالت�ضاوي على  اليوم  األ��ف برميل يف   432 الإن��ت��اج مبقدار 
يوليو واأغ�ضط�س 2022. لذلك �ضيتم تعديل اإنتاج يوليو بالزيادة مبقدار 

يف اليوم . برميل  األف   648
كما اأقرت اأوبك متديد فرتة التعوي�س حتى نهاية دي�ضمرب 2022 على 
باأن  واملطالبة  ال�ضعيف  الأداء  ذات  ال��دول  بع�س  قبل  املطلوب من  النحو 
يجب   .2022 يونيو   17 بحلول  خططها  الأداء  �ضعيفة  ال��دول  تقدم 
ع�ضر  اخلام�س  ال���وزاري  الجتماع  لبيان  وف��ًق��ا  التعوي�س  خطط  تقدمي 
ملنظمة اأوبك وغري الأع�ضاء. واأكدت اأوبك على الأهمية احلا�ضمة لالتزام 
الوزاري  التعوي�س.. فيما وقررت عقد الجتماع  واآلية  الكاملة  باملطابقة 

الثاثني ملنظمة اأوبك وخارجها يف 30 يونيو 2022.
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رئي�س �لدولة ونائبه يهنئان 
رئي�س �إيطاليا بيوم �جلمهورية

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اجلمهورية  رئي�س  م��ات��اري��ا  �ضريجيو  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

الإيطالية وذلك مبنا�ضبة يوم اجلمهورية لباده.
كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة 

اإىل فخامة الرئي�س �ضريجيو ماتاريا.
وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم برقية تهنئة اإىل 

معايل ماريو دراغي رئي�س وزراء اجلمهورية الإيطالية.

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

الدخان يت�ضاعد يف مدينة �ضيفريودونت�ضك خال القتال يف منطقة دونبا�س ب�ضرق اأوكرانيا )ا ف ب(

�ضعيد يعزل جمموعة من الق�ضاة

حممد بن ر��شد ي�شدر قانون �إن�شاء جمل�س 
دبـي لالإعــالم برئا�شــة �أحمــد بن حممـد

•• دبي -وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضدر 
دبي  لإم���ارة  ب�ضفته حاكماً  اهلل،  رع��اه  ال����وزراء،  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
“جمل�س دبي لاإعام”، بهدف  باإن�ضاء   2022 5 ل�ضنة  القانون رقم 
توحيد اجلهود الإعامية يف الإمارة لتبّني ُروؤية �ضاملة وا�ضرتاتيجية 
فاعلة على امل�ضتويات الإعامية املحلية والإقليمية والدولية، وتطوير 
ا�ضرتاتيجية الإعام لتعزيز مكانة دبي الإعامية لُت�ضبح مركزاً ريادياً 
�ضمّوه  اأ���ض��در  كما  والعاملية.  والإقليمية  املحلية  امل�ضتويات  كافة  على 
حممد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  �ضمو  بتعيني   2022 ل�ضنة   10 رقم  املر�ضوم 
 12 ل��اإع��ام، وامل��ر���ض��وم رق��م  اآل مكتوم، رئي�ضاً ملجل�س دب��ي  ب��ن را���ض��د 
ل�ضنة 2022 بت�ضكيل جمل�س دبي لاإعام برئا�ضة �ضمو ال�ضيخ اأحمد 
للرئي�س  نائباً  امل�����ّري،  غان�م  م�نى  �ضعادة  م��ن:  كل  وع�ضوية  حممد  بن 

والُع�ضو املُنتدب، و�ضعادة هالة يو�ضف بدري.)التفا�ضيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات ب�ضدة الهجوم الإرهابي الذي تعر�ضت له اإحدى 
دوريات قوة النت�ضار ال�ضريع من قوات حفظ ال�ضام يف مايل، الذي 

اأ�ضفر عن مقتل واإ�ضابة ثاثة جنود اأردنيني. 
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن دولة الإمارات تعرب عن 
ا�ضتنكارها ال�ضديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورف�ضها الدائم جلميع 
وال�ضتقرار  الأم���ن  زع��زع��ة  ت�ضتهدف  التي  والإره����اب  العنف  اأ�ضكال 

وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�ضانية.
واأعربت الوزارة عن ت�ضامنها الكامل مع قوة النت�ضار ال�ضريع الأردنية 
التي ت�ضارك مع قوات حفظ ال�ضام الدولية التابعة لاأمم املتحدة يف 
الإن�ضاين  العون  وتقدمي  وال�ضام  وال�ضتقرار  الأم��ن  حفظ  عمليات 

لل�ضعوب املت�ضررة يف خمتلف مناطق ال�ضراع يف العامل.
واأعربت الوزارة عن خال�س تعازيها وموا�ضاتها حلكومة و�ضعب اململكة 
اجلرمية  ه��ذه  �ضحية  وذوي  ولأه���ايل  ال�ضقيقة  الها�ضمية  الأردن��ي��ة 

النكراء، ومتنياتها بال�ضفاء العاجل للم�ضابني.

رو�سيا ت�سدد قب�ستها على �سيفريودونيت�سك

% من �أر��شي �أوكر�نيا زيلين�شكي: �لقو�ت �لرو�شية ت�شيطر على 20 

ت�سم القائمة بع�ض كبار الق�ساة:

�لرئي�س �لتون�شي قي�س �شعيد يعزل 57 قا�شيا !

البعثة الأوروبية تدعو اإىل فتح طريق تعز

متديد �لهدنة يف �ليمن ل�شهرين �إ�شافيني
•• اليمن-وكاالت:

اأع���ل���ن امل��ب��ع��وث الأمم�����ي اخل���ا����س ل��ل��ي��م��ن هان�س 
متديد  على  التفاق  اخلمي�س،  اأم�س  غروندبرغ، 
الهدنة احلالية ل�ضهرين. وقال غروندبرغ يف بيان 
ب�ضكل  ا�ضتجابت  النزاع  اأط��راف  اإن  مكتبه،  ن�ضره 
اإيجابي اإىل اقرتاح الأمم املتحدة لتجديد الهدنة 
ال�ضارية، حيث تدخل الهدنة املجددة حيز التنفيذ 
عند انتهاء الهدنة احلالية اليوم يف ال�ضابعة م�ضاء 

بتوقيت اليمن.
واأو�ضح اأنه جرى متديد الهدنة وفق نف�س اأحكام 
يف  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  الأ�ضلية  التفاقية 
الثاين من اأبريل ني�ضان املا�ضي. وقال غروندبرغ 
خال  للهدنة  امللمو�ضة  الفوائد  اليمنيون  �ضهد 

ال�ضهرين املا�ضيني.
فقد انخف�س عدد ال�ضحايا املدنيني ب�ضكل كبري، 
اإىل اليمن ع��رب ميناء  ال��وق��ود  امل��زي��د م��ن  ودخ���ل 
من  التجارية  ال��رح��ات  ا�ضتئناف  م��ع  احل��دي��دة، 
واإىل مطار �ضنعاء الدويل، بعد ما يقرب من �ضت 

�ضنوات على الإغاق.
لتنفيذ  الأط����راف  م��ع  بالعمل  �ضاأ�ضتمر  واأ���ض��اف 

نحو  وال��ت��وج��ه  ك��ام��ل��ة،  ال��ه��دن��ة  عنا�ضر  وتر�ضيخ 
تطلعات  يلبي  ال��ن��زاع  لهذا  م�ضتدام  �ضيا�ضي  ح��ل 

ومطالب اليمنيني امل�ضروعة رجال ون�ضاء.
وت���اب���ع ل ب���د م���ن ات���خ���اذ خ���ط���وات اإ���ض��اف��ي��ة لكي 
فيما  �ضيما  ل  بالكامل،  اإمكاناتها  الهدنة  حتقق 
التجارية.  الرحات  وت�ضغيل  الطرق  بفتح  يتعلق 
و�ضتتطلب مثل هذه اخلطوات قيادة وروؤية لليمن 

كله.
املجتمع  امتنانه لدعم  املبعوث الأمم��ي عن  وعرب 
دعم  ال��ه��دن��ة، خا�ضة  تنفيذ وجت��دي��د  ال���دويل يف 
الأمن  جمل�س  واأع�ضاء  عمان  و�ضلطنة  ال�ضعودية 
الدويل. وقال الأط��راف قدموا ب�ضي�س اأمل باأنه 
من املمكن اإنهاء النزاع املدمر. اأعتمد على تعاونهم 
امل�ضتمر بنية ح�ضنة لبناء الثقة وا�ضتغال الزخم 

املتاح لتوفري م�ضتقبل يعم فيه ال�ضام يف اليمن.
اليمن اخلمي�س  الأوروب���ي يف  الحت��اد  بعثة  قالت 
ال��ه��دن��ة يف  ي��رح��ب��ون بتمديد  ���ض��ف��راء الحت����اد  اإن 
اليمن. واأو�ضحت البعثة عرب ح�ضابها على تويرت 
ي��وؤدي متديد  اأن  اأملهم يف  اأن ال�ضفراء عربوا عن 
ال��ه��دن��ة اإىل وق��ف دائ���م لإط���اق ال��ن��ار، موؤكدين 

�ضرورة اإعادة فتح الطرق حول تعز.

•• عوا�صم-وكاالت:

فيه  �������ض������ددت  ال���������ذي  ال������وق������ت  يف 
مدينة  ع���ل���ى  ق��ب�����ض��ت��ه��ا  رو�����ض����ي����ا 
اأوكرانيا  ���ض��رق  �ضيفريودونيت�ضك 
املكا�ضب  اأث���ارت  عنيف،  قتال  و�ضط 
ال����ب����اد  الأوك������ران������ي������ة يف ج����ن����وب 
وال����ت����زام����ات ال����غ����رب ب��ت��م��زي��د من 
لكييف،  ال��ع�����ض��ك��ري��ة  امل�������ض���اع���دات 

تهديدات من الكرملني.
ويعد النت�ضار يف �ضيفريودونيت�ضك 
اأم�����راً ب��ال��غ الأه��م��ي��ة ل��رو���ض��ي��ا، لأن 
�ضقوط العا�ضمة املوؤقتة للوغان�ضك 
من �ضاأنه اأن مينح مو�ضكو ال�ضيطرة 

على منطقة دونبا�س باأكملها.
تنفيذ  ال��رو���ض��ي،  اجلي�س  وي��وا���ض��ل 
اأوكرانيا  يف  اخلا�ضة  عمليته  مهام 
البنية  مواقع  ا�ضتهداف  خال  من 
ال���ت���ح���ت���ي���ة ال���ع�������ض���ك���ري���ة وال����ق����وات 
اأنحاء الباد وامل�ضي  الأوكرانية يف 
دونبا�س،  اأرا���ض��ي  ق��دم��ا يف حت��ري��ر 
كييف  ب��اإم��داد  ال��غ��رب  ي�ضتمر  فيما 

بامل�ضاعدات والعتاد الع�ضكري.
الرئي�س  اأعلن  التطورات،  اآخ��ر  ويف 
زيلين�ضكي،  فولودميري  الأوك���راين 
ت�ضيطر  باتت  الرو�ضية  ال��ق��وات  اأن 
ع��ل��ى ن��ح��و ُخ��م�����س اأرا�����ض����ي ب����اده، 

•• الفجر -تون�س:

الأربعاء،  م�ضاء  �ضعيد،  قي�س  التون�ضي  الرئي�س  عزل 
بالف�ضاد والتواطوؤ والت�ضرت على  اتهمهم  57 قا�ضياً 

متهمني يف ق�ضايا اإرهاب.
واكد قي�س �ضعيد ان قراره جاء لوجود تلكوؤ وتاأخري 
ل  الو�ضع  اأن  على  م�ضددا  امللفات،  كل  لفتح  متعّمد 
اأن �ضرب  له وعلى  نهاية  ي�ضتمر اىل ما ل  ان  ميكن 

مكا�ضب  حتقيق  ت��وا���ض��ل  ال��رو���ض��ي��ة 
للمدفعية.  ق����وي  ت��رك��ي��ز  ب��ف�����ض��ل 
�ضيفري�ضكي  نهر  ع��ب��ور  اأن  واأك����دت 
دونت�س اأمر حيوي للقوات الرو�ضية 
اإىل  بينما ت�ضتعد لتحويل تركيزها 

منطقة دونيت�ضك.
ويف اآخ���ر ال��ت��ط��ورات، اأظ��ه��ر مقطع 
م�ضور حجم الأ�ضرار الكبرية التي 
منطقة  يف  روب��ي��زين  ل��ه��ا  تعر�ضت 
ل��وغ��ان�����ض��ك ب�����ض��رق اأوك���ران���ي���ا حيث 
لتطويق  ال��رو���ض��ي��ة  ال��ق��وات  ت�ضعى 
مدن �ضيفريودونيت�ضك ولي�ضان�ضك 

وروبيزين.
اإن  ال��رو���ض��ي��ة  ال��دف��اع  وق��ال��ت وزارة 
الرو�ضية  اجل����وي  ال���دف���اع  اأن��ظ��م��ة 
اأ�����ض����ق����ط����ت م����ق����ات����ل����ة اأوك�����ران�����ي�����ة 
�ضريغيفكا  منطقة  يف  “�ضو25” 
ب���دون���ت�������ض���ك، وم����روح����ي����ة م�����ي 8 
طائرات  و�ضبع  خ��ارك��وف،  مبنطقة 

بدون طيار اأوكرانية.
رم�ضان  ال�����ض��ي�����ض��ان،  رئ��ي�����س  وق����ال 
الوحدات  م��ق��ات��ل��ي  اإن  ق����دي����روف، 
ال�ضعبية  وامل��ي��ل��ي�����ض��ي��ا  ال�����ض��ي�����ض��ان��ي��ة 
جل���م���ه���وري���ة ل���وغ���ان�������ض���ك اأك���م���ل���وا 
�ضيفريودونيت�ضك  مدينة  تطهري 
م��ن ال��ق��وم��ي��ني الأوك���ران���ي���ني، على 

حد تعبريه.

القرم  ج���زي���رة  ���ض��ب��ه  ذل����ك  مب���ا يف 
ل�ضيطرة  اخل���ا����ض���ع���ة  والأرا�������ض������ي 
منذ  ملو�ضكو  امل��وال��ني  النف�ضاليني 
اأمام  زيلين�ضكي  وقال   .2014 عام 
النواب يف لوك�ضمبورغ: اليوم هناك 
حتت  اأرا���ض��ي��ن��ا  م���ن   20% ن��ح��و 

�ضيطرة املحتّلني.
اخلناق  ال��رو���ض��ي��ة  ال��ق��وات  وت�ضيق 
�ضيفريودونيت�ضك  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 

ال�ضرتاتيجية يف دونبا�س يف احلرب 
ت�ضتمر لأ�ضهر كثرية وفق  التي قد 
ما حذرت وا�ضنطن. ويركز اجلي�س 
ال���رو����ض���ي ج���ه���وده ل��ل�����ض��ي��ط��رة على 
حرب  ت�ضهد  التي  دونبا�س  منطقة 
منذ  م�ضتمر  ن����زاع  ب��ع��د  ا���ض��ت��ن��زاف 
تكتيك  اأن  ويبدو  تقريبا.  اأ�ضهر   3
مو�ضكو  ت��ع��ت��م��ده  ال�����ذي  امل���ح���دل���ة 
دونبا�س  منطقة  من  اأج��زاء  لق�ضم 

تدريجا، يوؤتي ثماره.
وقالت وزارة الدفاع الربيطانية اإن 
القوات الرو�ضية ت�ضيطر على معظم 
مدينة �ضيفريودونيت�ضك الأوكرانية 
واأو�ضحت  خ�����ض��ائ��ر.  ت��ك��ب��دت  لكنها 
الطريق  اأن  ت���وي���رت  ع���رب  ال�������وزارة 
ما  �ضيفريودونيت�ضك  يف  الرئي�ضية 
زال����ت ع��ل��ى الأرج�����ح حت���ت �ضيطرة 
القوات  ل��ك��ن  الأوك���ران���ي���ة،  ال���ق���وات 

مواجهات دامية حول مقر املخابرات يف العا�سمة طرابل�ض
�شفري �أمريكا يف ليبيا: �خلروج من 
�ملاأزق عرب �نتخابات يف �أقرب وقت

•• طرابل�س-وكاالت:

قال ال�ضفري الأمريكي يف ليبيا، ريت�ضارد نورلند، اإن اخلروج من املاأزق ال�ضيا�ضي 
اأق��رب وقت  انتخابات ح��رة ونزيهة يف  الباد يكمن من خ��ال تنظيم  ال��راه��ن يف 
اأن  الأو����ض���ط، اخل��م��ي�����س، يف مقابلة م��ع��ه��ا،  ال�����ض��رق  ع��ن��ه �ضحيفة  ون��ق��ل��ت  مم��ك��ن. 

النتخابات ميكن اأن حتدث يف وقت اأقرب مما يعتقده الكثريون.
باأنهم يخاطرون  ال�ضام والأمن وال�ضتقرار يف ليبيا،  اأفعالهم  وحذر َمن تقو�س 
عدم  حالة  ي��وؤج��ج  ال��راه��ن  الو�ضع  اأن  اإىل  م�ضريا  وال��ع��زل��ة،  للعقوبات  بالتعر�س 

ال�ضتقرار على نحو متزايد وهو ما ل يرغبه اأحد.
املخابرات  مقر  ح��ول  م�ضلحة  جمموعات  بني  دامية  مواجهات  اندلعت  ميدانيا، 
الليبية جهاز الأمن اخلارجي يف منطقة ال�ضبعة بالعا�ضمة طرابل�س، ا�ضتمرت حتى 

ال�ضاعات الأوىل من �ضباح اخلمي�س، وفق و�ضائل اإعام حملية.

�ص 02

�ص 15

�ص 19

ق�ضاء �أبوظبي تقيد
 1000 زو�ج مدين خالل 5 �أ�ضهر

�أخبار �لإمار�ت

فرن�ضا: هل �أغرق 
�جلمهوريون �ليمني نهائيا...؟

عربي ودويل

بيل يح�ضل على رتبة 
�لإمرب�طورية �لربيطانية

�لفجر �لريا�ضي

�لإمار�ت تدين ب�شدة �لهجوم �لإرهابي �لذي 
��شتهدف دورية �أردنية من قو�ت حفظ �ل�شالم يف مايل 

اتخاذ  اىل  دع��ت  التي  ال�ضباب  م��ع��ّددا  عيل،  ال�ضعب 
مثل هذا القرار.

اأع��ف��اه��ا ���ض��ع��ي��د، بع�س كبار  و���ض��م��ت ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي 
املجل�س  رئي�س  ب��وزاخ��ر  يو�ضف  بينهم  م��ن  الق�ضاة، 
الأعلى للق�ضاء املنحل، والب�ضري العكرمي وهو قا�ٍس 
يتهمه نا�ضطون �ضيا�ضيون باأنه اأخفى ملفات ق�ضايا 
النه�ضة،  بحركة  وطيدة  عاقة  على  واأن��ه  اإرهابية، 

وهو ما تنفيه هذه الخرية.   )التفا�ضيل �س12(

اأنقرة تق�سف 13 منطقة باحل�سكة
��شتهد�ف قاعدة ع�شكرية تركية يف �شمال �شوريا

•• بريوت-وكاالت:

اأفاد املر�ضد ال�ضوري حلقوق الإن�ضان، اأم�س اخلمي�س، باأن قوات جمل�س 
اأحبطت حماولة ت�ضلل نفذتها ف�ضائل موالية لرتكيا  منبج الع�ضكري 

�ضمايل منبج وا�ضتهدفت قاعدة تركية رداً على حماولة الت�ضلل.
وقال املر�ضد اإن قوات تابعة ملجل�س منبج الع�ضكري املن�ضوية يف �ضفوف 
قوات �ضوريا الدميقراطية )ق�ضد( اأحبطت عملية ت�ضلل نفذتها جمموعات 
املح�ضنلي بريف  املوايل لرتكيا يف قرية  الوطني  تابعة لف�ضيل اجلي�س 
مدينة منبج ال�ضمايل، �ضرقي حلب. واأو�ضح اأن ا�ضتباكات عنيفة اندلعت 
قاعدة  با�ضتهداف  الع�ضكري  منبج  قوات »جمل�س  فردت  الطرفني،  بني 
ع�ضكرية للقوات الرتكية يف قرية حلوجني �ضمايل مدينة منبج، و�ضط 

ق�ضف متبادل بني الطرفني بالقذائف ال�ضاروخية.
 13 مكثفاً طال  تركياً  باأن ق�ضفاً  اأم�س  املر�ضد  اأف��اد  �ضياق مت�ضل،  ويف 
منطقة يف ريفي تل متر واأبو راأ�ضني )زرك��ان( �ضمن حمافظة احل�ضكة 

و�ضط نزوح كبري للمدنيني.

وفق اأكرب درا�سة �سنوية:

عدة دول موؤيدة لرو�شيا على �لرغم من �حلرب �لأوكر�نية 
•• الفجر -خرية ال�صيباين

حتافظ العديد من الدول على نظرة اإيجابية لرو�ضيا على الرغم من غزوها 
لأوكرانيا، يك�ضف ا�ضتطاع جديد للراأي الذي �ضلط ال�ضوء على ال�ضتقطاب 

القوي بني الدول الغربية وبقية العامل.
باملائة   75 اأكرث من  دولة، ومتثل  جاء هذا يف اأكرب درا�ضة �ضنوية، غطت 52 
30 مار�س  اأوكرانيا، بني  اإج��راء ال�ضتطاع بعد غزو  من �ضكان العامل. ومت 

و10 مايو 2022.
)التفا�ضيل �س14(

�شفر�ء �لحتاد �لأوروبي يقرون �حلزمة 
رو�شيا  على  �لعقوبات  من  �ل�شاد�شة 

•• بروك�صل-رويرتز:

ق�������ال دب����ل����وم����ا�����ض����ي م�����ن الحت�������اد 
اإن �ضفراء دول  ل��روي��رتز  الأوروب���ي 
اأم�س  نهائي  ب�ضكل  وافقوا  الحت��اد 
اخلمي�س على اجلولة ال�ضاد�ضة من 
العقوبات على رو�ضيا ب�ضبب غزوها 

اأوكرانيا.
ال��ع��ق��وب��ات ح��ظ��را جزئيا  وت�����ض��م��ل 
على النفط و�ضطب �ضبريبنك اأكرب 
ب��ن��ك يف رو���ض��ي��ا م��ن ن��ظ��ام �ضويفت 
اأن حالت املجر  الدويل. وتاأتي بعد 
دون حتقيق الإج��م��اع ال��ازم لدول 
الحتاد الأوروبي ال�ضبعة والع�ضرين 
بت�ضميمها على مطالبها الوطنية.

اخلمي�س  اأم�س  الدبلوما�ضي  وق��ال 
اأخ����ريا  اأ���ض��ب��ح مم��ك��ن��ا  اإن الت���ف���اق 
بعد اأن واف��ق��ت ال���دول الأخ����رى يف 
الحتاد وعددها 26 على رفع ا�ضم 
الكني�ضة  رئي�س  كرييل  البطريرك 
وحليف  ال��رو���ض��ي��ة  الأرث���وذك�������ض���ي���ة 
القائمة  م����ن  امل����ق����رب  ال���ك���رم���ل���ني 
ل�ضرت�ضاء  امل���ق���رتح���ة  ال���������ض����وداء 
اإن  الدبلوما�ضي  وق���ال  ب��وداب�����ض��ت. 
يف  التنفيذ  ح��ي��ز  �ضيدخل  الت��ف��اق 
جرينت�س  بتوقيت   0700 ال�ضاعة 
اليوم اجلمعة ما مل تبد دولة ع�ضو 

اعرتا�ضات.

دعم قوي لأوكرانيا

ال�ضفرية الأمريكية لدى الأمم املتحدة تزور احلدود بني تركيا و�ضوريا    )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي،  يف  الق�ضاء  دائ���رة  متكنت 
من قيد نحو ما يزيد على 1000 
حمكمة  اأم�������ام  م�����دين  زواج  ط���ل���ب 
لاأجانب،  امل��دن��ي��ة  الأ���ض��رة  م�ضائل 
وذلك خال اأقل من 5 اأ�ضهر، منذ 
املدين  ال�����زواج  ق��ان��ون  تطبيق  ب���دء 
املا�ضي،  ي��ن��اي��ر  اأب��وظ��ب��ي يف  لإم����ارة 
طاق  ق�ضية   50 قيد  اإىل  اإ�ضافة 
تركة  ق�������ض���ي���ة  و20  ������ض�����رر،  ب�����ا 
مدنية، و250 طلب ت�ضديق و�ضية 

مدنية.

�ضعيد  يو�ضف  امل�ضت�ضار  �ضعادة  واأك��د 
ال��ع��ربي، وك��ي��ل دائ����رة ال��ق�����ض��اء، اأن 
ت�ضجيل حمكمة اأبوظبي لاأجانب، 
اأك��رث من األ��ف طلب زواج م��دين مت 
من  جن�ضية   120 م���ن  ت��ق��دمي��ه��م 
بينهم  م��ن  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
قدموا  ال���ذي  ال�ضياح  م��ن   20%
اأب���وظ���ب���ي لعقد  خ�����ض��ي�����ض��ا لإم������ارة 
الزواج املدين، يعك�س مكانة الإمارة 
النظام  يف  ال���ث���ق���ة  وح���ج���م  ع���امل���ي���اً 
التي  العدلية  واخلدمات  الق�ضائي 
لروؤية  ت��ن��ف��ي��ذا  ال����دائ����رة،  ت��وف��ره��ا 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ م��ن�����ض��ور ب��ن زاي����د اآل 

نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 
دائرة  رئي�س  الرئا�ضة،  �ضوؤون  وزي��ر 
الق�ضاء، لتطوير منظومة ق�ضائية 
ت����واك����ب جميع  وم���ت���ط���ورة  رائ�������دة 
توجهات  م���ع  امل�����ض��ت��ج��دات مت��ا���ض��ي��اً 

حكومة اأبوظبي.
 وقال امل�ضت�ضار العربي اإن ما حققته 
اإمارة اأبوظبي يف جمال تطوير قانون 
الأحوال ال�ضخ�ضية لاأجانب وغري 
احلكيمة  ال��روؤي��ة  يج�ضد  امل�ضلمني، 
على  وحر�ضها  الر�ضيدة،  لقيادتنا 
تطوير منظومة متكاملة ومتطورة 
التميز  حت����ق����ق  اخل�������دم�������ات  م������ن 

تفرد  م��ع  ول�ضيما  عاملياً،  وال��ري��ادة 
كونها  العربية  املنطقة  يف  اأبوظبي 
املدينة الوحيدة التي تطبق قوانني 
امل�ضلمني يف  مدنية لاأجانب وغري 
واأ�ضار  ال�ضخ�ضية.  الأح��وال  م�ضائل 
كونها  اأب��وظ��ب��ي  حم��اك��م  مت��ي��ز  اإىل 
اللغة،  مزدوجة  اإلكرتونية  حماكم 
والأحكام  التقا�ضي  مناذج  تتوفر  اإذ 
والإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
وذلك �ضمانا حلق الأجنبي يف فهم 
�ضهلة  بطريقة  التقا�ضي  اإج����راءات 
ومي�ضرة، ومن دون اأية عوائق لغوية 
ق��د حت���ول بينه وب���ني ال��ت��ع��رف اإىل 

ق���رارات يف  املحكمة م��ن  م��ا ت�ضدره 
الق�ضايا.

واأظ���ه���رت الإح�����ض��ائ��ي��ات، ق��ي��د 50 
ب����ا �ضرر  م������دين  ق�����ض��ي��ة ط������اق 
املقيمني  امل�ضلمني  وغ��ري  لاأجانب 
تطبيق  ب��دء  منذ  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
ي�ضدر  اإذ  املا�ضي،  يناير  يف  القانون 
ح��ك��م ال��ط��اق امل���دين م��ن اجلل�ضة 
من  فقط  ي��وم��ا   30 خ��ال  الأوىل 
الدعوى ودون احلاجة لعر�س  قيد 
حيث  الأ���ض��ري،  التوجيه  على  امللف 
تقليل  اأجل  القانون ذلك من  تعمد 
دون  النف�ضال  وح��دوث  الت�ضاحن، 

ال��زوج��ني اإىل خ�����ض��وم وما  حت��وي��ل 
ي��رتت��ب ع��ل��ى ذل���ك م��ن اآث����ار �ضلبية 
لاأبوين  امل�������ض���رتك  ال������دور  وع���ل���ى 
ت��رب��ي��ة الأب����ن����اء بعد  م�����ض��ت��ق��ب��ا يف 
الطاق، يف حني توقع املحكمة من 
احل�ضانة  اإق���رار  حكم  نف�ضها  تلقاء 
امل�����ض��رتك��ة ل��اأب��ن��اء، وذل���ك حتقيقا 
ودون  للطفل  الف�ضلى  للم�ضلحة 
انف�ضال والديه على حقه يف  تاأثري 

الرعاية.
وبينت الإح�ضائيات، قيد 20 ق�ضية 
بداية  منذ  لاأجانب  مدنية  تركات 
�ضهر يناير، اإذ وفر القانون اجلديد 

اآلية ب�ضيطة و�ضهلة لتق�ضيم الرتكة 
لاأجانب املقيمني يف اإمارة اأبوظبي، 
م��ن خ��ال اإع��ط��اء ال��زوج��ة 50% 
م���ن م����رياث زوج���ه���ا، ب��ي��ن��م��ا يق�ضم 
دون  بالت�ضاوي  الأب��ن��اء  على  الباقي 
اأن��ث��ى، وت�ضدر  اأو  ذك���ر  ب��ني  ت��ف��رق��ة 

الرتكة  ت��وزي��ع  يف  حكمها  املحكمة 
والإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ت��ني 
ت���اري���خ قيد  ي���وم���ا م���ن   30 خ����ال 
الدعوى، وذلك ت�ضهيا على الورثة 
القت�ضادي  ل��ا���ض��ت��ق��رار  وحتقيقا 

فيما يتعلق بالأ�ضول واملمتلكات.

•• اأبوظبي-وام: 

امل�����ض��ارك��ون يف الدورة  امل��وان��ئ  التنفيذيون يف ق��ط��اع  اأك���د اخل���رباء وامل�����ض��وؤول��ون 
ا�ضت�ضافته  ال���ذي   2022 ل��ع��ام   PAR امل��وان��ئ  هيئات  اج��ت��م��اع  م��ن  ال�ضابعة 
لدعم  تاأديته  املوانئ  يتوجب على هيئات  الذي  الدور  اأهمية  اأبوظبي  العا�ضمة 

النمو القت�ضادي امل�ضتمر و�ضمان م�ضتقبل اأكرث ا�ضتدامة لاأجيال املقبلة.
ح�ضر الجتماع ال�ضنوي الذي عقد حتت عنوان "نعيد معاً ت�ضور حقبة جديدة 
من التجارة" ممثلون عن هيئات املوانئ من مناطق خمتلفة حول العامل �ضملت 
اأنتويرب وبر�ضلونة وبو�ضان وغوانزو والعراق وكوبا وُعمان وروتردام وال�ضعودية 

و�ضياتل و�ضنغافورة و�ضنغهاي.
  و�ضملت املو�ضوعات الرئي�ضية التي مت بحثها خال اجلل�ضات املغلقة اجلهود التي 
تبذلها املوانئ املختلفة لت�ضييد بنى حتتية قوية ورا�ضخة ت�ضهم يف التخفيف من 
اآثار التغري املناخي وارتفاع من�ضوب البحار يف العامل، اإىل جانب مناق�ضة املبادرات 
اإىل تعزيز الكفاءة والتقليل من الأثر البيئي.  واأ�ضاد معايل  اجلديدة الرامية 
كلمة  يف  التحتية  والبنية  الطاقة  وزي��ر  املزروعي  فار�س  فرج  حممد  بن  �ضهيل 
التي  املُلحة  الق�ضايا  ملعاجلة  املختلفة  املوانئ  تبذلها  التي  باجلهود  الفتتاح  يف 
تواجه القطاع، م�ضرياً اإىل اأهمية تعزيز التعاون فيه. وقال: "اإن دولة الإمارات 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  بقيادة �ضاحب  املتحدة  العربية 
اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  "حفظه اهلل" واأخيه �ضاحب  الدولة 
اهلل" واإخوانهما  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 

مع  والتنمية  العاملية  التجارة  بدعم  ملتزمة  الإم���ارات،  حكام  ال�ضمو  اأ�ضحاب 
حر�ضها يف الوقت ذاته على بناء م�ضتقبل م�ضتدام للجميع.. ومن اأجل حتقيق 
هذا الهدف، فقد ا�ضتثمرنا يف مرافق عاملية امل�ضتوى يف موانئنا، وي�ُضرنا انتهاز 

هذه الفر�ضة مل�ضاركة اخلربات واملعارف مع نظرائنا من جميع اأنحاء العامل".
  من جانبه اأو�ضح معايل فاح حممد الأحبابي، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة 
اأحد  املعارف والأفكار اجلديدة ي�ضكل  اأن ال�ضتثمار يف م�ضاركة  اأبوظبي  موانئ 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  بها  تقوم  التي  للم�ضاهمات  الرئي�ضية  املكونات 
اأن هذا الأمر يجعل  اإىل  بهدف تطوير القطاعات الرئي�ضية واحليوية، م�ضرياً 
من اإمارة اأبوظبي املوقع املثايل ل�ضت�ضافة الن�ضخة ال�ضابعة من اجتماع هيئات 

املوانئ PAR 2022 احلدث رفيع امل�ضتوى يف هذا القطاع.
تطوير ممرات جتارية  على  اأبوظبي  موانئ  "حتر�س جمموعة  معاليه:  وقال 
جديدة وبناء �ضل�ضلة توريد را�ضخة واأكرث ترابطاً م�ضرت�ضدة يف ذلك بتوجيهات 
القيادة الر�ضيدة " واأكد اأن اأف�ضل املمار�ضات التي مت التداول بخ�ضو�ضها خال 
التي يتم  اإىل حزمة اجلهود  ت�ضكل م�ضاهمة قّيمة ت�ضاف  جل�ضات هذا احلدث 

بذلها يف هذا ال�ضياق".
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�ضو  ال�ضام�ضي،  جمعة  حم��م��د  ال��ك��اب��ن  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
العمود  البحري  ال�ضحن  قطاع  "ي�ضكل  اأب��وظ��ب��ي:  م��وان��ئ  ملجموعة  التنفيذي 
الفقري للتجارة الدولية والقت�ضاد العاملي، ولقد اأظهرت التحديات ال�ضتثنائية 
التي �ضهدناها خال الأعوام القليلة املا�ضية الدور الرئي�ضي الذي يوؤديه القطاع 
البحري يف دعم م�ضار التعايف القت�ضادي و�ضلطت ال�ضوء على الأثر الجتماعي 

والبيئي جلهودنا". واأ�ضاف: " فخورون با�ضت�ضافة قادة جمتمع املوانئ العاملي 
اأف�ضل املمار�ضات يف القطاع وبناء �ضراكات تعود  اأبوظبي لتبادل الآراء حول  يف 
اأننا متجهون نحو حقبة جديدة  و واثقون من  الأط���راف..  بالنفع على جميع 
ومهمة من تاريخ القطاع البحري، وعلينا اأن نكون م�ضتعدين ملواجهة التحديات 

التي تنطوي عليها".
�ضهد الجتماع اإلقاء كل من �ضعادة عمر طال احلريري، رئي�س الهيئة العامة 
للموانئ يف ال�ضعودية /موانئ/، وكواه يل هون، الرئي�س التنفيذي، هيئة املاحة 
البحرية واملوانئ يف �ضنغافورة، والكابن حممد جمعة ال�ضام�ضي، الع�ضو املنتدب 
جل�ضات  خ��ال  افتتاحية  كلمات  اأبوظبي  موانئ  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س 

الجتماع.
ركزت اجلل�ضات على جمموعة وا�ضعة من املوا�ضيع الفرعية املتعلقة بالتقنيات 
امل��ب��ت��ك��رة وال��رق��م��ن��ة واإزال�����ة ال��ك��رب��ون وال��ت��ن��وع، اإىل ج��ان��ب ع��رو���س تقدميية 

متخ�ض�ضة ونقا�ضات متعمقة مع جمموعة من اخلرباء العامليني يف القطاع.
ويف مو�ضوع التقنيات املبتكرة، ناق�س احل�ضور دور املوانئ يف متكني مرونة �ضل�ضلة 
التوريد العاملية وتعزيز ترابطها وجرى ا�ضتعرا�س العمل الذي مت اإجنازه حتى 
مناق�ضة  اإىل  بالإ�ضافة  ملواجهتها،  واجل��اه��زي��ة  املخاطر  اإدارة  جم��ال  يف  ال��ي��وم 
جائحة  بها  ت�ضببت  التي  الختناقات  م�ضكلة  حل  خال  من  امل�ضتفادة  الدرو�س 
النظيفة  الطاقة  �ضكلت  و  العامل.   ي�ضهدها  التي  والأح��داث  /كوفيد19-/ 
اأحد املوا�ضيع الرئي�ضية خال احلديث عن اإزالة الكربون، وقدم ممثلو عدد من 
املوانئ امل�ضاركة يف املوؤمتر نبذة عن جهودهم الرامية اإىل تطوير البنية التحتية 

اإىل  النفط  العتماد على وقود  امل�ضتقبل من  ال�ضفن يف  لعملية حتول  الازمة 
بعمليات  املبادرات اخلا�ضة  اإىل  بالإ�ضافة  والهيدروجني،  امل�ضال  الطبيعي  الغاز 

التقاط الكربون واحتجازه.
ووفقاً لأرقام املنظمة البحرية الدولية /IMO/، يت�ضبب قطاع ال�ضحن البحري 
حالياً مبا ن�ضبته %3 من حجم النبعاثات العاملية لغاز ثاين اأوك�ضيد الكربون، 
حيث تت�ضبب ال�ضفن الرا�ضية يف املوانئ باأكرث من ن�ضف هذه النبعاثات.. لذا 
دعم  ب��دور حم��وري يف  ت�ضهم  اأن  �ضاأنها  بها من  املحيطة  واملناطق  امل��وان��ئ  ف��اإن 

اجلهود الرامية اإىل حتقيق اأهداف حماية البيئة يف العامل.
و�ضمن النقا�ضات اخلا�ضة يف موا�ضيع الرقمنة، ا�ضتعر�ضت جمموعة من هيئات 
املوانئ امل�ضاركة مزايا اأحدث املن�ضات الرقمية التي مكنتهم من حت�ضني عمليات 
وتكامل  الكربونية  النبعاثات  تقلي�س  اإىل  بالإ�ضافة  املوانئ  وعمليات  ال�ضحن 

اأنظمة الطاقة امل�ضتخدمة لديهم.
وبالإ�ضافة اإىل اجلل�ضات احلوارية رفيعة امل�ضتوى التي جرت، وفر اجتماع هيئات 
جولة  يف  للم�ضاركة  الفر�ضة  امل�ضاركة  الوفود  جلميع   PAR 2022 املوانئ 
ت�ضمنت  اأبوظبي،  موانئ  جمموعة  تديرها  التي  العاملية  املرافق  اأح��دث  �ضمن 
ا�ضتعرا�س اخلدمات اللوج�ضتية وال�ضناعية املتكاملة التي تقدمها كيزاد التابعة 
لقطاع املدن القت�ضادية واملناطق احلرة �ضمن املجموعة، وجولة لاطاع على 
اأحدث التقنيات املبتكرة املطبقة يف ميناء خليفة الذي مت ت�ضنيفه موؤخراً �ضمن 
البنك  ال�ضادر عن  احلاويات  موانئ  اأداء  موؤ�ضر  عاملية يف  موانئ  اأف�ضل خم�ضة 

الدويل ومعلومات الأ�ضواق ال�ضادرة عن وكالة �ضتاندرد اأند بورز العاملية.

•• دبي -وام: 

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضدر 
 5 رق��م  القانون  دب��ي  لإم���ارة  ال���وزراء، رع��اه اهلل، ب�ضفته حاكماً  رئي�س جمل�س 
ل�ضنة 2022 باإن�ضاء "جمل�س دبي لاإعام"، بهدف توحيد اجلهود الإعامية 
الإعامية  امل�ضتويات  على  فاعلة  وا�ضرتاتيجية  �ضاملة  ُروؤي��ة  لتبّني  الإم��ارة  يف 
مكانة  لتعزيز  الإع���ام  ا�ضرتاتيجية  وتطوير  وال��دول��ي��ة،  والإقليمية  املحلية 
والإقليمية  املحلية  امل�ضتويات  كافة  على  ريادياً  مركزاً  لُت�ضبح  الإعامية  دبي 

والعاملية.
كما اأ�ضدر �ضمّوه املر�ضوم رقم 10 ل�ضنة 2022 بتعيني �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، رئي�ضاً ملجل�س دبي لاإعام، واملر�ضوم رقم 12 ل�ضنة 
اأحمد بن حممد  ال�ضيخ  �ضمو  برئا�ضة  لاإعام  دبي  جمل�س  بت�ضكيل   2022
املُنتدب،  والُع�ضو  للرئي�س  نائباً  امل�����ّري،  غان�م  م�نى  �ضعادة  م��ن:  كل  وع�ضوية 
حميد  وعبداهلل  مالك،  اآل  �ضلطان  مالك  و�ضعادة  ب��دري،  يو�ضف  هالة  و�ضعادة 
بالهول، ويون�س عبدالعزيز اآل نا�ضر، واأمل اأحمد بن �ضبيب، وع�ضام عبدالرحيم 
كاظم، وم�حم�د �ضليمان املا، اإ�ضافة اإىل اأمي��ن ع�ام جمل�س دبي لاإعام، وتكون 

مدة الع�ضوية يف املجل�س ثاث �ضنوات قابلة للتجديد ملَُدد مُماِثلة.
اآل مكتوم، ويل عهد  اأ�ضدر �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد  اإىل ذلك، 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، قرار املجل�س رقم 22 ل�ضنة 2022 بتعيني نهال 

بدري، اأميناً عاماً ملجل�س دبي لاإعام.

- الو�سول اإىل العاملية 
واأكد �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم اأن جمل�س دبي لاإعام 
يتطلع للعمل مع املنظومة الإعامية يف الإمارة يف �ضوء الأهداف التي حددها 
قانون تاأ�ضي�س املجل�س بهدف الرتقاء بالر�ضالة الإعامية وما يتم تقدميه من 
حمتوى مطبوع وم�ضموع ومرئي واإلكرتوين مبا يواكب املكانة العاملية لاإمارة 
املجالت،  �ضتى  نوعية يف  ب��اإجن��ازات  الآخ��ر  تلو  يوماً  اأن ترت�ضخ  تلبث  والتي ل 
م�ضرياً �ضموه اإىل اأن القانون ميّثل بداية مرحلة جديدة من التطوير الإعامي 

ال�ضرتاتيجية  الأه���داف  وي��خ��دم  التنموية  توجهاتها  م��ع  يتوافق  مب��ا  دب��ي  يف 
لدولة الإمارات.

ت�ضمنها  التي  الأه��داف  وفق  للعمل  لاإعام  دبي  اأع�ضاء جمل�س  �ضموه  ودع��ا 
ن  م��وؤك��داً  ممكن،  وق��ت  اأ�ضرع  يف  املرجوة  النتائج  اأف�ضل  اإىل  للو�ضول  القانون 
اإىل  دبي  باإعام  الو�ضول  ت�ضهم يف  وروؤى جديدة  اأفكار  بطرح  �ضيعنى  املجل�س 
اآخ��ذي��ن يف  املعنية،  الأط����راف  ك��اف��ة  م��ع  الوثيق  ال��ت��ع��اون  ع��رب  العاملية  م�ضاف 
اجلهود  م�ضاعفة  من  ت�ضتدعيه  وم��ا  الإع��ام��ي  التطوير  متطلبات  احل�ضبان 
يف ناحية تبّني اأحدث التقنيات واإعداد �ضفوف جديدة من القيادات الإعامية 
املواهب والكفاءات  اأف�ضل  التحديث، واكت�ضاف  املوؤهلة لريادة م�ضرية  الوطنية 
القادرة على الإ�ضهام ب�ضورة موؤثرة يف اإحداث تطوير ملمو�س وموؤثر يف م�ضرية 

العمل الإعامي يف دبي. 

-اأهداف ا�سرتاتيجية
دبي  املنتدب ملجل�س  والع�ضو  الرئي�س  نائب  املري،  �ضعادة منى غامن  واأو�ضحت 
لاإعام، اأن القانون يحدد جملة من الأهداف املهمة للمجل�س وت�ضمل تطوير 
ال�ضرتاتيجية  اأداء  وُمتابعة  الإعامي،  واملُحتوى  القنوات  كفاءة  لقيا�س  نظام 
يدعم  مبا  لدبي،  الإعامية  التناف�ضّية  وتعزيز  جناحها،  ل�ضمان  الإعامية 
والتعريف  الوطنية،  خططها  وي��دع��م  وال���دويل  الإقليمي  الإي��ج��اب��ي  تاأثريها 
الإعامية  للمواهب  رئي�ضياً  عاملياً  مركزاً  مكانتها  وتعزيز  جناحها،  بِق�َض�س 

ال�ضابة، ودعم وتطوير الكوادر الإعامية الإماراتية.
واأكدت �ضعادتها اإن اإ�ضدار قانون تاأ�ضي�س جمل�س دبي لاإعام مبا ت�ضمنه من 
اأهداف وما حدده للمجل�س من اخت�ضا�ضات يت�ضق مع الأهداف ال�ضرتاتيجية 
لدبي ودولة الإمارات على وجه العموم، عمًا بروؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
اأ�ضيًا يف  بن را�ضد اآل مكتوم، وحر�س �ضموه الدائم على جعل الإعام �ضريكاً 
النه�ضة احل�ضارية ال�ضاملة للدولة، وداعماً اأ�ضا�ضياً ملا ت�ضهده دبي من اإجنازات 
م�ضتمرة يف خمتلف املجالت، تاأكيداً على مكانتها العاملية و�ضوًل للهدف الأكرب 
وهو جعل دبي املدينة الأف�ضل يف العامل للعي�س والعمل وال�ضتثمار والزيارة. 

-اجلهات املُلحقة .

القانون،  بهذا  العمل  تاريخ  من  اعتباراً  باملجل�س  ُيلحق  اأن  القانون على  ون�ّس 
"املكتب الإعامي حُلكومة دبي" واجلهات املُلحقة به، و"موؤ�ض�ضة دبي لاإعام"، 
مُبوجب  لها  املُ��ق��ّررة  العتبارية  ب�ضخ�ضيتها  املُلحقة  اجلهات  حتتفظ  اأن  على 
و�ضاحياتها  مهامها  ومُت��اِر���س  لأعمالها،  مة  املُنظِّ اأو  لها  املُن�ِضئة  الت�ضريعات 
وال�ضرتاتيجي  امل���ايل  الإ���ض��راف  حت��ت  الت�ضريعات  ه��ذه  مُب��وج��ب  بها  امل��ُن��وط��ة 
اخت�ضا�ضات  م��ع  وال�����ض��اح��ي��ات  امل��ه��ام  ه��ذه  تتعار�س  األ  �ضريطة  للمجل�س، 

املجل�س.

-اخت�سا�سات املجل�ض
ون�ّس القانون رقم 5 ل�ضنة 2022 على اأن يكون جمل�س دبي لاإعام اجلهة 
الإمارة  بتمثيل  ينفرد  ال��ذي  دب��ي،  اإم���ارة  يف  الإع���ام  بقطاع  املعنية  احلكومية 
واملنظمات  الدولة  يف  واملحلية  الحت��ادي��ة  اجلهات  اأم��ام  فيها  املحلية  واجلهات 
املهام  ويتوىل  الإع���ام،  بقطاع  املُرتِبطة  امل�ضائل  كافة  يف  والدولية  الإقليمية 
ال�ضرتاتيجية  و�ضع  ومنها:  اأه��داف��ه،  حتقيق  من  ُنه  مُتكِّ التي  وال�ضاحيات 
املُتواِفقة  الإع��ام،  ال�ضرتاتيجية لقطاع  العامة لاإمارة واخلطط  الإعامية 
وؤية العامة  مع خطة الإمارة ال�ضرتاتيجية، والإ�ضراف على تنفيذها، واعتماد الرُّ
والإطار ال�ضرتاتيجي الذي تعمل من خاله املوؤ�ض�ضات الإعامية يف الإمارة، 
�ضة  ُمتخ�ضِّ اأداء  ��رات  ُم��وؤ���ضِّ وو�ضع  املجل�س،  لأه��داف  حتقيقها  على  والإ���ض��راف 
واعتماد  وع��امل��ي��اً،  واإقليمياً  حملياً  تناف�ضيتها  لتعزيز  الإع��ام��ي��ة  للموؤ�ض�ضات 
والدرا�ضات  والربامج  وامل�ضاريع  واملبادرات  للمجل�س،  ال�ضرتاتيجية  الأه��داف 
ذها اجلهات  ُتنفِّ باأعمال ون�ضاطات املجل�س، والتي  التي لها عاقة  والتو�ضيات 

التي يتم اإحلاقها به.
مع  ال�ضرتاتيجية  ال��ع��اق��ات  بتعزيز  ك��ذل��ك  ل��اإع��ام  دب��ي  جمل�س  ويخت�س 
�ضوم  الإعام املحلي والإقليمي والعاملي، من خال عقد ال�ضراكات، وُمراجعة الرُّ
مها اجلهات امللحقة باملجل�س، ورفع التو�ضيات الازمة  وبدل اخلدمات التي ُتقدِّ
واعتماد  املعنّية،  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�ضيق  الإم���ارة  يف  ة  املُخت�ضّ للجهات  ب�ضاأنها 
الربامج وامل�ضاريع واملبادرات الإعامية الهادفة لرت�ضيخ �ُضمعة الإمارة اإعامياً 
تنفيذها من قبل اجلهات  والإ�ضراف على  الإيجابية،  ورتها  واملُحافظة على �ضُ

املُلحقة.
ة بقيا�س مدى  رات الأداء اخلا�ضّ كما يخت�س جمل�س دبي لاإعام باعتماد ُموؤ�ضِّ
بقطاع  املُتعلِّقة  ال�ضرتاتيجّية  واخلطط  العامة  ال�ضيا�ضات  بتطبيق  الل��ت��زام 
اجلهات  مع  والتعاون  والتن�ضيق  ب�ضاأنها،  ال��ازم��ة  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  الإع���ام، 
الحتادية واملحلية املعنية لتوفري كافة املعلومات والبيانات والإح�ضاءات التي 
تخُدم تطوير قطاع الإعام يف الإمارة، وتاأ�ضي�س ال�ّضركات مُبفرِده اأو باملُ�ضاركة 
مع الغري، اأو ال�ضتثمار اأو املُ�ضاركة اأو املُ�ضاهمة اأو الندماج اأو �ضراء الأ�ضُهم اأو 
له  ُم�ضاِعدة  اأو  اإعامّية  اأن�ِضطة  ُتزاول  التي  واملُوؤ�ّض�ضات  ال�ّضركات  احِل�َض�س يف 
اأهدافه داخل الّدولة وخارجها، مبا يتوافق مع الت�ضريعات ال�ّضارية  يف حتقيق 

يف الإمارة.

- التعاون مع املجل�ض
من  وغريها  الإعامية  واملوؤ�ض�ضات  احلكومية  اجلهات  جميع  القانون  واأل���زم 
املجل�س  م��ع  ال��ّت��ام  بالتعاون  الإم����ارة،  الإع���ام يف  التي تعمل يف قطاع  اجل��ه��ات 
واجلهات املُلحقة، وتزويدهم بكافة الوثائق والبيانات واملعلومات والإح�ضائيات 
حتقيق  م��ن  املجل�س  لتمكني  لزم��ة  تكون  وال��ت��ي  يطلبونها،  التي  وال��درا���ض��ات 
ادرة  ال�ضّ وال��ق��رارات  القانون  ه��ذا  مُبوجب  به  املُنوطة  املهام  وُم��زاول��ة  اأه��داف��ه 

مُبقت�ضاه والت�ضريعات ال�ضارية يف الإمارة.

- اإ�سدار القرارات التنفيذية
وُي�����ض��ِدر ّرئ��ي�����س جمل�س دب��ي ل��اإع��ام ال��ق��رارات ال��ازم��ة لتنفيذ اأح��ك��ام هذا 
فيه  يتعار�س  ال���ذي  امل���دى  اإىل  اآخ���ر  ت�ضريع  اأي  يف  ن�س  اأي  وُي��ل��غ��ى  ال��ق��ان��ون، 
واأحكامه. وُين�ضر كل من: القانون رقم 5 ل�ضنة 2022، واملر�ضوم رقم 10 ل�ضنة 
رقم 22  التنفيذي  املجل�س  وقرار   ،2022 ل�ضنة   12 رقم  واملر�ضوم   ،2022

ل�ضنة 2022 يف اجلريدة الر�ضمية، وُيعمل بتلك الت�ضريعات من تاريخ الن�ضر.

خرب�ء و م�شوؤولون تنفيذيون معنيون يوؤكدون م�شي �لقطاع �لبحري نحو حقبة جديدة من �لفر�س و �لتحديات

حممد بن ر��شد ي�شدر قانون �إن�شاء جمل�س دبي لالإعالم برئا�شة �أحمد بن حممد

اأبوظبي اإمارة  يف  ال�سياح  من  الطلبات  مقدمي  % من   20

 ق�شاء �أبوظبي تقيد 1000 زو�ج مدين خالل 5 �أ�شهر

•• اأبوظبي-وام:

الفحو�ضات  نطاق  وزي��ادة  لتو�ضيع  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  وزارة  خطة  مع    متا�ضيا 
امل�ضتجد  امل�ضابة بفريو�س كورونا  املبكر وح�ضر احلالت  الدولة بهدف الكت�ضاف  يف 
 242،364 اإجراء  عن  الوزارة  اأعلنت   .. وعزلهم  لهم  19" واملخالطني   - "كوفيد 
فح�ضا جديدا خال ال�ضاعات ال� 24 املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ضتخدام 
اإج��راءات التق�ضي والفح�س  اأف�ضل واأح��دث تقنيات الفح�س الطبي.   و�ضاهم تكثيف 
يف الدولة وتو�ضيع نطاق الفحو�ضات على م�ضتوى الدولة يف الك�ضف عن 575 حالة 

حالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�ضيات  م��ن  امل�ضتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���ض��اب��ة 
امل�ضجلة  يبلغ جمموع احلالت  وبذلك  الازمة،  ال�ضحية  للرعاية  م�ضتقرة وتخ�ضع 

حالة.  909،222
   كما اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع عدم ت�ضجيل اأي حالة وفاة يف الأربع والع�ضرين 
�ضاعة املا�ضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،305 حالت. واأعلنت الوزارة 
�ضفاء 449 حالة جديدة مل�ضابني بفريو�س كورونا امل�ضتجد "كوفيد - 19" وتعافيها 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�ضحية الازمة منذ دخولها امل�ضت�ضفى، 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�ضفاء 892،687 حالة.

•• دبي-وام:

 " م��ب��ادرة  يف  "نداء"  املتخ�ض�ضة  الت�ضالت  موؤ�ض�ضة  �ضاركت 
حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  اأطلقها  التي  و  لا�ضتدامة"  تبادر  دب��ي 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن 
ب�ضرورة  ال��ر���ض��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي����ة  دع���م  و  لتعزيز  التنفيذي 

احلفاظ على املوارد الطبيعية لاأجيال القادمة.
تنفيذها  تتوىل  لا�ضتدامة" التي  تبادر  "دبي  مبادرة  تهدف 
اإىل توعية خمتلف �ضرائح  دائرة القت�ضاد وال�ضياحة يف دبي، 
خال  م��ن   ، الطبيعية  امل���وارد  على  احل��ف��اظ  باأهمية  املجتمع 
رائدة  وجهة  دب��ي  جعل  اإىل  والرامية  املبذولة  اجلهود  تعزيز 

لا�ضتدامة.
جلميع  للتدوير  القابلة  ال��ع��ب��وات  بتوفري  املوؤ�ض�ضة  وق��ام��ت 
املوظفني و التي حتمل �ضعار املبادرة بهدف حتفيزهم على اأن 
اأن  و  ا�ضتدامة  اأك��رث  م�ضتقبل  �ضنع  يف  فاعلني  �ضركاء  يكونوا 
والبحرية  الربية  احلياة  على  احلفاظ  يف  باإيجابية  ي�ضهموا 
اإىل جانب اإتاحة اأجهزة اإعادة تعبئة املياة النقية والنظيفة يف 

اأماكن متفرقة يف مبنى املوؤ�ض�ضة.
 " ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  املدير  بوع�ضيبه  من�ضور  �ضعادة  اأع��رب  و 
وال�ضياحة  القت�ضاد  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  �ضعادته  ع��ن  نداء" 
اأن  اإىل  ، م�ضريا  تبادر لا�ضتدامة  يف دبي يف دعم مبادرة دبي 

املبادرة تاأتي من اأجل املحافظة على البيئة وحمايتها.

�ل�شحة جتري 242,364 فح�شا وتك�شف عن 575 �إ�شابة 
جديدة بفريو�س كورونا �مل�شتجد و449 حالة �شفاء 

)ند�ء( تعزز �لتوعية باحلفاظ على �لبيئة 

- حمدان بن حممد اأ�سدر قرارًا بتعيني اأمني عام املجل�ض 
- اإحلاق املكتب الإعالمي حلكومة دبي واجلهات املُلحقة به وموؤ�س�سة دبي لالإعالم باملجل�ض 

- اأحمد بن حممد: القانون ميّثل بداية مرحلة جديدة من التطوير الإعالمي يف دبي مبا يتوافق مع توجهاتها 
التنموية ويخدم الأهداف ال�سرتاتيجية لدولة الإمارات 

- جمل�ض دبي لالإعالم اجلهة احلكومية املعنية بقطاع الإعالم يف اإمارة دبي وينفرد بتمثيل الإمارة واجلهات املحّلية 
فيها اأمام اجلهات الحتادية واملحلية يف الدولة واملنظمات الإقليمية والدولية 

- مـنى املـّري نائبًا للرئي�ض والُع�سو املُنتدب للمجل�ض ونهال بدري اأمينًا عامًا 
- املجل�ض يهدف اإىل توحيد جهود اإعالم دبي لتبّني ُروؤية �ساملة وا�سرتاتيجية فاعلة على امل�ستويات الإعالمية 

املحلية والإقليمية والدولية



اجلمعه   3  يونيو    2022  م   -    العـدد   13560  
Friday    3    June    2022   -  Issue No   13560

03

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

�ضيف  حمد  الدكتور  امل�ضت�ضار  اأ�ضدر 
القرارات  ال��ع��ام،  ال��ن��ائ��ب  ال�ضام�ضي 
 ،0184  ،0183  ،0182 اأرق������ام 
2022، ب�ضاأن حتديد  0185 ل�ضنة 
اأحكام  عليها  ت��ط��ب��ق  ال��ت��ي  اجل���رائ���م 
قوانني  اأربعة  لت�ضمل  اجلزائي  الأمر 
التوجهات  اإط�����ار  يف  وذل����ك  ج��زائ��ي��ة 
لتبني  العامة  للنيابة  ال�ضرتاتيجية 
نهج النهاء املوجز للدعوى اجلزائية 
ق�����ض��ائ��ي��ة، عدلية،  وت��ق��دمي خ��دم��ات 
تواكب  رائ�������دة  م��ب��ت��ك��رة  وق���ان���ون���ي���ة 
العقوبات  ن��ح��و  ال��ع��امل��ي��ة  الجت���اه���ات 
املجتمع  احتياجات  وتلبي  الر�ضائية، 

وتعزز �ضيادة القانون.
اإ�ضدارها  ال��ت��ي مت  ل��ل��ق��رارات  ووف��ق��اً 
ب����الت����ف����اق م����ع ال�����ن�����واب ال���ع���م���وم يف 
ال�����ض��ل��ط��ات ال��ق�����ض��ائ��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة يتم 
عليها  ال��ت��ي تطبق  اجل��رائ��م  حت��دي��د 
اأح����ك����ام الأم������ر اجل����زائ����ي يف ك���ل من 
امل��ر���ض��وم ب��ق��ان��ون احت�����ادي رق���م 31 
ل�ضنة 2021 باإ�ضدار قانون اجلرائم 
وال��ع��ق��وب��ات، وق��ان��ون ال�����ض��ري وامل���رور 
وتعدياته، واملر�ضوم بقانون احتادي 
رقم 29 ل�ضنة 2021 يف �ضاأن دخول 

واإق����ام����ة الأج����ان����ب ب���الإ����ض���اف���ة اإىل 
امل��ر���ض��وم ب��ق��ان��ون احت�����ادي رق���م 30 
املواد  �ضاأن مكافحة  2021 يف  ل�ضنة 

املخدرة واملوؤثرات العقلية.
بقرارات  املرفقة  اجل��داول  وت�ضمنت 
اجلرائم  من  نوعاً   41 العام  النائب 
النيابة  لأع�����ض��اء  خالها  م��ن  ي��ج��وز 
اجلزائية  الأوام�������ر  اإ�����ض����دار  ال��ع��ام��ة 
املحددة  الغرامة  عقوبة  بتوقيع  فيها 
القرارات  ب��ه��ذه  امل��رف��ق��ة  ب���اجل���داول 
الأق�ضى  احل��د  ن�ضف  يجاوز  ومب��ا ل 

لعقوبة الغرامة املقررة قانوناً.
جدير بالذكر اأن العقوبة ال�ضادر بها 

الأمر اجلزائي ل تعد �ضابقة ق�ضائية 
تقت�ضي رد العتبار.

النيابة  ن�������ض���رت  ال�������ض���دد  ه�����ذا  ويف 
ح�ضاباتها  ع���رب  الإحت����ادي����ة  ال��ع��ام��ة 
الجتماعي  ال��ت��وا���ض��ل  م���واق���ع  ع��ل��ى 
م���ادة فلمية ت��وع��وي��ة حت��ت ع��ن��وان " 
ف��ر���ض��ة "، ن���وه���ت م���ن خ��ال��ه��ا اىل 
ال�����ض��ي��ا���ض��ة ال��ع��ق��اب��ي��ة اجل���دي���دة التي 
تبناها امل�ضرع الإماراتي وفقا لقانون 
مكافحة املخدرات اجلديد، بالأخذ يف 
مر�ضى  املتعاطني  بع�س  اأن  العتبار 
والجتاه  امل��خ��درات،  لتجار  و�ضحايا 
للتغيري  املتعاطي فر�ضة  اإعطاء  نحو 
نحو الأف�����ض��ل، وال��ب��دء م��ن جديد يف 
بال�ضكل  باحلياة،  الإيجابية  امل�ضاركة 
الذي ينعك�س على اأ�ضرهم وجمتمعهم 
ف��ُي�����ض��م��ح ل��ل��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة اإ�����ض����دار 
ب����دًل م���ن احلب�س،  الأم�����ر اجل���زائ���ي 
قرار  ح��دده��ا  ال��ت��ي  لل�ضوابط  وف��ق��اً 
اإخ�ضاعه للفح�س  ، مع  العام  النائب 
الدوري عن املواد املخدرة ملدة �ضنتني 
العامة  النيابة  انطاقاً من حر�س   ،

دعم جهود مكافحة املخدرات .
وب��الم��ك��ان الط����اع ع��ل��ى اجل����داول 
https://  - ال��ت��ايل  ال��راب��ط  ع��رب 

.bit.ly/3NhvFJJ

خدمة  تطلقان  ود�تاروبوت  e& �ملوؤ�ش�شات 
�لذكاء �ل�شطناعي

�لنائب �لعام ي�شدر قر�ر�ت ب�شاأن حتديد �جلر�ئم �لتي 
تطبق عليها �أحكام �لأمر �جلز�ئي يف 4 قو�نني جز�ئية

•• اأبوظبي- وام:

والهيئات  املنظمات  اأرف��ع  الفاعل يف  الإم��ارات تعزيز ح�ضورها  وا�ضلت دولة 
واملجال�س الدولية عرب توايل الإجنازات املرتبطة بانتخابها اأو فوز كفاءاتها 
الوطنية برئا�ضة اأو ع�ضوية تلك املوؤ�ض�ضات والهيئات الأمر الذي يعك�س حجم 
الثقة العاملية بالدولة وكفاءاتها يف املجالت والق�ضايا كافة التي تهم املجتمع 

الدويل.
ول �ضك فاإن جناح التجربة الإماراتية يف البناء والتنمية والإدارة والنجاحات 
الأمر  النجاحات،  تلك  يف  الرئي�ضة  القاعدة  �ضكل  ال��ك��ف��اءات  لتلك  املحلية 
اأ�ضهم ب�ضكل كبري يف تعزيز فر�ضها بالتواجد الدائم على راأ�س قائمة  الذي 

املر�ضحني لقيادة اأهم امللفات العاملية واأبرز املوؤ�ض�ضات الدولية.
وعك�س فوز الإمارات، اأول اأم�س الول، برئا�ضة جلنة الأمم املتحدة لا�ضتخدام 
ال�ضلمي للف�ضاء اخلارجي "كوبو�س" والتي ت�ضم يف ع�ضويتها 100 دولة، 

جناح �ضيا�ضتها اخلارجية وحجم قوتها الناعمة املت�ضاعدة.
املريخ  ل�ضتك�ضاف  الإم����ارات  م�ضروع  م��دي��ر  ���ض��رف،  اأن���ور  ع��م��ران  و�ضيتوىل 
مكتب  وتتبع   ،1959 العام  مرة  لأول  تاأ�ض�ضت  التي  اللجنة  رئي�س  من�ضب 

الأمم املتحدة ل�ضوؤون الف�ضاء اخلارجي، ملدة عامني 2022-2023 و جاء 
فوز الإمارات، برئا�ضة "كوبو�س" بعد نحو �ضهرين من اختتام دولة الإمارات، 
رئا�ضتها ملجل�س الأمن الدويل التي ا�ضتمرت على مدار �ضهر مار�س املا�ضي، 
حققت خاله اإجن��ازات ب��ارزة، �ضواء كرئي�س ملجل�س الأم��ن ال��دويل اأو ع�ضو 

غري دائم به.
وكانت الإمارات قد انتخبت، يف يونيو العام املا�ضي، لع�ضوية جمل�س الأمن 
املنظمة  يف  الريادي  لدورها  عاملية  مباركة  و�ضط   ،2022-2023 للفرتة 
الدولية، ومبوجب النتخابات ترتاأ�س دولة الإمارات جمل�س الأمن الدويل 

مرتني، الأوىل يف مار�س 2022، والثانية يف يونيو2023.
الإن�ضان  ح��ق��وق  جمل�س  بع�ضوية  الإم�����ارات  ف���ازت  ف����ارق،  دويل  اإجن����از  ويف 
عن  �ضوتا   180 على  ح�ضولها  بعد   ،2024 اإىل   2022 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
جمموعة دول اآ�ضيا واملحيط الهادي، وذلك خال النتخابات التي جرت يف 
اأكتوبر املا�ضي بني اأع�ضاء اجلمعية العامة لاأمم املتحدة بالقرتاع ال�ضري 

املبا�ضر.
يف  الإم���ارات  دول��ة  تنتهجها  التي  احلكيمة  لل�ضيا�ضات  تتويجاً  الفوز  �ضكل  و 
ال�ضعيدين  على  احلثيثة  جلهودها  وانعكا�ضا  واحل��ري��ات  احل��ق��وق  تر�ضيخ 

وخمتلف  املتحدة  الأمم  مع  التعاون  يف  الثابت  ونهجها  وال��دويل،  الإقليمي 
الدويل  املجتمع  ت��واج��ه  التي  التحديات  كافة  مواجهة  اأج��ل  م��ن  اأجهزتها 

والتو�ضل اإىل م�ضتقبل اأكرث ازدهاراً جلميع دول و�ضعوب العامل.
و �ضهد �ضهر نوفمرب املا�ضي فوز اللواء الدكتور اأحمد نا�ضر الري�ضي مفت�س 
الدولية  اجلنائية  ال�ضرطة  منظمة  رئي�س  مبن�ضب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ع��ام 
»الإنرتبول« لي�ضبح اأول �ضخ�ضية عربية تتوىل هذا املن�ضب الرفيع ما يوؤكد 
ريادة دولة الإمارات وثقة املجتمع الدويل فيها ويف منظومتها الأمنية و يعزز 

يف الوقت نف�ضه احل�ضور العربي يف هذه املنظمة.
بدورها اأنتخبت رزان املبارك، الع�ضو املنتدب لهيئة البيئة - اأبوظبي و �ضندوق 
حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية ل�ضغل من�ضب رئي�س الحتاد 
الدويل حلماية الطبيعة »IUCN« لتكون بذلك ثاين امراأة تقود الحتاد 

يف تاريخه املمتد على مدى 72 عاماً، واأول رئي�ضة له من غرب اآ�ضيا.
جاء فوز رزان املبارك، بعد اإدلء غالبية املنظمات الأع�ضاء يف الحتاد البالغ 
عددها 1400 ع�ضو و التي متثل اأكرث من 150 دولة، باأ�ضواتها ل�ضاحلها 

ولتكون بذلك الرئي�س اخلام�س ع�ضر لاحتاد.
و يف اأبريل املا�ضي، انتخب حممد اإبراهيم احلمادي، الع�ضو املنتدب الرئي�س 

التنفيذي ملوؤ�ض�ضة الإمارات للطاقة النووية، لع�ضوية جمل�س اإدارة الرابطة 
العاملية النووية كاأول اإماراتي يتوىل هذا املن�ضب.

الربيطانية  العا�ضمة  م��ن  تتخذ  التي  العاملية،  النووية  الرابطة  تتوىل  و 
لندن مقراً لها، دعم تطوير برامج الطاقة النووية حول العامل.. واأع�ضاوؤها 

م�ضوؤولون عن %70 من اإنتاج الطاقة النووية يف العامل.
و جاء هذا النتخاب على خلفية الإجنازات ال�ضتثنائية التي حتققت للربنامج 
النووي ال�ضلمي الإماراتي، وحتديداً تطوير حمطات براكة للطاقة النووية 
ال�ضلمية يف منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي قبل نحو عقد من الزمان، والتي 
النووية اجلديدة حول  الطاقة  م�ضاريع  قبل  يحتذى من  اأ�ضبحت منوذجاً 

العامل.
وتطول قائمة الإجنازات الإماراتية على �ضعيد تويل رئا�ضة وع�ضوية كربى 
الهيئات واملوؤ�ض�ضات الدولية، ومنها على �ضبيل املثال فوزها يف مايو 2021 
بع�ضوية اللجنة التنفيذية لاحتاد الربملاين الدويل، واختيارها يف نوفمرب 
2019 ع�ضوا دائما ب�ضفة مراقب يف جمل�س منظمة املركز الدويل لدرا�ضة 
يف  دولة  ثاين  الإمارات  �ضون وترميم املمتلكات الثقافية " اإيكروم" لت�ضبح 

العامل حت�ضل على هذه املكانة بعد اإيطاليا.

•• ابوظبي-الفجر:

يوا�ضل الأر�ضيف واملكتبة الوطنية 
الرابعة  ال��ن��دوة  لعقد  ا�ضتعداداته 
 2022 ال��ث��ق��ايف  ���ض��م��ن م��و���ض��م��ه 
حتت �ضعار "املكتبات يف الإمارات... 
وذلك  الألفية"  ن��ح��و  ط��م��وح��ات 
 12:00 ال�ضاعة  مت��ام  يف  مب��ق��ره 
يونيو   7 ال����ث����اث����اء  ي������وم  ظ���ه���ر 
2022 اجلاري وتاأتي هذه الندوة 
املكتبات  بقطاع  اله��ت��م��ام  اإط���ار  يف 
املعريف والتثقيفي يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، يف وقت يعمل فيه 
الأر���ض��ي��ف وامل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة على 
اإن�����ض��اء امل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي مّت 

�ضمها لاأر�ضيف.
الوطنية  واملكتبة  الأر�ضيف  ويتجه 
ن���دوة يف  اإىل عقد  املرحلة  ه��ذه  يف 
ال�ضوء  ي�ضلط  لكي  امل��و���ض��وع  ه��ذا 
ع���ل���ى اأف�����ك�����ار وجت���������ارب اخل������رباء 

م�ضروع  ي����رثي  مب���ا  وامل��خ��ت�����ض��ني 
اإىل  يتطلع  ال��ت��ي  الوطنية  املكتبة 
وثقافية  ح�ضارية  منارة  تكون  اأن 
اإب����راز  ت�ضتطيع  الإم������ارات  ل��دول��ة 
القيم واملنجزات احل�ضارية للدولة، 
بالإ�ضافة اإىل ت�ضليط ال�ضوء على 

اإجنازات املكتبات واملكتبيني، واإبراز 
دور املكتبات يف النواحي التعليمية 
وم�ضرية  والجتماعية،  والثقافية 
تعي�ضها  ال���ت���ي  وال���ن���م���اء  ال���ت���ط���ور 

الدولة.
وم�����ن ي��ت��ت��ب��ع اه���ت���م���ام الأر����ض���ي���ف 

اأن  يجد  باملكتبة  الوطنية  واملكتبة 
الإم����ارات(  )مكتبة  مكتبته  اإن�����ض��اء 
ج����اءت م��واك��ب��ة ل��ت��اأ���ض��ي�����ض��ه يف عام 
مكتبة  ح��ر���ض��ت  وق����د   ،1968
الإم������������ارات ع���ل���ى اق����ت����ن����اء اأوع����ي����ة 
وب�ضكليها  ب���اأن���واع���ه���ا،  امل��ع��ل��وم��ات 

الورقي والإلكرتوين، وُتعنى معظم 
بتاريخ  الإم����ارات  مكتبة  مقتنيات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
وبرتاثها، وبتطورها وازدهارها يف 

ظل القيادة الر�ضيدة.
يفخر  التي  الإم���ارات  مكتبة  وتعّد 

الوطنية  وامل��ك��ت��ب��ة  الأر����ض���ي���ف  ب��ه��ا 
الكثرية  امل���ك���ت���ب���ات  م�����ن  واح���������دة 
وال��ع��ري��ق��ة ال��ت��ي ت���ت���وزع يف اأرج����اء 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
ل��ل��ق��راءة وتهيئ  ت�����رّوج  وج��م��ي��ع��ه��ا 
تعمل  وه��ي  العلمي،  البحث  �ضبل 

لكي  والباحثني  القراء  ج��ذب  على 
العلمية  ال���ف���وائ���د  م��ن��ه��ا  ي�����ض��ت��ق��وا 

والثقافية.
املبادرات  اأن  اإىل  الإ���ض��ارة  وجت���در   
قيادتنا  ت��ط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وحمفزاً  ت�ضجيعاً  ت��ع��د  ال��ر���ض��ي��دة 

املعارف  ونهل  املكتبات  ارت��ي��اد  على 
م���ن ك��ن��وزه��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة، ف��ه��ي من 
جمتمع  تدعم  التي  ال��رواف��د  اأه��م 
امل���ع���رف���ة ال�����ذي ����ض���ارت ت��ت�����ض��م به 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
اأنحاء  خمتلف  يف  املكتبات  وانت�ضار 
الإمارات اأحد اأهم مظاهر التطور 
احل�ضاري. ودعا الأر�ضيف واملكتبة 
ال��وط��ن��ي��ة اجل��م��ه��ور حل�����ض��ور هذه 
الندوة التي �ضتعقد مبقره يف متام 
ال�ضاعة 12:00 ظهر يوم الثاثاء 
كبار  مب�ضاركة   2022 يونيو   7
والقائمني  وامل��خ��ت�����ض��ني  اخل�����رباء 

على ال�ضروح املكتبية يف الدولة.
يف  "املكتبات  ن��������دوة  و����ض���ت���ح���ف���ل 
نحو  ط����م����وح����ات  الإم�������������������ارات... 
اإميان  كل من:  الألفية" مب�ضاركة 
ب��و���ض��ل��ي��ب��ي، وال����دك����ت����ور ع���ب���د اهلل 
م�ضلح،  و�ضام  والدكتور  احلفيتي، 

والأ�ضتاذ عماد اأبوعيدة.

و�شط ثقة عاملية.. �لإمار�ت تو��شل تعزيز ح�شورها �لفاعل يف �ملحافل �لدولية

يوا�سل ا�ستعداداته لعقد الندوة الرابعة �سمن مو�سمه الثقايف 2022

�لأر�شيف و�ملكتبة �لوطنية ي�شلط �ل�شوء على �زدهار �ملكتبات يف �لإمار�ت وطموحاتها

•• اأبوظبي-وام:

حتالف  دخلت "e& املوؤ�ض�ضات" وهي جزء من جمموعة e& يف 
"داتاروبوت" لإطاق خدمات  ا�ضرتاتيجي ملدة ثاث �ضنوات مع 
الذكاء ال�ضطناعي للموؤ�ض�ضات AlaaS لدعم التحول الرقمي 

يف اجلهات احلكومية وال�ضركات اخلا�ضة.
على  للموؤ�ض�ضات"  كخدمة  ال�ضطناعي  "الذكاء  من��وذج  يقوم  و 
الذكاء  حلول  واإدارة  ون�ضر  لإن�ضاء  ال�ضاملة  ال�ضحابية  اخلدمات 
دورة حياة  وتو�ضيع  عليها،  والتدريب  الآيل  والتعلم  ال�ضطناعي 
الذكاء  ق��درات  بتطوير  مقارنة  اأق��ل  بتكلفة  ال�ضطناعي  الذكاء 

ال�ضطناعي الداخلية للموؤ�ض�ضات.
و ي�ضاعد هذا النموذج املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة على تطبيق 
ح��ل��ول ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي وف��ق��ا حل����الت ال���ض��ت��خ��دام، وخلق 
قيمة جت��اري��ة ب��احل��د الأدن����ى م��ن ال���ض��ت��ث��م��ار يف خ���ربات الذكاء 

ال�ضطناعي.
 &e" �ضتعمل  ال���ض��ط��ن��اع��ي،  ال���ذك���اء  ح��ل��ول  ت��ب��ن��ي  ل��ت�����ض��ري��ع  و 
نوعه  اأول مركز من  اإن�ضاء  على  املوؤ�ض�ضات" و"داتاروبوت" اأي�ضا 
للتميز يف جمال الذكاء ال�ضطناعي AI CoE ي�ضم طاقما من 
ب�ضكل  القدرات  بناء  على  �ضيعملون  الذين  املتخ�ض�ضني  اخل��رباء 
ال�ضطناعي كخدمة  "الذكاء  اأف�ضل ممار�ضات  وتقدمي  م�ضتمر، 
للموؤ�ض�ضات"، و�ضمان خلق القيمة من خال الإ�ضراف على تنفيذ 

م�ضاريع الذكاء ال�ضطناعي على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات.
e& ال���رائ���دة يف جم���ال البتكار  ال�����ض��راك��ة م��ك��ان��ة  ت��ع��زز ه���ذه  و 

ت�ضعى  التي  للموؤ�ض�ضات  كبرية  جتارية  قيمة  وت�ضيف  والرقمنة 
جهودها  من  كجزء  ال�ضطناعي  الذكاء  حلول  تبني  ت�ضريع  اإىل 

للتحول الرقمي.
و يتيح منوذج اخلدمة اجلديد �ضرعة اأكرب يف حتقيق القيمة مبا 
ون�ضر  تطوير  اإىل  بالإ�ضافة  املوؤ�ض�ضات،  احتياجات  مع  يتما�ضى 

تطبيقات الذكاء ال�ضطناعي عرب جميع قطاعات الأعمال.
ا�ضتخدام  املوؤ�ض�ضات"   &e" لعماء  اأي�ضا  التعاون  ه��ذا  يتيح  و 
منوذج "الذكاء ال�ضطناعي كخدمة" بدعم من من�ضة حملية ل� 
"داتاروبوت" وميكن تطبيق حلول الذكاء ال�ضطناعي للموؤ�ض�ضات 

وفقا حلالت ال�ضتخدام وب�ضكل قابل للتطوير.
 &e" ����و���ض��ي�����ض��ت��ف��ي��د ال��ع��م��اء ك��ذل��ك م���ن احل�����ض��ور ال��رق��م��ي ل
امل����دارة،  اخل��دم��ات  جم���ال  يف  ال��وا���ض��ع��ة  وخ��ربات��ه��ا  املوؤ�ض�ضات" 

بالإ�ضافة اإىل اإمكانات من�ضة "داتاروبوت" للذكاء ال�ضطناعي.
"&e املوؤ�ض�ضات":  و قال �ضلفادور اأجنادا، الرئي�س التنفيذي ل� 
�ضاأنها اأن ت�ضيف  من  جديدة  �ضراكات  عن  للبحث  دائما  "ن�ضعى 
اأكرث  لت�ضبح  واملوؤ�ض�ضات  احلكومية  اجلهات  اإىل  حقيقية  قيمة 
اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، واأك����رث ك��ف��اءة م��ن حيث 
التكلفة يف املجال الرقمي.. و ي�ضاهم منوذج الذكاء ال�ضطناعي 
كخدمة يف متكني هذه ال�ضركات من تنفيذ وت�ضغيل حلول الذكاء 
لبناء  ال��ازم��ة  التكلفة  من  ب�ضيط  بجزء  املتقدمة  ال�ضطناعي 
اأنظمتها اخلا�ضة.. فيما ت�ضاهم �ضراكتنا ال�ضرتاتيجية  و�ضيانة 
عرب  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  حلول  تبني  ت�ضريع  يف  دات��اروب��وت  م��ع 
الأ�ضواق الإقليمية، كما حتقق خدماتنا املدارة قيمة كبرية جلميع 

قطاعات الأعمال".
من جانبه قال دان رايت، الرئي�س التنفيذي ل�ضركة "داتاروبوت": 
ا�ضتخدام  اأجل  ’e& املوؤ�ض�ضات‘ من  مع  ل�ضراكتنا  " متحم�ضون 
امل��وؤ���ض�����ض��ات حول  امل��زي��د م��ن  ال��ذك��اء ال�ضطناعي يف دع��م حت��ول 
ال���ع���امل.. وي��ت��م��ث��ل ه��دف��ن��ا امل�����ض��رتك يف ت��وظ��ي��ف من����وذج الذكاء 
ال��ت��م��ي��ز للذكاء  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات وم���رك���ز  ك��خ��دم��ة  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
ال�ضطناعي،  ال��ذك��اء  حلول  انت�ضار  نطاق  لتو�ضيع  ال�ضطناعي 
الإقليمية  الأ���ض��واق  يف  ال�ضركات  وتزويد  تبنيها،  وت��رية  وت�ضريع 
الرئي�ضية بالأدوات التي حتتاجها لتحقيق الفائدة الق�ضوى من 

بياناتها وخلق قيمة جتارية غري م�ضبوقة".
اعتبارا   &e اإىل  املوؤ�ض�ضية  هويتها  غريت  "ات�ضالت" قد  كانت 
ا�ضرتاتيجيتها  خ���ال  م��ن  وت��ه��دف   ،2022 ف��رباي��ر   23 م��ن 
م��رن ميثل قطاعات  اأعمال  خ��ال من��وذج  النمو من  ت�ضريع  اإىل 

الأعمال الرئي�ضية للمجموعة.
ياأتي قطاع الت�ضالت على راأ�س تلك القطاعات و تدار عملياته 
e&، ومن  ل�  الرئي�ضية  ال�ضوق  الإمارات" يف  "ات�ضالت  من قبل 
قبل ال�ضركات الفرعية للعمليات الدولية مبا ي�ضمن احلفاظ على 
اإرث املجموعة الغني يف قطاع الت�ضالت، وتعزيز �ضبكة ات�ضالتها 

القوية، وم�ضاعفة القيمة املقدمة جلميع �ضرائح العماء.
باأ�ضلوب  الأفراد والرتقاء  للعماء  الرقمية  ولتح�ضني اخلدمات 
التايل  اجليل  حياتهم الرقمي، تقدم "e& احلياة" تكنولوجيا 
يف  الذكية  الت�ضال  من�ضات  خ��ال  م��ن  الرقمية  اخل��دم��ات  م��ن 

جمالت الرتفيه والبيع بالتجزئة والتكنولوجيا املالية.

وكيل وز�رة �لدفاع ي�شتقبل وفد كلية �لدفاع �لوطني �لهندية
•• اأبوظبي-وام: 

ا�ضتقبل �ضعادة مطر الظاهري وكيل وزارة الدفاع، مبكتبه اأم�س، اللواء طيار تيجبري �ضينغ، مدير 
هيئة الأركان يف كلية الدفاع الوطني الهندية والوفد املرافق له، الذي يزور الدولة، وذلك �ضمن 
خطة الكلية يف تبادل الزيارات مع الدول الأخرى. جرى خال اللقاء تبادل وجهات النظر حول 
املوا�ضيع ذات الهتمام امل�ضرتك. كما التقى اللواء الركن طيار فاح حممد القحطاين الوكيل 
الدفاع  كلية  يف  الأرك���ان  هيئة  مبدير  ال��دف��اع،  وزارة  يف  الدفاعي  والت�ضال  لل�ضيا�ضات  امل�ضاعد 
الوطني الهندية، وجرى خال املقابلة تبادل الأحاديث وا�ضتعرا�س عاقات التعاون الع�ضكري 

امل�ضرتك و�ضبل تعزيزها وتنميتها.
واأعرب الوفد الع�ضكري الهندي يف نهاية اللقاء عن �ضعادته مبا �ضاهده من تقدم وتطور يف دولة 

الإمارات يف جميع القطاعات واملجالت.

حو�ء �ل�شحاك تلتقي �شفرية فنلند� لدى �لدولة
•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  املن�ضوري ع�ضو  ال�ضحاك  �ضعيد  الدكتورة حواء  �ضعادة  التقت 
الدول  برملانات  ال�ضداقة مع  الوطني الحت��ادي ع�ضو جمموعة جلنة 
ماريانا  �ضعادة  اأبوظبي،  يف  املجل�س  مبقر  اأم�س  املجل�س  يف  الأوروب��ي��ة 

ني�ضيا �ضفرية جمهورية فنلندا لدى الدولة.
املجالت  يف  البلدين  بني  الثنائية  العاقات  تعزيز  �ضبل  اللقاء  تناول 
املختلفة  املجالت  خمتلف  يف  التعاون  تطوير  يف  اأهميتها  و  الربملانية 
�ضفرية  �ضعادة  تقدمت  و  ال�ضديقني.  ال�ضعبني  م�ضلحة  يف  ي�ضب  مبا 
الإم��ارات قيادة  اإىل دولة  املوا�ضاة  و  التعازي  جمهورية فنلندا بخال�س 
وحكومة و�ضعبا بوفاة املغفور له ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان طيب 

اهلل ثراه.

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  "احلملة  املرجو من  الهدف  الإم��ارات  حققت دولة 
وحت�ضني  ت��ط��ع��ي��م  اإك���م���ال  واأع���ل���ن���ت  كوفيد19-"،  ل��ل��ق��اح 

من الفئات امل�ضتهدفة بالدولة.  100%
الدفاع  "خط  الفئات  وحت�ضني  تطعيم  احلملة  وا�ضتهدفت 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  م��ن  املجتمع  واأف�����راد  وامل��ت��ط��وع��ني،  الأول 
املحددة بح�ضب نوع التطعيم، وكبار ال�ضن واأ�ضحاب الأمرا�س 
املزمنة ِمن َمن ت�ضمح لهم حالتهم ال�ضحية باأخذه". وعملت 

الإمارات من خال وزارة ال�ضحة وتنمية املجتمع على توفري 
لقاح كوفيد19- لكافة اأفراد املجتمع، �ضعياً اإىل الو�ضول اإىل 
املناعة املكت�ضبة الناجتة عن التطعيم "والتح�ضني لاأفراد" 
والتي ت�ضاهم بدورها يف تقليل اأعداد احلالت وال�ضيطرة على 
فريو�س كوفيد19-. وقد حتققت الن�ضبة املرجوة من خال 
توفري "اللقاح" يف كافة املراكز ال�ضحية بالدولة احلكومية 
اإىل توفري اجلرعات  اإ�ضافة  اأفراد املجتمع،  واخلا�ضة لكافة 
التن�ضيطية، وخمتلف اأنواع التطعيمات املعتمدة والتي اأثبتت 

فاعليتها يف مكافحة كوفيد19-.

�لإمار�ت حتقق �لهدف �ملرجو من �حلملة 
�لوطنية للقاح كوفيد-19 
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اأخبـار الإمـارات

بهدف تعزيز ال�سراكة يف الدرا�سات البيئية

مركز تريندز وموؤ�ش�شة كونر�د �أديناور ي�شتعر�شان �شبل تفعيل �لتعاون �لبحثي

املركز مما ي�ضهم يف ورفع موؤ�ضر الر�ضا عن اخلدمات 
املقدمة. 

ال��ع��م��ل و اخر  ���ض��ري  ال���زي���ارة الط����اع ع��ل��ى  و ت�ضمنت 
التي  العقبات  تذليل  اأهمية  على  موؤكداً    ، امل�ضتجدات 
قد تعيق تقدمي اخلدمات وت�ضهيلها للجمهور و ال�ضعي 
نحو تطويرها بجهود وتكاتف كافة العاملني وحتقيق 
متعاملني  ر���ض��ا  رف��ع  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  املتميزة  اخل��دم��ة 

املركز.
�ضبيد  العاملني يف مركز  كافة  �ضكر  ال��زي��ارة،  ويف ختام 
بروح  العمل  �ضرورة  على  اأك��د  و  املثمرة  جهودهم  على 
ال��ف��ري��ق و ال��ت��ع��اون ح��ي��ث ت��ع��د ه���ذه ا���ض��ا���ض��ي��ات العمل 

احلكومي.

•• عجمان -الفجر:

التجارية مركز  ملوؤ�ض�ضة اخلدمات  التنفيذي  املدير  زار 
الزيارات  خ��ال  من  وذل��ك  املركبات  وت�ضجيل  لفح�س 
العمل  جمريات  على  الط��اع  تت�ضمن  التي  ال��دوري��ة 
لتعزيز القطاع التجاري وال�ضتثماري لإماره عجمان. 

التنفيذي  املدير  املطرو�ضي  �ضقر  احمد  ال�ضيد  واأك��د 
واحد  يعد  �ضبيد  ان مركز  التجارية  ملوؤ�ض�ضة اخلدمات 
من املراكز الرئي�ضية واملهمة لفح�س املركبات يف امارة 
عجمان وت�ضعى الهيئة لتوفري خدمات ذكية ومتطورة 
تلبي احتياجات املتعاملني املركز من خال �ضرعة ودقة 
لإ���ض��ع��اد متعاملني  الن��ت��ظ��ار  وق��ت  لتقليل  الإج�����راءات 

�ل�شارقة : �إطالق حملة �شالمة �لعمل يف �لأماكن �ملرتفعة »بلدي« و ��شت�شاري �ل�شارقة يبحثان تعزيز �لتعاون �مل�شرتك
•• ال�صارقة-وام:

البلديات يف  بع�س  بالتعاون مع  املرتفعة وذلك  الأماكن  العمل يف  وال�ضامة حملة �ضامة  الوقاية  اأطلقت هيئة 
التدابري  التي قد حتيط بهم و  باملرتفعات باملخاطر  العاملني  ال�ضرقية بهدف توعية  الو�ضطى واملنطقة  املنطقة 

الواجب اتباعها عند العمل بهذه الظروف بالإ�ضافة اإىل معدات احلماية التي يتوجب توفرها للعمل.
ونظمت الهيئة بالتعاون مع البلديات جولت ميدانية ببع�س املواقع الإن�ضائية للتحقق من توافر جميع ا�ضرتاطات 
ال�ضامة للعاملني وخلوها من املخاطر اإ�ضافة اإىل عقد الور�س والجتماعات مع ال�ضركات التي ت�ضملها احلملة 

بهدف رفع ن�ضبة الوعي بتدابري الوقاية وال�ضامة.
و قال ال�ضيخ املهند�س خالد بن �ضقر القا�ضمي رئي�س هيئة الوقاية وال�ضامة يف ال�ضارقة اإن ت�ضافر اجلهود بني 
خمتلف اجلهات ي�ضب ب�ضكل رئي�ضي يف م�ضلحة العاملني و�ضامتهم وتعترب �ضامة الأرواح نهجا اأ�ضا�ضيا بالإمارة 
تليها �ضامة املمتلكات وتعترب هذه احلملة �ضرورية ملا تقدمه من توعية نوعية على م�ضتوى العمال واملوؤ�ض�ضات 

وت�ضاهم ب�ضكل فعال يف احلد من وقوع احلوادث والإ�ضابات .

البلدي من  املجل�س  دور جلان  تفعيل  الإ�ضت�ضاري على 
خال التن�ضيق مع جلانه وتبادل املاحظات مبا يخدم 

امل�ضلحة العامة.
و ا���ض��ت��ع��ر���س الج��ت��م��اع م��ه��ام جل���ان امل��ج��ل�����س البلدي 
التنفيذية  ال���ائ���ح���ة  يف  ال���������واردة  والخ���ت�������ض���ا����ض���ات 
للمجال�س البلدية لإمارة ال�ضارقة بناء على القرار رقم 
33 ل�ضنة 2005 للمجل�س التنفيذي لإمارة ال�ضارقة ، 
حيث جرى تبادل الأراء حول كيفية تفعيل بع�س املهام 
بالتن�ضيق  املهام  ب�ضاأن مراجعة هذه  واإع��داد مقرتحات 
م��ع دائ����رة ����ض���وؤون ال��ب��ل��دي��ات وامل��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة ملدن 

ومناطق اإمارة ال�ضارقة.

•• ال�صارقة -وام:

بحث املجل�س البلدي ملدينة ال�ضارقة خال لقائه اأم�س 
تعزيز  الإ�ضت�ضاري  ال�ضارقة  جمل�س  اأع�ضاء  من  بعدد 
التعاون بني كافة جمال�س مدن ومناطق اإمارة ال�ضارقة 
وتوحيد اجلهود بهدف الرتقاء باملعايري يف كافة الأمور 

املتعلقة بالظروف احلياتية ل�ضكان الإمارة .
رئي�س  امل��ه��ريي  ع��ل��ي  �ض�����امل  ���ض��ع��ادة  الج��ت��م��اع  ح�ضر 
رئي�س  ال�ضويدي  ميحد  علي  �ضعادة  و  البلدي  املجل�س 
�ضامل  عبداهلل  الدكتور  و  الإ�ضت�ضاري  ال�ضارقة  جمل�س 
الإ�ضت�ضاري  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  الكتبي  ح��م��وده  ب��ن 

اإىل ج��ان��ب ع���دد م���ن الأع�������ض���اء م���ن ك���ا امل��ج��ل�����ض��ني و 
مدينة  بلدية  عام  مدير  الطنيجي  �ضعيد  عبيد  �ضعادة 
املجل�س  �ضر  اأم��ني  بوخاطر  ع��ب��داهلل  وم��اج��د  ال�ضارقة 
املجل�س  ع��ام  اأم��ني  اجل���روان  �ض�����عيد  واأحم����د  البلدي 

ال�ضت�ضاري.
و اأ����ض���اد ���ض��ع��ادة ���ض��امل امل���ه���ريي مب���ا ي��ق��وم ب���ه املجل�س 
املراجعة  خ��ال  من  للقوانني  تطوير  من  ال�ضت�ضاري 
امل�ضتمرة لها مثمنا دوره الرائد يف تطوير اأداء املوؤ�ض�ضات 
اأعمالها  اآلية  مراجعة  خ��ال  من  احلكومية  واجلهات 

ومناق�ضتها يف اجلل�ضات الربملانية املفتوحة .
ال�ضويدي حر�س املجل�س  اأكد �ضعادة ميحد  من جانبه 

�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �خلدمات �لتجارية �لتابعة لهيئة 
�لنقل – عجمان يتفقد مركز �شبيد لفح�س و ت�شجيل �ملركبات 

ن�سرت رموز امل�سح ال�سوئي للمكتبة يف احلدائق العامة

بلدية مدينة �أبوظبي - بالتعاون مع د�ئرة �لثقافة 
و�ل�شياحة - تطلق مبادرة �ملكتبة �لإلكرتونية

جمل�س �أمناء �جلامعة �لقا�شمية ي�شتعر�س جهود �جلامعة يف حتقيق روؤيتها ور�شالتها �لعاملية

»حماكم دبي« وقانونية دبي تناق�شان تطوير �إجر�ء�ت �لتقا�شي ب�شاأن �لدعاوى �حلكومية 

املايل  ال��وف��ر  التقرير  ت��ن��اول  كما 
م��وازن��ة اجلامعة  ال��ذي حتقق يف 
نتيجة ال�ضتغال الكفء ملواردها 
واإمكانياتها املادية، بالإ�ضافة اإىل 
يف  للجامعة  الإع��ام��ي  احل�ضور 
من�ضات التوا�ضل املختلفة، وعقد 
التفاقيات  م��ن  ع����دداً  اجل��ام��ع��ة 
املوؤ�ض�ضات  مع  التفاهم  ومذكرات 
تعزيز  اأجل  والدولية من  املحلية 
املحلي  امل��ج��ت��م��ع��ني  يف  وج����وده����ا 

ع�ضوية  على  اجلامعة  وح�ضول 
جم��ل�����س احت������اد ك���ل���ي���ات وب���رام���ج 
 ،ACBSP الأع������م������ال  اإدارة 
وت���ن���ظ���ي���م ع�����دد م����ن امل�����وؤمت�����رات 
اإىل  بالإ�ضافة  الدولية،  العلمية 
م�ضتوى  ع��ل��ى  اجل���ام���ع���ة  ج���ه���ود 
احل��وك��م��ة امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة م���ن خال 
والتدقيق  الل��ت��زام  مكتب  تفعيل 
التطوير  وح��دة  واإن�ضاء  الداخلي 

وال�ضيا�ضات والإجراءات. 

كافة  يف  املن�ضودة  التنمية  لتنفيذ 
عر�س  و  اجل����ام����ع����ة.  ق���ط���اع���ات 
���ض��ع��ادة الأ����ض���ت���اذ ال���دك���ت���ور ع���واد 
التقرير  اخل��ل��ف م��دي��ر اجل��ام��ع��ة 
خال  اجل��ام��ع��ة  لأداء  ال�����ض��ن��وي 
واأطلع   ،2022-2021 ال��ع��ام 
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ع���دد م��ن اإجن����ازات 
املختلفة،  امل���ج���الت  يف  اجل��ام��ع��ة 
ق��ي��ام اجلامعة  بينها   م��ن  وال��ت��ي 
جديدة،  اأكادميية  برامج  بتقدمي 

الإ�����ض����دارات  اآلف  م���ن  ال���ض��ت��ف��ادة 
والكتب املتنوعة التي ترثي الثقافة 
العامة، وجتعل من ارتياد احلدائق 
حيوياً،  ف�ضاًء  الرتفيهية  واملناطق 
وبيئة حمفزة على التثقيف وق�ضاء 
اأوقات ممتعة ومفيدة بالوقت ذاته.

على  لاطاع  الرتفيهية  واملناطق 
الإلكرتونية،  امل��ك��ت��ب��ة  حم���ت���وي���ات 
الثقايف  م�ضمونها  من  وال�ضتفادة 
الغني.  وال����رتف����ي����ه����ي  وال���ع���ل���م���ي 
واأو���ض��ح��ت ال��ب��ل��دي��ة اأن���ه م��ن خال 
م�ضح الرمز ال�ضوئي للمكتبة ميكن 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأط���ل���ق���ت 
والنقل،  ال��ب��ل��دي��ات  ل��دائ��رة  التابعة 
بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�ضياحة 
من خال مركز بلدية مدينة زايد 
وذلك  الإلكرتونية،  املكتبة  م��ب��ادرة 
باملرافق  امل�ضتمر  الرت���ق���اء  ب��ه��دف 
لتحفيز  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
اأفراد املجتمع على الثقافة ، وجعل 
نحو  وطريقاً  حياة،  اأ�ضلوب  القراءة 

التقدم والتطور امل�ضتمر والتعلم.
وبهدف  اأن���ه���ا  ال��ب��ل��دي��ة  واأ������ض�����ارت   
وا�ضع  نطاق  على  التوجه  ه��ذا  ن�ضر 
�ضوئي  م�ضح  رم��وز  برتكيب  قامت 
يف  وتوزيعها  الإلكرتونية  للمكتبة 
اأماكن اجلل�ضات يف احلدائق العامة 
اأمام رواد احلدائق  لإتاحة الفر�ضة 

و�ضائل الت�ضال التقنية احلديثة، 
عناوين  ت����واف����ر  ع������دم  �����ض����وء  يف 
عليهم  للمدعى  خا�ضة  تف�ضيلية 
يف بع�س ال��دع��اوى، وذل��ك تذليًا 
الدعاوى  ت�ضجيل  يف  عقبات  لأي��ة 
واجلهات  احل��ك��وم��ة  م���ن  املُ��ق��ام��ة 

احلكومية لدى حماكم دبي.

بع�س  نظر  اآج���ال  ب�ضاأن  التن�ضيق 
اخلا�ضة،  الطبيعة  ذات  ال��دع��اوى 
والتي قد تتطلب اإجراءات نظرها 
اإدارة  م��ك��ات��ب  ل���دى  وحت�����ض��ريه��ا 
ا�ضتثنائية،  زمنية  م���دًدا  ال��دع��وى 
اإج������راءات  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
اإع������ان امل���دع���ى ع��ل��ي��ه م���ن خال 

للدائرة  يت�ضنى  ك��ي  الدع���اء،  قيد 
الطاع على لوائح تلك الدعاوى 
بها  واإخطار اجلهات  وم�ضتنداتها، 
للرد عليها يف وقت وجيز، و�ضرعة 
اإحالتها للمحاكم املخت�ضة للف�ضل 

فيها.
�ضبل  اإىل  الج���ت���م���اع  ت���ط���رق  ك��م��ا 

وا����ض���ت���ع���ر����س مدير  وال����������دويل.  
اجلامعة التقرير ال�ضنوي للخطة 
للعام  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
جانب  اإىل   ،2022-2021
الأكادميية  امل�ضتقبلية،  اخلطط 
عليها  �ضتعمل  ال��ت��ي  والإداري��������ة، 
املقبلة،  ال��ف��رتة  خ���ال  اجل��ام��ع��ة 
روؤيتها  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ض��ه��م  مب����ا 
ور���ض��ال��ت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة.  ب��ع��ده��ا قام 
باملجل�س  الدائمة  اللجان  روؤ���ض��اء 
با�ضتعرا�س تقارير اأعمال اللجان 
 ،2022-2021 ال���ع���ام  خ���ال 
واأهم التو�ضيات التي مت اتخاذها 
اجلامعة  اأعمال  ت�ضهيل  اأج��ل  من 

الأكادميية واملالية والإدارية. 
كما ناق�س املجل�س خال اجتماعه 
املعنية  امل���و����ض���وع���ات  م���ن  ع���دي���د 
الأكادميية  اجل���وان���ب  مب��خ��ت��ل��ف 
واعتمد  ب��اجل��ام��ع��ة.  والإداري���������ة 
الذين  اجل��ام��ع��ة  ت��خ��ري��ج ط��ل��ب��ة 
لربامج  التخرج  متطلبات  اأن��ه��وا 
الربيع  ف�����ض��ل  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
ع���دداً  ب��ج��ان��ب   2022-2021
الهيئة  اأع���������ض����اء  ت���رق���ي���ات  م����ن 
ال���ت���دري�������ض���ي���ة، واأق�������ر ع�������دداً من 
القرارات التي �ضت�ضهم يف حتقيق 
وا�ضتمرار  اجل���ام���ع���ة  ت��ط��ل��ع��ات 

تقدمها.

•• ال�صارقة-الفجر:

اجلامعة  اأم����ن����اء  جم��ل�����س  اأ�����ض����اد 
اجتماعه  خ�������ال  ال���ق���ا����ض���م���ي���ة 
الدوري ال�ضابع الذي عقده مبقر 
اجلامعة يف مدينة ال�ضارقة �ضباح 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ب��اع��ت��م��اد  اأم�������س 
ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
اإن�����ض��اء �ضندوق  ال�����ض��ارق��ة،  ح��اك��م 
التعليمي  ال���ض��ت��ث��م��اري  ال���وق���ف 
املتوا�ضل  ال���دع���م  ع��ل��ى  واأث����ن����وا 
�ضموه  ق���ب���ل  م����ن  وال�����احم�����دود 
اجل��ام��ع��ة وحتقيق  روؤي�����ة  ل���دع���م 

ر�ضالتها العاملية.
ت���راأ����س الج���ت���م���اع ���ض��ع��ادة جمال 
ب���داي���ة  واأب�����������دى يف  ال���ط���ري���ف���ي 
باأع�ضاء  ت���رح���ي���ب���ه  الج����ت����م����اع 
عاليا  واأ�����ض����اد  الأم����ن����اء  جم��ل�����س 
وجهود  الأم���ن���اء  جمل�س  ب��ج��ه��ود 
املتوا�ضل  و�ضعيهم  اجلامعة  اإدارة 
اجلامعة  ب�������ض���وؤون  اله���ت���م���ام  يف 
وتطورها  الأك��ادمي��ي��ة  وبراجمها 
الأكادميية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

والإدارية.
ون����اق���������س رئ����ي���������س امل���ج���ل�������س مع 
امل���ج���ل�������س ����ض���ب���ل ت���ن���م���ي���ة م������وارد 
العملية  واخل����ط����وات  اجل���ام���ع���ة 

ح�ضر الجتماع من جانب حماكم 
مدير  احل�����م�����ادي  ع����دن����ان  دب�������ي، 
ويعقوب  ال���دع���اوى،  اإع�����داد  اإدارة 
حم���م���د م���دي���ر م��ك��ت��ب ال�������ض���وؤون 
رئي�س  ال�ضحي  وخالد  القانونية، 
ق�����ض��م اخل���دم���ات امل��رك��زي��ة ب�����اإدارة 
اإ����ض���ع���اد امل��ت��ع��ام��ل��ني، وم���ن���ى عبد 
تطوير  ق�����ض��م  رئ��ي�����س  امل�����ا،  اهلل 
الذكية،  واخل�����دم�����ات  الأن����ظ����م����ة 
وعمار الها�ضمي رئي�س ق�ضم اإعداد 
وفي�ضل  الب���ت���دائ���ي���ة،  ال����دع����اوى 
ال�����زرع�����وين رئ���ي�������س ق�����ض��م اع�����داد 
عبد  وحممد  ال�ضتئناف،  دع���اوى 
�ضوؤون  اأول  اأخ�ضائي  تركي  الغني 
اهلل علي  ع��ب��د  وح���م���د  ق���ان���ون���ي���ة، 

رئي�س ق�ضم الق�ضايا املدنية
امل�ضت�ضار  ومن جانب قانونية دبي 
الدعاوى  ق�ضم  مدير  فايق  ط��ارق 
احل���ك���وم���ي���ة، وف���ري���ق ال��ع��م��ل من 
موظفي اإدارة املنازعات والدعاوى 
احلكومية وبالإ�ضافة اإىل عدد من 
القانونيني  من  اجلهتني  موظفي 

والإداريني.

•• دبي-الفجر

   ع���ق���دت حم���اك���م دب�����ي ودائ������رة 
دبي،  حلكومة  القانونية  ال�ضوؤون 
اجتماًعا تن�ضيقيًّا بتقنية الت�ضال 
املرئي، لتطوير منظومة التقا�ضي 
واملنازعات  بالدعاوى  يتعلق  فيما 
الدائرة  تبا�ضرها  التي  احلكومية 
اأم�������ام ال���ه���ي���ئ���ات ال��ق�����ض��ائ��ي��ة ذات 
اإط������ار  الخ���ت�������ض���ا����س، وذل�������ك يف 
املحاكم  ب���ني  امل�������ض���رتك  ال���ت���ع���اون 
واخلا�ضة  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات 

يف الدولة.
ح����ي����ث اأو�������ض������ح ال�������ض���ي���د ع����دن����ان 
اع������داد  اإدارة  م����دي����ر  احل�����م�����ادي 
الدعاوى يف حماكم دبي مت خال 
الج���ت���م���اع م��ن��اق�����ض��ة ع����دة حماور 
العدالة  حت��ق��ي��ق  ���ض��ي��اق  يف  ت���اأت���ي 
الناجزة و�ضيادة القانون، وتطوير 
اإج����������راءات ال���ع���م���ل ال���رام���ي���ة اإىل 
تعزيز اأطر التعاون امل�ضرتك، ومن 
احلكومية  اجل��ه��ات  اإع����ان  بينها 
ب��ل��وائ��ح ال����دع����اوى، ورب��ط��ه��ا فور 

العلمي الر�ضني واجلاد، ملا يتمتع 
اإقليمية  مكانة  من  “تريندز”  به 
مراكز  اأك��رب  بني  مرموقة  وعاملية 
الأب���ح���اث وال��ف��ك��ر امل��وث��وق��ة على 

امل�ضتوى الدويل.
وبينت اأن التعاون بني مراكز الفكر 
وحملليها  ال��ب��ح��ث��ي��ة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
وخ���ربائ���ه���ا ي��ت��ي��ح ت���ب���ادل الأف���ك���ار 

خدمة البحث العلمي
كانان  الدكتورة  اأو�ضحت  بدورها، 
ال�ضرق  ق�����ض��م  رئ��ي�����ض��ة  اأت���ي���ل���ج���ان، 
الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا يف موؤ�ض�ضة 
اأن تفعيل  اأديناور الأملانية،  كونراد 
مذكرة التعاون وال�ضراكة مع مركز 
وال�ضت�ضارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز 
البحث  خ���دم���ة  ���ض��ال��ح  يف  ي�����ض��ب 

فهمها  يف  وحم����وري  اأ���ض��ا���ض��ي  دور 
التي  الت�ضورات  وو�ضع  وحتليلها 
التخفيف من تداعياتها  ت�ضهم يف 
ق�ضايا  وخ�������ض���و����ض���اً  ال�����ض��ل��ب��ي��ة، 
والحتبا�س  امل��ن��اخ��ي��ة،  ال��ت��غ��ريات 
التنمي��ة  وحت����دي����ات  احل���������راري، 
املتعلقة  وال��ت��ح��دي��ات  امل�����ض��ت��دام��ة، 

بال�ضحة والتعليم.

“تريندز”  اإن  ال���ربي���ك���ي  وق������ال 
ي�������ض���ع���ى ل���ت���ف���ع���ي���ل ال���������ض����راك����ات 
مع  املوقع�������ة  التعاون  واتفاقيات 
واملوؤ�ض�ضات  الفكر  مراكز  خمتلف 
اأو�ضع  البحثية بهدف حتقيق فهم 
الطابع  ذات  ل��ل��ق�����ض��اي��ا  واأع����م����ق 
ال���ع���امل�������ي، وال����ت����ي مي���ك���ن مل���راك���ز 
لها  يكون  اأن  والدرا�ضات  البحوث 

وم�ضرفاً  ط��وي��ًا  ت��اري��خ��اً  متتلك 
يف خدمة البحث العلمي الهادف؛ 
تعزيز  على  اإيجابياً  �ضينعك�س  م��ا 
ال��ت��ع��اون وال�����ض��راك��ة ال��ب��ن��اءة بني 
خمرجات  حت��ق��ي��ق  يف  ال���ط���رف���ني 
علمية ر�ضينة، تتمثل يف الدرا�ضات 
النوعية  والأب�������ح�������اث  ال���ب���ي���ئ���ي���ة 

وا�ضتطاعات الراأي العاملية.

العاملية  ال����راأي  ا���ض��ت��ط��اع��ات  م��ن 
ب��ق�����ض��اي��ا حمورية  ُت���ع���َن���ى  وال���ت���ي 

اإقليمياً وعاملياً.
 

ا�ستطالعات راأي عاملية
رئي�س  ال���ربي���ك���ي  ع����و�����س  واأك��������د 
موؤ�ض�ضة  اأن  تريندز جلوبال  قطاع 
الأمل���ان���ي���ة  اأديناور”  “كونراد 

ب�ضكل  والإم��ك��ان��ات  امل���وارد  وتعبئة 
التو�ضل  ي�����ض��اع��د يف  ك��م��ا  اأف�����ض��ل، 
لأف���������ض����ل امل����م����ار�����ض����ات واق��������رتاح 
مع  للتعامل  ال��ازم��ة  ال�ضيا�ضات 
كافة،  ال�ضعوب  تهم  التي  الق�ضايا 
التحديات  م��واج��ه��ة  ج���ان���ب  اإىل 
التي مل يعد مبقدور اأحد اأن يناأى 
تطال  تداعياتها  لأن  عنها  بنف�ضه 

اجلميع.

تعاون تكاملي
وذك������رت ال���دك���ت���ورة اأت���ي���ل���ج���ان اأن 
املوؤ�ض�ضة متتلك 78 مكتباً، وتدير 
وتنموية  وع��ل��م��ي��ة  بحثية  ب��رام��ج 
تركز  دول�����ة،   120 م���ن  اأك����رث  يف 
والعدالة  وال�����ض��ام  احل��ري��ة  ع��ل��ى 
الدميقراطية  وتعزيز  والت�ضامن 
جانب  اإىل  ال����ق����ان����ون،  و�����ض����ي����ادة 
ال�ضيا�ضية،  ال��ت��ن��م��ي��������������ة  اأب����ح����اث 
والجتماعي������ة،  والق��ت�����ض��ادي��ة، 
والبيئية، ما �ضيجعل اآفاق تفعي�����ل 
املوؤ�ض�ضة  ب��ني  وال�����ض��راك��ة  ال��ت��ع��اون 
وم���رك���ز ت��ري��ن��دز اأرح�����ب واأو����ض���ع، 
تكاملية متنوعة  لتتناول جمالت 
وروؤى  توجهات  �ض����تخدم  ومهمة 

الطرفني.

•• ابوظبي-الفجر:

ا����ض���ت���ع���ر����ض���ت ال����دك����ت����ورة ك���ان���ان 
ال�ضرق  ق�����ض��م  رئ��ي�����ض��ة  اأت���ي���ل���ج���ان، 
الأو������ض�����ط و����ض���م���ال اأف���ري���ق���ي���ا يف 
الأملانية،  اأدي��ن��اور  كونراد  موؤ�ض�ضة 
تريندز  مركز  مقر  زيارتها  خال 
للبحوث وال�ضت�ضارات يف اأبوظبي، 
مذكرة  ت��ف��ع��ي��ل  ���ض��ب��ل  م������وؤخ������راً، 
اجلانبني،  ب���ني  امل��وق��ع��ة  ال��ت��ع��اون 
بهدف تعزيز ال�ضراكة يف املجالت 
البحثية والعلمية، واإعداد الأبحاث 
امل�ضرتكة، ول�ضيما الدرا�ضات التي 
التغري  ملف  على  ال�����ض��وء  ت�ضلط 
الق�ضايا  وتعالج  والبيئة،  املناخي 
الإقليمية والدولية وحتللها بعمق 

وبطريقة منهجية ومو�ضوعية.
اآل���ي���ات  اإىل  الج����ت����م����اع  وت����ط����رق 
اجلانبني  ب����ني  ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز 
تنظيم  اإط��ار  يف  بينهما  والتن�ضيق 
والندوات  وامللتقيات،  امل��وؤمت��رات، 
ال���دول���ي���ة امل�����ض��رتك��ة، ف�����ض��ًا عن 
اإ�ضافة  والباحثني،  تبادل اخلرباء 
م�ضرتكة  م�����ض��اري��ع  م��ن��اق�����ض��ة  اإىل 
اإدارة الباروميرت العاملي  �ضتنفذها 
جمموعة  تت�ضمن  “تريندز”،  يف 
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�شلطان �لقا�شمي ي�شهد حفل تكرمي �لفائزين بالدورة �لـ3 جلائزة �إيكروم - �ل�شارقة و�لدورة �لـ2 جلائزة �لرت�ث �لثقايف �لعربية لليافعني

مركز �أبوظبي للغة �لعربية يناق�س
 حتديات �لرتجمة بني �لعربية و�لفرن�شية

حاكم �ل�شارقة ي�شدر مر�شوما �أمرييا ب�شاأن ف�س دور �لنعقاد 
�لعادي �لثالث من �لف�شل �لت�شريعي �لعا�شر للمجل�س �ل�شت�شاري

•• ال�صارقة -وام:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى 
الف�ضل  من  الثالث  العادي  النعقاد  دور  ف�س  ب�ضاأن  اأم��ريي��ا،  مر�ضوما  ال�ضارقة،  حاكم 

الت�ضريعي العا�ضر للمجل�س ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة.
العادي  النعقاد  دور  ُيف�س  اأن  على  2022م،  ل�ضنة   38 رق��م  الأم��ريي  املر�ضوم  ون�س 
الثالث من الف�ضل الت�ضريعي العا�ضر للمجل�س ال�ضت�ضاري لإمارة ال�ضارقة بعد النتهاء 
من نظر جدول اأعمال جل�ضة يوم اخلمي�س 16 ذو القعدة 1443 هجرية املوافق 16 

. يونيو 2022 

“باري�س يف الأدب العربي  للكتاب. اأما اجلل�ضة الثانية جتليات 
فتتناول مكانة باري�س وح�ضورها يف الأدب العربي  احلديث”، 
�ضعيد  اجلل�ضة  يف  وي�ضارك  للحداثة  بوابة  بو�ضفها  احلديث 
حمدان الطنيجي، املدير التنفيذي ملركز اأبوظبي للغة العربية 
التعليم وبحوث  اإدارة  ال�ضيخ، مدير  الدكتور خليل  و  بالإنابة. 
اللغة العربية بالإنابة يف مركز اأبوظبي للغة العربية، والدكتور 
معجب الزهراين، مدير عام معهد العامل العربي، وفريديرك 
بالدرا�ضات  املخت�ضة  والبحث  التاأهيل  وح��دة  مدير  لغ��راجن، 

العربية والعربية يف جامعة ال�ضوربون اجلديدة.

•• اأبوظبي-وام :

الثقافة  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  ال��ع��رب��ي��ة،  للغة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ينّظم 
وال�ضياحة - اأبوظبي، اليوم جل�ضة بعنوان “ترجمة” يف معهد 
العريقة  العاملية  املنظمات  اإح���دى  باري�س،  يف  العربي  ال��ع��امل 
التي تكر�س جهودها لدعم الثقافة العربية وربطها بالثقافات 
اإىل  الإن�ضانية الأخ��رى. يهدف املركز من خال هذه اجلل�ضة 
ت�ضليط ال�ضوء على العديد من املحاور اأبرزها حتديات ورهانات 
وم�ضتقبل  ت��اري��خ  والفرن�ضية  العربية  اللغتني  ب��ني  الرتجمة 

اللغة العربية يف فرن�ضا بو�ضفها اللغة الثانية الأكرث ا�ضتخداما 
مبا  واملعهد  املركز  بني  ال�ضراكة  تعزيز  جانب  اإىل  فرن�ضا،  يف 
وعلم  ثقافة  لغة  بو�ضفها  العربية  اللغة  مكانة  تر�ضيخ  يخدم 
املو�ضوعة.  والأه���داف  الطموحات  ودوره���ا يف حتقيق  واإب���داع، 
ويعقد املركز يف اإطار امل�ضاركة جل�ضة بعنوان “اللغة العربية يف 
فرن�ضا: ا�ضتخداماتها وتناقلها وانت�ضارها” ي�ضارك فيها معايل 
رئي�س  الأ�ضبق،  الفرن�ضي  والثقافة  الرتبية  وزي��ر  لن��غ،  ج��اك 
رئي�س  متيم،  بن  علي  الدكتور  و�ضعادة  العربي،  العامل  معهد 
مركز اأبوظبي للغة العربية، والأمني العام جلائزة ال�ضيخ زايد 

•• ال�صارقة-الفجر:

لنا�ضري  الازمني  والتدريب  الدعم  تقدمي  يف  الرائد  دوره  من  انطاقاً 
وموؤلفي كتب اأدب الطفل، وتطوير مهاراتهم بهدف اإثراء هذا املجال من 
الأدب يف العامل العربي؛ عقد املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني ور�ضة عمل 
بعنوان “القراءة العاجّية”، موؤخراَ، بالتعاون مع مكتبات ابوظبي، وذلك 
لتوظيف  ال��ازم��ة  وامل��ه��ارات  باملعارف  والنا�ضرين  الكّتاب  تزويد  بغر�س 
الِكتاب والقراءة كو�ضيلة عاجية ُت�ضهم يف تعزيز التوازن النف�ضي والذهني 

وحت�ضني ال�ضحة العقلية لاأطفال.
اإي��ا بريثود،  ُع��ق��دت يف املجّمع ال��ث��ق��ايف، واأدارت��ه��ا  وام��ت��دت ال��ور���ض��ة التي 
اليوم الأول  اأي��ام، حيث �ضهد  اأخ�ضائية العاج بالقراءة، على مدار ثاثة 

جانب  اإىل  الأمثلة،  من  العديد  وا�ضتعر�ضت  املرجّوة.  الفائدة  من  ممكن 
خال  عملياً  ال��ع��اج  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  تطبيق  للم�ضاركني  الفر�ضة  اإت��اح��ة 
اإىل  بالإ�ضافة  تاأثريها،  وحجم  فاعليتها  مدى  ليلم�ضوا  الور�ضة،  اأن�ضطة 

جتربة اآليات ومناذج خمتلفة للو�ضول اإىل الهدف املن�ضود.
ال�ضرق  منطقة  يف  ن���ادراً  اأم���راً  يعّد  بالقراءة  العاج  “اإّن  ب��ريث��ود:  وقالت 
ح�ضوره  لتعزيز  اأك��رب  ب�ضكل  عليه  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  وبحاجة  الأو���ض��ط، 
الوقت،  نتائج مذهلة مع  له من  ملا  العمرّية،  الفئات  اأو�ضاط خمتلف  بني 
اأبداه  ال��ذي  التفاعل  حجم  م�ضاهدتي  عند  الكبرية  بال�ضعادة  �ضعرت  وقد 
هذا  ل�ضتك�ضاف  انتابهم  ال��ذي  وال�ضغف  الور�ضة،  يف  واحل�ضور  امل�ضاركون 

الأ�ضلوب الفريد واملوؤثر من العاج..
الأفكار  ح���ول  ل��دي��ه��م  امل��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  تطّلعه�����م  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة   

ع��ر���س مقدمة ح��ول ت��اري��خ وم��ف��ه��وم ال��ع��اج ب��ال��ق��راءة، واآل��ي��ات تطويره 
ومتكينه يف عامل الأدب، واجتاهاته امل�ضتقبلية. يف حني تناول اليوم الثاين 
بال�ضكل  واآليات عملها  بالقراءة،  للعاج  املختلفة  والأدوات  الأ�ضاليب  اأبرز 
الثالث  اليوم  اأن يختتم  املمكنة. قبل  النتائج  اأف�ضل  الذي ي�ضمن حتقيق 
والفكرّية،  الأدبية  والنتاجات  العناوين  العديد من  ال�ضوء على  بت�ضليط 
التوازن  التي ت�ضلح لعاج م�ضاكل وا�ضطرابات متنّوعة، وخلق حالة من 

النف�ضي والذهني لدى ال�ضخ�س امل�ضتهدف.

�سة اأ�ساليب مدرو�سة ومتخ�سّ
واأك����دت ب��ريث��ود خ��ال ال��ور���ض��ة اأّن ال��ع��اج ب��ال��ق��راءة ي��ت��ّم وف��ق��اً لأ�ضاليب 
قدر  اأك��رب  حت�ضيل  بهدف  حم��ّددة  خطوات  تنتهج  �ضة،  ومتخ�ضّ مدرو�ضة 

اجلديدة التي تناولته�����ا الور�ض������ة على م�������دار اأيام انعقادها، والتي ت�ضلح 
وحتقيق  الكبار،  اأو  اليافعني  اأو  الأطفال  �ضواء  اجلميع،  مع  ل�ضتخدامها 
وامل�ضاكل  ال�ضطرابات  م��ن  الكثري  ع��اج  يف  ُت�ضهم  املتوق����ّع  تفوق  نتائج 

باأنواعها«.

اأفكار جديدة
على  اليافعني  لكتب  الإماراتي  للمجل�س  ال�ضكر  بجزيل  “اأتوّجه  واأ�ضافت 
مبادرته يف تناول هذا املو�ضوع الهام، وتعزيز معرفة الكّتاب والنا�ضرين به، 
اأفكار جديدة ملوؤلفات ت�ضاهم  اأم��ام  اأن يفتح الآف��اق  ال��ذي من �ضاأنه  الأم��ر 
يف تن�ضئة جيل يتمتع بال�ضحة النف�ضية اجليدة، التي متكنهم من �ضناعة 

م�ضتقبل زاهر لهم وملجتمعاتهم«.

•• ال�صارقة-وام:

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضهد 
بجوائز  الفائزين  تكرمي  حفل  اأم�س  �ضباح  ال�ضارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
– ال�ضارقة للممار�ضات اجليدة يف حفظ  اإيكروم  الثالثة من جائزة  ال��دورة 
والدورة   ،”2021-2022“ العربية  املنطقة  يف  الثقايف  ال��رتاث  وحماية 

الثانية من جائزة الرتاث الثقايف العربية لليافعني، وذلك يف بيت احلكمة.
يف  اإيكروم  ملنظمة  الإقليمي  املدير  اأ�ضان  زكي  للدكتور  بكلمة  احلفل  ب��داأ 
ال�ضارقة قدم فيها ال�ضكر والتقدير اإىل �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة على 
الثقافية  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  وجلميع  الإقليمي  للمركز  املتوا�ضل  دعمه 
ورحب باحل�ضور من م�ضوؤولني وم�ضاركني من خمتلف الدول وهناأ جميع 

الفائزين.
اأعوام،  اأطلقنا هذه اجلائزة قبل خم�ضة  اأ�ضان:عندما  زكي  الدكتور  وقال 
هدفنا اإىل ن�ضر ثقافة احلفاظ على الرتاث الثقايف يف املنطقة �ضمن معايري 
واأ�ض�س دولية، وذلك من خال التعريف باملبادرات اجليدة التي يتم تنفيذها 
على ال�ضعيد العربي، والتي ت�ضهم يف حتفيز القيام بحماية الرتاث الثقايف 
ال�ضياق  �ضمن  الدولية  املنهجيات  اتباع  اإىل  يرتقي  ب�ضكل  واإحيائه  امل��ادي 
هذه  على  ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  بذلك  ون�ضبو  امل�ضتدامة  والتنمية  املجتمعي 
املبادرات وتكرميها مبا يتنا�ضب مع متيزها يف املنطقة والعامل.. كما اأننا ما 
امل�ضتويني  على  املجال  هذا  يف  واخل��ربة  املعرفة  تبادل  ت�ضهيل  نحاول  فتئنا 
الإقليمي والدويل، من اأجل تعزيز الوعي وتقدير املعاين وفهم القيم التي 

ال�ضارقة   - اإي��ك��روم  جائزة  من  الثالثة  ل��ل��دورة  الكربى  باجلائزة  ف��از  قد  و 
للممار�ضات اجليدة يف حفظ وحماية الرتاث الثقايف يف املنطقة العربية كل 
من م�ضروع حماية تراث بريوت الثقايف - لبنان، وم�ضروع اإعادة تاأهيل املنازل 

واملباين املحيطة بامل�ضجد الأق�ضى يف القد�س - فل�ضطني.
امل�ضاركة  ح�ضد  يف  بنجاحه  ال��ث��ق��ايف  ب���ريوت  ت���راث  حماية  م�����ض��روع  متيز  و 
امل���دين،  امل��ج��ت��م��ع  ل���اأف���راد وامل��وؤ���ض�����ض��ات مب��ا يف ذل���ك م��ن��ظ��م��ات  املجتمعية 
امل�ضاحات  م��ن  ال��ع��دي��د  خ��ال  م��ن  احل�����ض��ري  الن�ضيج  اإن��ق��اذ  يف  للم�ضاهمة 
الثقافية مثل �ضالت عر�س الفنون، واملتاحف واملكتبات التاريخية، واملباين 

ال�ضكنية والتجارب والذكريات اخلا�ضة التي حتملها هذه الف�ضاءات.
اأما م�ضروع اإعادة تاأهيل املنازل واملباين املحيطة بامل�ضجد الأق�ضى يف القد�س 
- فل�ضطني، فكان له التاأثري الإيجابي على الأ�ضر التي تعي�س يف هذه املنطقة 

الواقعة حتت تهديد قوات الحتال.
و يظهر امل�ضروع قوة الرتاث و اإ�ضهامه يف منح الأمل والأثر الإيجابي الذي 
متعددة،  اأج��ي��ال  منها  عانت  التي  ال�ضدمات  مواجهة  يف  ي��زرع��ه  اأن  ميكن 
مبمتلكاتهم  ال��ن��ا���س  ورب���ط  الأ���ض��ري��ة  ال��ب��ن��ى  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  وم�ضاهمته 

واأرا�ضيهم.
و يف فئة التميز اخلا�س، فازت اأربعة م�ضروعات وهي م�ضروع ق�ضر ه�ضام يف 
اأريحا، وم�ضروع معبد بعل �ضامني يف تدمر، وم�ضروع قرية القرارة يف غزة، 

وم�ضروع التوثيق الرقمي للوثائق التاريخية يف القد�س.
اإيكروم-  جائزة  من  املا�ضية  بالدورة  الفائزين  امل�ضروعني  التكرمي  �ضمل  و 
املنطقة  يف  الثقايف  ال��رتاث  وحماية  حفظ  يف  اجليدة  للممار�ضات  ال�ضارقة 

يحملها الرتاث الثقايف من قبل اأهله ومن اأجل مالكيه واأ�ضحابه اأول ».
اإيكروم يف ال�ضارقة ال�ضكر اإىل جلان التحكيم  وقدم املدير الإقليمي ملنظمة 
للم�ضروعات  ح��ي��ادي��ة  ب��ك��ل  بتحكيمهم  اجل���ائ���زة  اجن����اح  يف  ���ض��اه��م��ت  ال��ت��ي 

املرت�ضحة، كما قدم �ضكره لكافة العاملني والداعمني وال�ضركاء.
ثم األقى جون روبن�س، رئي�س املجل�س التنفيذي ملنظمة ايكروم كلمة قال فيها 
: “ بينما نتطلع اإىل الإعان عن الفائزين يف كلتا امل�ضابقتني، اأود اأن اأعرب 
املجل�س  القا�ضمي ع�ضو  الدكتور �ضلطان بن حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
لهذا  لرعايته  اإي��ك��روم  منظمة  وام��ت��ن��ان  �ضكر  ع��ن  ال�ضارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى 

احلدث، وجميع اأن�ضطتنا الأخرى يف املنطقة«.
ثم �ضاهد �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة واحل�ضور عددا من الأفام املرئية 
حول جائزة اإيكروم - ال�ضارقة للممار�ضات اجليدة يف حفظ وحماية الرتاث 
الثقايف يف املنطقة العربية، وجائزة الرتاث الثقايف العربية لليافعني، وحول 

الأعمال الفائزة.
والفائزين  الثقافية  املنظمات  ممثلي  م��ن  ل��ع��دد  كلمات  احل��ف��ل  تخللت  و 
وامل�ضرفني على امل�ضاركات، ثمنوا خالها دعم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور 
التي  الثقافية  واملبادرات  بالأن�ضطة  واهتمامه  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان 

حتافظ على الإرث الثقايف العربي يف كافة اأقطار الوطن العربي.
و تف�ضل �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة بعد ذلك بتكرمي الفائزين يف الدورة 
ال�ضارقة للممار�ضات اجليدة يف حفظ وحماية  اإيكروم -  الثالثة من جائزة 
الرتاث  ج��ائ��زة  م��ن  الثانية  وال����دورة  العربية،  املنطقة  يف  الثقايف  ال���رتاث 

الثقايف العربية لليافعني.

العربية التي اأقيمت قبل عامني، وهما م�ضروع “اإعادة تاأهيل �ضوق ال�ضقطية” 
يف حلب - �ضوريا، الفائز باجلائزة الكربى عن فئة “املباين واملواقع الأثرية، 
ملجموعة  ال��وث��ائ��ق��ي  ل��ل��رتاث  الأول���ي���ة  والإ���ض��ع��اف��ات  “الرقمنة  وم�����ض��روع 
املخطوطات يف مكتبة امل�ضجد العمري” يف غزة - فل�ضطني، الفائز باجلائزة 

الكربى عن فئة “املقتنيات واملجموعات �ضمن املوؤ�ض�ضات الثقافية«.
اأما الدورة الثانية من جائزة الرتاث الثقايف العربية لليافعني، ففازت بها 
الإمارات  دول��ة   - لل�ضم  الأم��ل  �ضارة ح�ضن احلو�ضني، من مدر�ضة  الطالبة 
جمعية   - اخلطاب  بن  عمر  كلية  مدر�ضة  من  امل�ضري،  الي�ضار  والطالبة   ،
فئة  ع��ن  بال�ضراكة  الأول  ب��امل��رك��ز  ل��ب��ن��ان،   - الإ���ض��ام��ي��ة  اخل��ريي��ة  املقا�ضد 

الر�ضم.
عبد  غ��ا  الطالبة  الفوتوغرايف  الت�ضوير  فئة  ع��ن  الأول  باملركز  ف��از  كما 
الرحيم حممود الرحيل، من مدر�ضة بيو�ضة ال�ضرقية الثانوية املختلطة - 
الأردن، بينما فاز باملركز الأول عن فئة الرق�س الفولكلوري، مدر�ضة التقدم 
القدمي، وفازت مدر�ضة ق�ضر  �ضارعنا  ليبيا عن رق�ضة   - الأ�ضا�ضي  للتعليم 
احلابات الغربي الثانوية املختلطة - الأردن باملركز الأول عن فئة الفيلم 

التوعوي عن فيلم ق�ضة فرح من قلب البادية.
ح�ضر حفل التكرمي كل من ال�ضيخ �ضامل بن عبدالرحمن القا�ضمي رئي�س 
دائرة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ض��م��ي  ب��ن حميد  وال�����ض��ي��خ حم��م��د  احل���اك���م،  �ضمو  مكتب 
اآل  مبارك  بن  نهيان  بنت  اليازية  وال�ضيخة  املجتمعية،  والتنمية  الإح�ضاء 
نهيان و معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�ضباب، وعدد من 

كبار امل�ضوؤولني وال�ضفراء وممثلي املنظمات الثقافية.

خالل ور�سة عمل على مدار 3 اأّيام

�ملجل�س �لإمار�تي لكتب �ليافعني ُيعّزز مفهوم �لعالج بالقر�ءة و�أثره على �ملجتمع لدى �ملكتبّيات وموؤلفي �أدب �لأطفال
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العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
لتجارة  :جلوه  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�ضكراب رخ�ضة رقم : 2763748 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضالح عبداهلل �ضالح القا�ضمي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضليمان علي حممد املعمري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
لتجارة  :المل  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�ضكراب رخ�ضة رقم : 2392488 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عو�س �ضهيل زايد �ضويد املن�ضوري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف مبارك حممد بخيت ال�ضيعري

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
الظفره   :بوابة  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN للنقليات واملقاولت العامة رخ�ضة رقم : 1163434 
قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالواحد �ضالح حممد ال�ضابري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضعد عبدالرحمن علي حممد احل�ضرمي

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :املثايل لل�ضقالت

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم : 1185479 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حافظ عبدالرب عبدال�ضتار %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �ضامل �ضليمان �ضيف
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حافظ عبدالرب عبدال�ضتار

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ املثايل لل�ضقالت 
IDEAL SCAFFOLDING 

اإىل /املثاىل لل�ضقالت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
IDEAL SCAFFOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :الرافدين لتجارة الدوية وامل�ضتلزمات 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: البيطرية رخ�ضة رقم : 1133283 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد اوحيد لفته %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضامل لويهى الزفنه الدربوت العفارى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ الرافدين لتجارة الدوية وامل�ضتلزمات البيطرية

ALRAFEDAIN VETERINARY MEDECINE & INSTRUMENTS EST 

اإىل /الرافدين لتجارة الدوية وامل�ضتلزمات البيطرية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ALRAFEDAIN VETERINARY MEDECINE & INSTRUMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :ال�ضماح لاقم�ضة ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�ضة رقم : 1024130 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة احمد خالد عرمو�س الرفاعى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف احمد خالد عرمو�س الرفاعى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف على حممد على حممد باطوق

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ال�ضماح لاقم�ضة ذ.م.م 

AL SAMAH TEXTILES L.L.C

اإىل /ال�ضماح لاقم�ضة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL SAMAH TEXTILES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/اك�ضن  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN زون- فرع العني ذ.م.م رخ�ضة رقم:1000213-1 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�ضة

العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بازلت لا�ضت�ضارات الهند�ضية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:1653922 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد حمد خ�ضاونه %17

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة حممد حمد العبد اهلل %16
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ان�س قا�ضم البلخى %16

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / نا�ضر حممد ح�ضن الدينى الربيكى من مالك اإىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء / نا�ضر حممد ح�ضن الدينى الربيكى من 100 % اإىل %51

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ بازلت لا�ضت�ضارات الهند�ضية 
BASALT ENGINEERING CONSULTANCY 

اإىل /بازلت لا�ضت�ضارات الهند�ضية ذ.م.م 
BASALT ENGINEERING CONSULTANCY L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة ربوع اخلزنة لل�ضيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة وال�ضباغ رخ�ضة رقم:1010834 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة ربيع نزيه ابو ع�ضلى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضيف حميد خمي�س حممد الكعبى
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

 تعديل اإ�ضم جتاري من/ موؤ�ض�ضة ربوع اخلزنة لل�ضيانة العامة وال�ضباغ
 RUBU AL KHAZNA GENERAL MAINTENANCE & PAINTING 

 ESTABLISHMENT
اإىل /ربوع اخلزنة لل�ضيانة العامة وال�ضباغ - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 

 RUBU AL KHAZNA GENERAL MAINTENANCE & PAINTING
- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/نني ايرا لقطع الغيار اجلديدة لل�ضيارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3811889 
تعديل اإ�ضم جتاري من/ نني ايرا لقطع الغيار اجلديدة لل�ضيارات 

NAYAN ERA NEW AUTO SPARE PARTS 

اإىل /نني ايرا للحدادة و اللحام 
NAYAN ERA BLACKSMITH & WELDING

و  ابراهيم  را�ضد على  نا�ضر  ال�ضيد   457217 5 م  امل�ضفح  اأبوظبي  / من  تعديل عنوان 
اخرين اإىل اأبوظبي م�ضفح م�ضفح 5 202201290939 202201290939 حكومة اأبوظبي

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة ور�ضة حدادة وحلام 2592011.1
تعديل ن�ضاط / حذف جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�ضيارات 4530001

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

ال�ضم التجاري:بلو داميوند للمنا�ضبات  ذ.م.م
عنوان ال�ضركة:جزيرة ابوظبي- �ضرق 20-1، 0 �ضركة انرتنا�ضيونال كابيتال 

تريدجن ذ.م.م
CN رقم القيد يف ال�ضجل القت�ضادي: 2139580 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�ضفية ال�ضركة
وال�ضت�ضارات  احل�ضابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�ضادة/مريال  تعيني   -  2
على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/5/26  لل�ضركة  قانوين  كم�ضفي   ، الدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  حم�ضر  قرار 

تاريخ التعديل:2022/06/02   - بالرقم:2205020542 
املعني  امل�ضفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضاين  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

زون لاعانات واخلط والر�ضم
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:3894379 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/كلني  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ان�ضكت كيلر للنظافة ومكافحة احل�ضرات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4455190 

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية - مكتب تنمية ال�ضناعة باأن / ال�ضادة :نوفلتي ل�ضناعة 

قد تقدموا الينا بطلب  IN الثاث رخ�ضة رقم:1022110 
تعديل مدير / اإ�ضافة عبد الغني حممد حممود م�ضطفى

SHAHD FOR KITCHENS L.L.C تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضهد للمطابخ ذ.م.م
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضلطان حمد احمد املطوع الظاهري

قانوين تعديل نوع / من موؤ�ض�ضة فردية حملية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ نوفلتي ل�ضناعة الثاث

NOVELTY FURNITURE MANUFACTURING

اإىل /نوفلتي ل�ضناعة الثاث - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
NOVELTY FURNITURE MANUFACTURING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
- مكتب تنمية ال�ضناعة خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن 
�ضت�ضتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :معهد النخبة للتدريب الداري ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�ضة رقم : 1717688 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة مهدى ابراهيم اخلطيب اجل�ضى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف مهدى ابراهيم اخلطيب اجل�ضى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف وفاء وليد مو�ضى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف دروازه للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
DARWAZA GENERAL CONTRACTING - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C 

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ معهد النخبة للتدريب الداري ذ.م.م

ELITE MANAGEMENT TRAINING INSTITUTE L.L.C
اإىل /معهد النخبة للتدريب الداري - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

ELITE MANAGEMENT TRAINING INSTITUTE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :ع�ضر ال�ضروق للمقاولت العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�ضة رقم : 1955182 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / �ضاح عبداملق�ضود ابراهيم عبدالعال من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / �ضاح عبداملق�ضود ابراهيم عبدالعال من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف عبا�س عبداهلل ح�ضن العلى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
 تعديل اإ�ضم جتاري من/ ع�ضر ال�ضروق للمقاولت العامة ذ.م.م 

ASR AL SHROUQ GENERAL CONTRACTING L.L.C L.L.C

اإىل /ع�ضر ال�ضروق للمقاولت العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
ASR AL SHROUQ GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
ال�ضادة :جويفول للماب�س اجلاهزة والهدايا  باأن /  الإقت�ضادية  التنمية  تعلن دائرة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ذ.م.م  رخ�ضة رقم : 2797540 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة انيل كومار بلجيت �ضينغ %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضرفى فهد على ح�ضني احلارثى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف انيل كومار بلجيت �ضينغ

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ جويفول للماب�س اجلاهزة والهدايا ذ.م.م 
JOYFUL READY MADE AND GIFTS L.L.C

اإىل /جويفول للماب�س اجلاهزة والهدايا - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
JOYFUL READY MADE AND GIFTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/لماركا 

CN لدارة العقارات رخ�ضة رقم:2978739 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
للمنتجات  الرو�ضة  ال�ض�����ادة/حمات  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الطازجة رخ�ضة رقم:1119983 
تعديل وكيل خدمات / حذف �ضعيد �ضامل عبداهلل الكنيبى املزروعى

تعديل راأ�س املال / من 0 اإىل 150000
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ حمات الرو�ضة للمنتجات الطازجة 
AL ROWDA FRESH PRODUCTS STORES 

اإىل /الرو�ضة للمنتجات الطازجة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
AL ROWDA FRESH PRODUCTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�ضركة:�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

ال�ضخ�س  ذ.م.م-�ضركة  لا�ضت�ضارات  كومباين  اند  التجاري:لونربت  ال�ضم 
الواحد ذ.م.م

عنوان ال�ضركة:تاجر ابوظبي
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1 - حل وت�ضفية ال�ضركة
قانوين  كم�ضفي   ، واملراجعة  للتدقيق  منتورز  ال�ضادة/�ضتاندرد  تعيني   -  2
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-  تاريخ التعديل:2022/6/1
املعني  امل�ضفي  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال مدة 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

وق��ع��ت ه��ي��ئ��ة اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة والح��ت��ي��اط��ي��ة وج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة للعلوم 
املجالت  يف  التعاون  نطاق  تو�ضيع  على  تركز  تفاهم  مذكرة  والتكنولوجيا 

الأكادميية والعلمية والبحثية التي ت�ضمل الروبوتات والأنظمة الذكية.
وقع مذكرة التفاهم - بح�ضور اللواء الركن طيار ال�ضيخ اأحمد بن طحنون 
و�ضعادة  والحتياطية  الوطنية  اخلدمة  هيئة  رئي�س  نهيان،  اآل  حممد  بن 
حميد ال�ضمري، نائب رئي�س اللجنة التنفيذية ملجل�س اأمناء جامعة خليفة 
جامعة  يف  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  احل��م��ادي،  �ضلطان  ع���ارف  ال��دك��ت��ور   -
املن�ضوري،  علي  عبيد  الركن  العميد  و�ضعادة  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
امل��وؤ���ض�����ض��ي يف هيئة اخل��دم��ة الوطنية  م��دي��ر م��دي��ري��ة الإع����ام والت�����ض��ال 

والحتياطية.
من  جمموعة  طحنون  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ  ط��ي��ار  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ضتعر�س 
امل�ضاريع التي طورتها الدفعة الثالثة من منت�ضبي برنامج النخبة للخدمة 
ج��ام��ع��ة خليفة  الب��ت��ك��ار يف  "يوم  م��ن  ك��ج��زء  وال��ت��ي مت عر�ضها  ال��وط��ن��ي��ة 
2022" الذي يعترب معر�ضا �ضنويا يحتفي مب�ضتويات البتكار التي و�ضل 
اإليها طلبة جامعة خليفة والتي يج�ضدونها يف �ضنتهم الأكادميية الأخرية، 
كما ت�ضلم اأع�ضاء فريق النخبة للخدمة الوطنية �ضهادات لإكمالهم بنجاح 

املهام املوكلة اإليهم من قبل جامعة خليفة خال فعاليات يوم البتكار.
واأكد اللواء الركن طيار ال�ضيخ اأحمد بن طحنون بن حممد اآل نهيان، اأهمية 
وجامعة  الهيئة  بني  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  تعزز  كونها  التفاهم  مذكرة 

الأكادميية  املوؤ�ض�ضات  من  واح��دة  تعترب  التي  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
وال�ضروح العلمية الرائدة يف الدولة.

العلمية  ال��ق��درات  م��ن  ال�ضتفادة  على  تركز  ال��ت��ع��اون  جم��الت  اأن  واأو���ض��ح 
العلمية  اأ�ضحاب التخ�ض�ضات  التي ميتلكها جمندي اخلدمة الوطنية من 
والدرا�ضات العليا من خال تدريبهم وتاأهيلهم و�ضقل مهاراتهم يف العديد 
من املجات العملية وتهيئتهم للبحث العلمي الذي يعترب الطريق الأ�ضرع 
واملعرفية  العلمية  الآف����اق  يفتح  ك��ون��ه  ال�����ض��ع��وب،  ورف��اه��ي��ة  ورف��ع��ة  ل��ت��ق��دم 
اجلديدة اأمام الباحثني مبا ي�ضاهم يف حت�ضني مهاراتهم الفكرية والثقافية 
اأمامهم للعمل مع جمموعات من ذوي اخلربة وال�ضتفادة  ويتيح الفر�ضة 
بحثيا  ك���ادرا  متتلك  خليفة  جامعة  واأن  ل�ضيما  واآرائ���ه���م،  خ��ربات��ه��م  م��ن 
ومهند�ضني واأ�ضاتذة جامعيني خمت�ضني من ذوي الكفاءة يف جمالت هامة 

ميكن ال�ضتفادة منها، وحتديدا الروبوتات والأنظمة الذكية.
اإع��داد كوكبة من  اإىل  املذكرة  الدفاع تطمح من خال هذه  اأن وزارة  واأك��د 
امل�ضلحة وتقدمي احللول  القوات  القادرين على خدمة  املواطنني  الباحثني 
فئة  لإع���داد  اإ�ضافة  والطبية،  والفنية  اللوج�ضتية  امل��ج��الت  يف  البتكارية 
القطاعات  اأحد  باعتباره  الع�ضكرية  ال�ضناعات  املجندين خلدمة قطاع  من 
احليوية التي تلقى دعما واهتماما كبريين من القيادة الر�ضيدة حتت رعاية 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

التي تربطنا  ال�ضراكة  ال�ضمري : نفخر بهذه  من جانبه قال �ضعادة حميد 
نطاق  وتو�ضيع  الإم����ارات  دول���ة  يف  والحتياطية  الوطنية  اخل��دم��ة  بهيئة 
تت�ضمن  التي  والبحثية  والعلمية  الأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��الت  يف  معهم  التعاون 

التفاهم يف  الروبوتات والأنظمة الذكية، ويف هذا الإط��ار، �ضت�ضاهم مذكرة 
متهيد الطريق اأمام العديد من الطلبة الإماراتيني لك�ضب املعرفة وتعزيز 
مهاراتهم لي�ضبحوا متخ�ض�ضني موؤهلني ومزودين ب�ضكل كامل باخلربات 

التي تتيح لهم الت�ضدي لتحديات امل�ضتقبل.
"النخبة"  برناجمي  يف  التعاون  نطاق  تو�ضيع  التفاهم  م��ذك��رة  وتت�ضمن 
ذلك  يف  مب��ا  �ضنويا،  امل�ضاركني  اأع���داد  لتغطية  ي�ضعيان  اللذين  و"طموح" 
مهاراتهم  �ضقل  بهدف  والحتياطية  الوطنية  اخلدمة  ومنت�ضبي  الطلبة 
خريجي  الطلبة  طموح  برنامج  وي�ضتهدف  العلمية.  للبحوث  واإع��داده��م 
امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة وال��ذي��ن مت ان��ت��ق��اوؤه��م وف��ق��ا ل��درج��ات��ه��م ح�ضب معايري 
و�ضعتها اجلامعة يف اللغة الإجنليزية واختبار الإمارات القيا�ضي )اإم�ضات( 
مادتني  درا���ض��ة  بفر�ضة  الطلبة  �ضيحظى  حيث  وال��ف��ي��زي��اء،  وال��ري��ا���ض��ي��ات 
�ضتوفر  لذلك،  اإ�ضافة  معتمدة،  اأكادميية  ك�ضاعات  واحت�ضابهما  خمتلفتني 
ي�ضتوفون جميع معايري  الذين  املتفوقني  اأكادميية للطلبة  اجلامعة منحا 

جامعة خليفة.
اأما برنامج النخبة البحثي املتمركز حول تطوير احللول للتحديات احلالية 
في�ضتهدف طلبة اجلامعات، خا�ضة خريجي اأف�ضل 300 جامعة يف العامل.

ووفقا لهذا الربنامج، ميكن للم�ضاركني اختيار مادة من برامج الدرا�ضات 
العليا املعتمدة يف حال ا�ضتيفائهم ملتطلبات القبول.

ويف ال�ضياق ذاته، ا�ضتعر�س اللواء الركن طيار ال�ضيخ اأحمد بن طحنون بن 
حممد اآل نهيان م�ضروعات فريق النخبة للخدمة الوطنية يف يوم البتكار 
اللغة  على  للتعرف  اآل��ي��ا  نظاما  ت�ضمنت  وال��ت��ي   2022 خليفة  جامعة  يف 

"اإيزي  العربية ومركبة ذاتية التحكم ت�ضت�ضعر العقبات تعتمد على من�ضة 
مايل" ومركبة ذاتية التحكم اأخرى ت�ضاهم يف ا�ضت�ضعار العقبات تقوم على 
من�ضة "ني�ضان ليف"، وهو منوذج اأ�ضا�ضي للتنبوؤ الذكي "اآي بريدكت" لإدارة 
يف  التخطيط  حتديات  حت�ضني  مل�ضروع  اإ�ضافة  بان"،  "اآي  ال�  عرب  امل�ضادر 
موؤ�ض�ضة ات�ضالت وم�ضروع روبوت �ضدا�ضي الأرجل لا�ضتخدام يف تطبيقات 
فح�س  لأغ��را���س  وحتليلها  بالبيانات  التحكم  وروب���وت  والتحكم  الإن�����ض��اء 
تو�ضيل  جمال  يف  والإن�ضاء  للتحكم  طيار  ب��دون  وطائرة  الأنابيب  خطوط 

الطرود وت�ضميم وتنفيذ من�ضة مرنة ملركبة جوية ذاتية التحكم.
التقنية  احللول  تطوير  يف  اجلانبني  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  وت�ضاهم 
الفعالة القائمة على اأحدث التكنولوجيات والبحوث العملية، وذلك لدعم 
كما  الع�ضكري،  القطاع  ل��دى  الأداء  فعالية  وتعزيز  ال��ق��رار  �ضناعة  عملية 
لإيجاد  والحتياطية  الوطنية  اخلدمة  منت�ضبي  تطوير  ت�ضهيل  يف  ت�ضاهم 
احللول النظرية والعملية وتطوير التقنيات املتعلقة بالقيادة الذاتية حلل 
التحديات الرئي�ضة يف العديد من القطاعات التي تخدم القطاع الع�ضكري 

وت�ضمل القطاع اللوج�ضتي والتكنولوجي والطبي.
ووفقا ملذكرة التفاهم، تقوم جامعة خليفة بتطوير من�ضة اإلكرتونية جلميع 
املر�ضحني املوؤهلني يف اخلدمة الوطنية والحتياطية ليتمكنوا من خالها 

من تقدمي الطلبات لغر�س القبول يف برناجمي النخبة وطموح.
وبرامج  ال����دورات  يف  للت�ضجيل  للطلبة  الفر�ضة  التفاهم  م��ذك��رة  وتتيح 
امل��ج��الت التقنية  اإ���ض��راك��ه��م يف  ت��ع��زز مهاراتهم م��ن خ��ال  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب 

والبحثية والتطوير يف املراكز املخت�ضة بجامعة خليفة.

•• اأبوظبي -الفجر:

الأول  اأم�����س  الإم����ارات  ت��راث  ل��ن��ادي  التابع  ال�ضبابي  العني  مركز  اأط��ل��ق 
فئة  املنت�ضبني  لطابه  ينظمه  ال��ذي  الرتاثي  الهجن  برنامج  الثاثاء 
30 يونيو القادم يف منطقة  15 �ضنة، وي�ضتمر حتى   - 10 الذكور من 

�ضيح �ضربه مبدينة العني.
وي��ق��دم ال��ربن��ام��ج ال����ذي ي��ن��ف��ذه جم��م��وع��ة م��ن امل���درب���ني املتخ�ض�ضني 
5 حماور  معلومات للطاب عن اإعداد الهجن لل�ضباق حيث يتكون من 
رئي�ضية هي بداية انتاج هجن ال�ضباق، التغذية والوقاية من الأمرا�س، 
وبداية  الهجن  ركوب  )الأدب(،  الهجن  تعليم  ال�ضباق،  م�ضتلزمات هجن 

ال�ضباق.
وقال خليفة بطي ال�ضام�ضي مدير مركز العني اإن تنظيم الربنامج ياأتي 
اإطار جهود النادي يف الهتمام واملحافظة على تراث الآباء والأجداد  يف 
ل�ضيما الريا�ضات الرتاثية التي تعد جزءاً مهماً من تاريخ وثقافة دولة 
الإمارات واحلر�س على توثيقه ونقله اإىل الأجيال، م�ضيفا اأن الهجن تعد 

اأهم املوروثات احل�ضارية والثقافية البدوية املحلية، وتعد �ضباقات  اأحد 
والأكرث  املميزة  الرتاثية  الريا�ضات  اإح���دى  الأ�ضيلة  العربية  الهجن 
�ضعبية يف الدولة ملا فيها من اإثارة وت�ضويق واإحياء للرتاث ال�ضعبي. واأ�ضار 
اإك�ضاب الطاب اخلربة واملعرفة  اإىل  اأن الربنامج يهدف  اإىل  ال�ضام�ضي 

برتاثهم، �ضعياً اإىل �ضقل هويتهم الوطنية وتر�ضيخها.

تعاون بني هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية وجامعة خليفة يف �ملجالت �لأكادميية و�لعلمية و�لبحثية

مركز �لعني �ل�شبابي يطلق برنامج �لهجن �لرت�ثي

•• ال�صارقة -الفجر:

بالتعاون مع القيادة العامة ل�ضرطة ال�ض�ارقة؛ نظمت دائرة 
ال�����ض��ارق��ة، م��ق��اب��ات خم�ض�ضة  اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
مل�ضتفيدي ال�ضمان الجتماعي �ضمن مبادرة "متكني" التي 
متعاون  بعقد  الدائرة  م�ضتفيدي  لت�ضغيل  الدائرة  اأطلقتها 

حتت م�ضمى "مبادرة متكني" 
ومت اجراء املقابات يف جمل�س �ضاحية وا�ضط؛ بح�ضور وفد 
وت�ضغيلهم  ال�ض�ارقة؛ لختيار من يرونه منا�ضباً  من �ضرطة 

يف مهام حمددة وفقا حلاجة املوؤ�ض�ضة.
وت�����ض��ت��ه��دف م��ب��ادرة "متكني" ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة الأق����ل من 

والعطاء، وتكون متاحة  العمل  والقادرة على  45 عاماً  �ضن 
م�ضتوى  لرفع  الإم���ارة  يف  والأه��ل��ي��ة  احلكومية  للموؤ�ض�ضات 

التدريب والتاأهيل وتطوير الأداء 

التكامل يف خدمة املجتمع
"متكني" التابع لدائرة  اآمنة احلمادي، مدير مكتب  واأكدت 
اخلدمات الجتماعية؛  اأهمية هذه املبادرة  ملنت�ضبي "متكني" 
الدائرة واجلهات احلكومية،  ي�ضكل حلقة و�ضل بني  ، كونه 
اأم��ام ه��ذه الفئة لكت�ضاب  ال��ب��ادرة اخل��ي��ارات  كما تتيح ه��ذه 
والتدريب  التطوير  فر�س  من  وال�ضتفادة  واملعرفة  اخلربة 

املتاحة يف كل جهة.

العامة  للقيادة  وت��ق��دي��ره��ا  �ضكرها  ع��ن  احل��م��ادي  واع��رب��ت 
امل�ضاركة  اأجل  ال�ضارقة على جتاوبها ومبادرتها من  ل�ضرطة 
يف ا�ضتقطاب هذه الفئة، م�ضرية اإىل اأن هناك توا�ضل م�ضتمر 
فر�س  لإت��اح��ة  ال�ضارقة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
املواطنني، وتتوىل تدريبهم وتاأهيلهم وفقاً  الفئة من  لهذه 
من  ب��اأن  وذك��رت    ، جهة،  لكل  الداخلية  التدريبية  للربامج 
اأهم ال�ضروط اأن يكون امل�ضتفيد من هذه املبادرة مواطناً من 
اإمارة ال�ضارقة، ومقيماً فيها ب�ضكل دائم، ولئقاً طبياً للعمل، 
واأن يكون من م�ضتحقي امل�ضاعدات الجتماعية بالدائرة، واأن 
يكون راغباً باإرادته لالتحاق بالربنامج، واأن يكون من الفئة 

العمرية الأقل من 45 �ضنة.

�جتماعية �ل�شارقة تنظم مقابالت ملبادرة )متكني( مل�شتفيدي �ل�شمان �لجتماعي بالتعاون مع �شرطة �ل�شارقة 
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م   وال�ضترياد  للتجارة  :ماروتي  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم : 1165722 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / رامى جمدى فتحى جرج�س �ضلبى من �ضريك اإىل مالك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / رامى جمدى فتحى جرج�س �ضلبى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف من�ضور �ضامل حممد العلوى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ ماروتي للتجارة وال�ضترياد ذ.م.م 

MAROTTE TRADING AND IMPORTING L.L.C

اإىل /ماروتي للتجارة وال�ضترياد - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
MAROTTE .TRADING AND IMPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :�ضركة ابو جواد للمقاولت ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�ضة رقم : 1028639 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبداهلل خمي�س عبداهلل �ضلطان احلمادى %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة طاهر وار�س حممد وار�س %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف خمي�س جاراهلل ح�ضني بخيت املن�ضورى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد وار�س حممد �ضافى
 تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضركة ابوجواد للمقاولت العامة - ذ م م 

 ABU JAWAD GENERAL CONTRACTING COMPANY - L L C 

اإىل/�ضركة ابو جواد للمقاولت العامة ذ.م.م 
ABU JAWAD GENERAL CONTRACTING COMPANY L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/دلتا  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لا�ضت�ضارات امل�ضرفية رخ�ضة رقم:4135158 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/واحة الفر�ضان للمقاولت العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1863159 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة رمزى يعقوب ح�ضن مهنا %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف من�ضور نا�ضر من�ضور حمد الكعبى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ضاحة null*null اإىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�ضم جتاري من/ واحة الفر�ضان للمقاولت العامه
WAHAT AL FURSAN GENERAL CONTRACTING 

اإىل /واحة الفر�ضان للمقاولت العامه - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
WAHAT AL FURSAN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
العامة  وال�ضيانة  للمقاولت  ال�ض�����ادة/الثواين  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:4145677 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة زايد احمد على عبداهلل ذيبان %10

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / انت�ضار �ضالح ح�ضني احمد من مالك اإىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء / انت�ضار �ضالح ح�ضني احمد من 100 % اإىل %90

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ الثواين للمقاولت وال�ضيانة العامة

ALTHAWANI CONTRACTING &GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /الثواين للمقاولت وال�ضيانة العامة ذ.م.م 
ALTHAWANI CONTRACTING & GENERAL MAINTENANC L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
للنظافة  :تانا  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العامة رخ�ضة رقم : 2038069 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة نا�ضر حممد علي نا�ضر املزيدي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف خليفه عبداهلل حارب جا�ضم الظاهري
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اإعــــــــــالن
وال�ضيانة  الرتكيب  لعمال  :داما�س  ال�ضادة   / باأن  الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: وال�ضاح رخ�ضة رقم : 2822879 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة عبداهلل على عبيد عيدان ال�ضحى %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضعود عايد املفعانى
تعديل وكيل خدمات / حذف جا�ضم عبدالرحيم احمد احلمادي

 تعديل اإ�ضم جتاري من/ داما�س لعمال الرتكيب وال�ضيانة وال�ضاح
DAMAS INSTALLATION AND MAINTENANCE AND REPAIR WORKS 

اإىل/�ضما بريوت للمقاولت العامة 
SAMA BEIRUT GENERAL CONTRACTING 

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاولت م�ضاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال الرتكيب وال�ضيانة والإ�ضاح 20008

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

الغاء اعالن �سابق
الرخ�ضة  القت�ضادية بخ�ضو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
لتجارة  ذوبال  التجاري  بال�ضم   CN رقم:2933178 
مواد البناء بالغاء طلب الغاء الرخ�ضة واعادة الو�ضع 

كما كان عليه �ضابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



اجلمعه   3  يونيو    2022  م   -    العـدد   13560  
Friday    3    June    2022   -  Issue No   1356008

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
MOJAU_2022- 0068596 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 
الأطراف املذكورة. من الطرف الأول : حممد �ضفى العظم حممد نظيم احلق ، اجلن�ضية 

: بنغادي�س  اإىل الطرف الثاين :فاطمة حممود جابر ، اجلن�ضية الإمارات 
بال�ضم التجاري )اجنادين للخياطة والتطريز(  ن�ضاط الرخ�ضة )خياطة املاب�س 
الن�ضائية ، تطريز املاب�س الن�ضائية ، تطريز العبايات وال�ضيل( واملرخ�س من دائرة 
التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة مهنية رقم 241777 ال�ضادرة 

بتاريخ  1993/11/17  
 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.

وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل
بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
MOJAU_2022- 0068598 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 

الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : مراد على حممد على ، اجلن�ضية : الهند 

اإىل الطرف الثاين : اجناز ح�ضني انور ح�ضني ، اجلن�ضية : الهند 
بال�ضم التجاري )اجل�ضر لتجارة مواد البناء(  ن�ضاط الرخ�ضة )جتارة معدات واليات 

الت�ضييد والبناء ولوازمها - باجلملة( واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف 
خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 740925 ال�ضادرة بتاريخ 2016/2/15  

 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.
وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل

بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
فقدت �ضهادات اأ�ضهم 

�ضادرة عن دبي لاإ�ضتثمار �س.م.ع لكل من :
عدد الأ�سهم رقم ال�سهادة الإ�سم 

95943472هاجر �سلطان ح�سن بال�سالت 
95963472اأمينة �سلطان ح�سن بال�سالت 
95931274ليلى �سلطان ح�سن بال�سالت 

يرجى ممن يعرث عليها 
الإت�ضال على الهاتف )0581518888( 

اأو الإت�ضال بال�ضركة 
على الرقم املبا�ضر )04-8122305(

اإعالن فقدان اأ�شهم
العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  3188/2019/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
املنفذ به وقدره )51595168.53 درهم(  املبلغ  2017/561 جتاري كلي، ب�ضداد  ال�ضادر يف الدعوى رقم  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�ضوع 

�ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف
طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري �س م ع )واآخرون( عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة - دبي - �ضارع الإحتاد - مبنى بناية بنك التجاري - �ضقة 

وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي    - �ضنرت  �ضتي  ديرة  بجوار   -  4
املطلوب اإعانه : عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة - �ضركة منطقة حرة  

10413 �س - بالقرب من �ضركة الرا�س  اإم��ارة دبي جبل علي - بردبي - جبل علي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى بناية رقم  عنوانه : الإم��ارات - 
 CHANDAN@OVERSEASDXB.NET - 0599811990 - لتجارة

مو�ضوع الإعان : املنفذ �ضده : �ضاندان بانريجي ، املنفذ �ضده : �ضيمريت بانريجي ، املنفذ �ضده : عرب البحار العاملية لل�ضناعات احلديدية 
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/6/22 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه 
 )http://www.emiratesauction.ae اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين  اأدناه لدى اجلهة التي 
وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه 
معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ضاريف خال ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�ضرة التالية 
لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�ضاف املمتلكات : بيانات العقار : حق منفعة على مبنى - املنطقة : جبل علي - رقم الر�س S10413 - امل�ضاحة : 10،000 مرت مربع - وينتهي 

بتاريخ 2024/3/31 التقييم : 6700000 درهم - يباع لعلى عطاء.  ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70496 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اعالن قرار بالتنفيذ  
 يف التنفيذ رقم 214/2019/211 تنفيذ عقاري

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/140 عقاري كلي، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )1077769 درهم( �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف. 
طالب التنفيذ : فخر الدين بروبرتيز ليمتد - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي 

- �ضارع الأبراج - مبنى ليك �ضنرتال - �ضقة 2201   
املطلوب اإعانه : 1- حممد على �ضعيد م�ضطفوى كا�ضانى - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعان : قررت حمكمة دبي الإبتدائية العقارية بتاريخ 2022/5/25 اخطاركم 
التنفيذ املعدلة  املبلغ املرت�ضد يف ذمتكم وقدره )1077769( درهم وفقا لائحة  ب�ضداد 

وذلك للعلم مبا جاء فيه. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 2405/2022/253 تنفيذ �شيكات
املنظورة يف : دائرة التنفيذ التا�ضعة رقم 230  

مو�ضوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�ضيك املرجتع رقم )001299( وال�ضادر عن بنك الإمارات الوطني بقيمة ال�ضيك 
)21717( درهم �ضاما للر�ضوم وامل�ضاريف. 

طالب التنفيذ : �ضركة الإحتاد للتاأمني )م�ضاهمة عامة(  
عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى ون �ضنجل تاور - الدور الثاين - مكتب رقم )212( بجوار مركز الإمارات 

للعطات - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري رقم مكاين )2450786923(  
املطلوب اإعانهما : 1- العارف و�ضريو�س للتجارة العامة - �س ذ م م - �ضفته : منفذ �ضده  ، 2- كرامت اهلل حممد 
ا�ضحق - �ضفته : منفذ �ضده. مو�ضوع الإعان : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاه والزامك بدفع املبلغ 

املنفذ به وقدره 14236.46 درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
يوما من   15 املذكور خال  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

تاريخ ن�ضر هذا العان.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 3093/2022/209 تنفيذ عمايل
املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�ضاد�ضة رقم 227 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى العمالية رقم 10598/2021 ، واملعدل بالإ�ضتئناف 
رقم 3183/2021 ا�ضتئناف عمايل ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )54271 درهم( 

طالب التنفيذ : �ضهري عيد �ضليمان عثمان  
عنوانه : الإمارات - منطقة جمريا الدائريه �ضارع 4 ا�ضم  البناية 10C بجوار ا�ضواق مارت - �ضقة رقم 

دبي   - الثالثة  اجلمريا   - دبي  اإمارة   804
املطلوب اإعانه : 1- كلية مينا لاإدارة منطقة احلرة - ذ م م - �ضفته : منفذ �ضده   

مو�ضوع الإعان : قد اأقام عليك��� الدعوى التنفيذية املذكورة اأعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهم   54271

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن بالن�شر )تظلم( 

 23/2022/71 تظلم مدين  
تفا�ضيل الإعان بالن�ضر

اىل املتظلم �ضده / 1- ادم ابوبكر عبدالرحمن - جمهول حمل الإقامة 
مبا اأن املتظلم / عبداهلل بن �ضيف بن احمد الكعبي   

وميثله / را�ضد �ضيف �ضعيد �ضيف الزبادي   
قد اأقام عليكم التظلم املذكور اأعاه ومو�ضوعه التظلم من القرار ال�ضادر بتاريخ 2022/3/11 يف 
المر على عري�ضة رقم 116 ل�ضنة 2022 و القا�ضي برف�س طلب املنع من ال�ضفر للتظلم �ضدهم.  
وحددت لها جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 2022/6/21 ال�ضاعة 9.30 �ضباحا �س بقاعة التقا�ضي 
عن بعد التي ميكن الو�ضول اليها من خال موقع حماكم دبي اللكرتوين - اخلدمات العامة 
بانه لكم احلق بتقدمي ما  الق�ضايا ول يتوجب عليكم ح�ضورها ونخطركم  - جداول جل�ضات 
نظام  خ��ال  من  يوما   3 ب  اجلل�ضة  قبل  منكم  عليها  موقع  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديكم 

الطلبات الذكية.   
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70533 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن بالن�شر        

 250/2022/461 نزاع حمدد القيمة  
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اإىل املتنازع �ضده : 1- ادي�ضنا كيلفني اكينجيول - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :700 لتاأجري ال�ضيارات  

وميثله : عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل امل�ضرب  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )45200 
وحتى   2021/10/20 من   %5 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثاثاء 
املوافق 2022/6/14 ال�ضاعة 9.00 �ضباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اعالن بالن�شر 

 2302/2022/253 تنفيذ  �شيكات  
اإعان وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

تفا�ضيل الإعان بالن�ضر 
اىل املنفذ �ضده/1-  الو تريد )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة( 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/املكرم ل�ضناعة املواد العازلة - ذ م م  

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )46686.79( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   

وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

اعالن بالن�شر 
 207/2022/1503 تنفيذ جتاري  

اإعان وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
تفا�ضيل الإعان بالن�ضر 

اىل املنفذ �ضده/1-  ر�ضيد بوريان كودمال - جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س )ال�ضرق الو�ضط( �س م ب )م( الإمارات )حاليا( �ضركة 

امريكان اك�ضرب�س )ال�ضرق الو�ضط( �س م ب )�ضابقا(  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)33564.09( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

املو�شوع : التوثيقات واال�شهادات / اإ�شافة م�شمى قبيلة البلو�شي  
مقدم الطلب : خالد عبدالرحمن علي حممد 

اأطيب  ل�ضعادتكم  تقدم  ان  الإبتدائية  الإحتادية  خورفكان  ملحكمة  يطيب 
حتياتها ووافر �ضكرها ،،، 

م�ضمى  ،اإ�ضافة  حممد  علي  عبدالرحمن  خالد  ال�ضيد/  من  املقدم  للطلب 
لي�ضبح   )8732/304( رقم  قيده  وخا�ضة  �ضفره  جواز  يف  )البلو�ضي(  قبيلة 
الإ�ضم الكامل : خالد عبدالرحمن علي حممد البلو�ضي ا�ضتنادا لقيد والده : 
عبدالرحمن علي حممد البلو�ضي رقم )2036/304( فمن لديه اعرتا�س على 
ذلك ان يتقدم اىل حمكمة خورفكان الإحتادية الإبتدائية خال خم�ضة ع�ضر 

يوما من تاريخ هذا الإعان.
القا�شي / �شليمان را�شد �شليمان الكعبي
رئي�س حمكمة خورفكان االإحتادية االإبتدائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - حممد ر�شمى ح�شن   
)جزئي(  مدين   SHCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002672/ 

اإىل املحكوم عليه : حممد ر�ضمى ح�ضن 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ اينا�س زهري عوده - اجلن�ضية فل�ضطني  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 6600  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية    
عري�شة   على  اأمر   SHCEXCIPTO2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002343/ 

اإىل املحكوم عليه : عقيل حممد ح�ضن بوك�ضه الزرعوين 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ ريجينا ارزادون تربلي�س ، اجلن�ضية فيليبيني
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه

اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك،  ومبا 
 1034 وامل�ضاريف  الر�ضوم  �ضاما  الكلي  املجموع   : كالآتي  تنفيذه  املطلوب    ان احلكم  ومبا 

درهم مع الزام املحكوم عليه بت�ضليم جواز املنفذ / ريجينا ارزادون تربلي�س   
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - بهارات كومار موبا رام ديورا   
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002339/ 

اإىل املحكوم عليه : بهارات كومار موبا رام ديورا 
العنوان : ال�ضارقة مت ارفاق التحري 0558545356 0523717446 0589809823 

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ فارما ايتك�س ميدكال �ضباي - �س ذ م م   يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا ان احلكم 
املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 20850.0  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من تاريخ اإعانك 
/ اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�ضور جل�ضة يوم - املوافق 
اإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  املذكورة. ويف حالة تخلفك  املحكمة  اأمام   - ال�ضاعة   -

التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية
رواد التقدم البناء ذ م م احمد �شامل عبدال�شبور خلف  

املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000212/ 
اإىل املحكوم عليه : رواد التقدم البناء ذ م م احمد �ضامل عبدال�ضبور خلف  

حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 
املنفذ الطليعة للنقليات ملالكها / خليل �ضالح يو�ضف احمد احلمادي  

يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه 
ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 

ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 76267
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70392

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0002706 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : فريا باري�ضان دي جوزمان - جمهول حمل الإقامة  
خادم  بن  خمي�س  حممد  جا�ضم   / املدعية  مالك  ال�ضيارات  لتاأجري  اخلليج  �ضماء  اأن  نعلمكم 
ال�ضويدي - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاه ويطالب فيها بالتي : - الزام املدعي عليه بدفع 
مبلغ )8539( درهم والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ املطالبة. - الزام املدعي عليه 

بدفع الر�ضوم وامل�ضروفات. - اإعان املدعي عليه باجلل�ضة ولئحة الدعاء. 
ال�ضارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/6/14 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  الدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - املدنية  الإبتدائية  املحكمة 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ل 
تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�ضفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/6/2 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0000553 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : �ضركة الوطنية للتاأمني على احلياة والعام �س.م.ع.ع 
جمهول حمل الإقامة 

اأمام  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة   2022/6/20 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم 
وتقدمي  معتمد،  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا   )4 رقم  الدعوى  مدير  )مكتب 
امل�ضتندات وذلك خال مدة ل  مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاه - بو�ضفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/6/1 م.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية   
مدين    SHCEXCICIV-S2016/ M0002426 اإخطار دفع يف الق�شية رقم

اإىل املحكوم عليه : -1 زاهد علي خان ، 2 - عبداهلل �ضامل ح�ضن 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ �ضركة البهجة ملقاولت البناء - ذ م م ، اجلن�ضية الإمارات العربية املتحدة  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 1486709   

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�ضم ال�ضركة : م�سافة لالإ�ستثمار - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 103 ملك �ضريين حيدر عطايا - بردبي - الثنية الوىل - ال�ضكل 
بال�ضجل  القيد  رقم   666821  : الرخ�ضة  رقم   ، ذات م�ضوؤولية حم��دودة   : القانوين 
التجاري : 1091430 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ضاد وال�ضياحة يف دبي باأنه قد 
مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها باإنحال ال�ضركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى   2022/2/3 بتاريخ  دبي  قرار حماكم 
2022/2/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني مبارك 
424 ملك عبدالرزاق علي ح�ضن  الكتبي ملراجعة احل�سابات العنوان : مكتب رقم 
الربيد   050  2762132  ،  04-2665311  : ه��ات��ف  الق�ضي�س   - ال���زرع���وين 
امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً   mfsauditing@gmial.com  : الإلكرتوين 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�ضم امل�ضفي : مبارك الكتبي ملراجعة احل�سابات
الزرعوين - الق�ضي�س  424 ملك عبدالرزاق علي ح�ضن  العنوان : مكتب رقم 
 : الإل����ك����رتوين  ال���ربي���د   050  2762132  ،  04-2665311  : ه���ات���ف 
mfsauditing@gmial.com مبوجب هذا تعلن الإقت�ضاد وال�ضياحة 
يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاه لت�ضفية  م�سافة لالإ�ستثمار - �ض 
ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/2/3 واملوثق لدى كاتب 
اأو  اع���رتا����س  اأي  ل��دي��ه  2022/2/3 وع��ل��ى م��ن  ب��ت��اري��خ  دب���ي  ال��ع��دل حم��اك��م 
املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
اأعاه، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً 

من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0001531 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ال�ضراج الول ملقاولت النجارة امل�ضلحة
العنوان : 9479376  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/4/4 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم 
اأعاه ل�ضالح / موتوكوماران رادهاكري�ضنان رادهاكري�ضنان -  بالتايل :

ن�س احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ خم�ضة 
اآلف درهم )5000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف املنا�ضبة واعفاء املدعي من باقي الر�ضوم 
القانونية  املدة  خال  لا�ضتئناف  قابا  حكما  ذلك.  على  زاد  فيما  الدعوى  ورف�س 

اعتبارا من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   عمايل   SHCFICILABMIN2022 /0000976 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / ال�ضراج الول ملقاولت النجارة امل�ضلحة
العنوان : 9464344

يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/3/24 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
الدعوى بالرقم اأعاه ل�ضالح / ر�ضول عرفات حممد علي عمر حممد علي 

عمر بالتايل : احلكم 
الف  )�ضبعة  مبلغ  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   : املحكمة  حكمت 
باقي  املدعي من  واعفاء  املنا�ضبة  وامل�ضروفات  والر�ضوم  و�ضتون درهما(  و�ضت 
اعتبارا  القانونية  املدة  قابا لا�ضتئناف خال  . حكما  وامل�ضروفات  الر�ضوم 

من اليوم التايل لن�ضره.
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
عري�شة    على  امر   SHCFICIPTO2022 /0002697 يف  الدعوى رقم
اإىل : املحكوم عليه / الربج الزرق ملقاولت تركيب وحدات التكييف ، 

العنوان : 9505932 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/4/7 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى 

بالرقم اأعاه ل�ضالح / حممد تاج الدين حممود على ، بالتايل :
ن�س احلكم 

انه بتاريخ 047/04/2022
م�ضتعجل  عرائ�س   2022 ل�ضنة   2697 رقم  العري�ضة  ملف  على  الإطاع  عد 
ال�ضفر  الطالب جواز  ت�ضلم  ان  �ضدها  املقدم  بالزام  ناأمر   ، لذلك  ومرفقاتها 

اخلا�س به.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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�شرطة ر�أ�س �خليمة تنفذ مترين رفع م�شتوى �جلاهزية لالأحد�ث �لأمنية
•• راأ�س اخليمة-وام:

قائد  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  ح�ضر 
�ضامل  العميد  و  بالإنابة  راأ���س اخليمة  �ضرطة  عام 
املركزية  العمليات  ع��ام  م��دي��ر  ال��درم��ك��ي  �ضلطان 
اإدارة  بالإنابة و العميد علي حممد النقبي مدير 
وكبار  الدارات  م���دراء  م��ن  كبري  وع��دد  العمليات 
ال�ضباط مترين رفع م�ضتوى اجلاهزية لاأحداث 
الأم��ن��ي��ة مب�����ض��ارك��ة خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات الحتادية 

واملحلية على م�ضتوى الإمارة.
واأكد قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة بالإنابة اأهمية 

التمارين  م��ن  ال��ن��وع��ي��ة  ه���ذه  م��ث��ل  تنفيذ  و  ع��ق��د 
التي ت�ضهم يف رفع م�ضتوى اجلاهزية وال�ضتعداد 
لعنا�ضر ومنت�ضبي �ضرطة راأ�س اخليمة يف التعامل 

مع الأحداث الأمنية املختلفة.
التمرين  اإن هذا  العميد عبداهلل احلديدي  وق��ال 
ي��ع��ك�����س ح���ر����س ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ض��رط��ة راأ�����س 
يف  منت�ضبيها  ا�ضتعداد  م��دى  قيا�س  على  اخليمة 
خمتلف مواقع العمل الوظيفي ملواجهة اأي طارئ 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع الأح������داث و �ضعيها 
الدوؤوب لتدريبهم بكل كفاءة وحرفية وفق اأحدث 

الأ�ضاليب واملعايري العاملية يف هذا املجال.

•• دبي:الفجر 

اإبراهيم  خ��ل��ي��ل  ال���ل���واء  ���ض��ع��ادة  اأك����د 
العام  ال��ق��ائ��د  امل��ن�����ض��وري، م�����ض��اع��د 
ل�ضوؤون البحث اجلنائي، اأهمية الدور 
الذي يلعبه مركز �ضرطة اخليالة يف 
املجتمع،  يف  والأم����ان  الأم���ن  تعزيز 
وم�ضاركة الدوريات ال�ضرطية دورها 
حتى  النا�س،  بني  الطماأنينة  بث  يف 
منظومة  م��ن  اأ�ضا�ضياً  ج���زءاً  اأ�ضبح 

عمل الدوريات يف �ضرطة دبي.
ج��اء ذل��ك خ��ال الط��اع على �ضري 
اخليالة  ���ض��رط��ة  م���رك���ز  يف  ال��ع��م��ل 
على  العام  التفتي�س  برنامج  �ضمن 
ال�ضرطة،  وم��راك��ز  العامة  الإدارات 
ب��ح�����ض��ور ال����ل����واء ال���دك���ت���ور حممد 
�ضرطة  مركز  مدير  العظب،  عي�ضى 
اخليالة، والعميد خالد بن �ضليمان، 
والرقابة،  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اإدارة  م��دي��ر 
وال���ع���ق���ي���د ال���دك���ت���ور مت���ي���م احل�����اج، 
وال�����ض��ام��ة يف  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  م��دي��ر 
اللوج�ضتي،  للدعم  العامة  الإدارة 
امل��رك��ز. واأو�ضح  وع���دد م��ن ���ض��ب��اط 
���ض��رط��ة دبي  اأن  امل��ن�����ض��وري،  ال���ل���واء 
التي  ال�ضرطية  الأج��ه��زة  اأق���دم  م��ن 
ا���ض��ت��خ��دم��ت اخل��ي��ل يف ع��م��ل��ه��ا منذ 
���ض��ب��ع��ي��ن��ي��ات ال����ق����رن امل���ا����ض���ي، كما 
ح�ضلت على الع��رتاف ال��دويل من 
الربيطانية،  اخل��ي��ول  ُمنظمة  قبل 
يف  العمل  اأنظمة  اأح���دث  لتطبيقها 
وتدريب  امل���درب���ني،  ت���دري���ب  جم���ال 
اأنظمة  اأح�����دث  وت��ط��ب��ي��ق   اخل���ي���ول، 
املوارد الب�ضرية وال�ضامة املهنية يف 

خمتلف الأق�ضام وال�ضعب.

دورية  2375
على  املن�ضوري  اللواء  �ضعادة  واأطلع 
موؤ�ضرات واح�ضائيات ق�ضم العمليات 
ال�ضرطية الذي قام بت�ضيري 2375 
مناطق  خ��ي��ال��ة يف خم��ت��ل��ف  دوري�����ة 
ال�ضرطة  م���راك���ز  م���ن  اخ��ت�����ض��ا���س 
والتجارية  ال�����ض��ن��اع��ي��ة  وامل���ن���اط���ق 
اإىل   ،2021 ال��ع��ام  يف  وال�ضياحية 
نقاط  ت��ف��ع��ي��ل  يف  م���ه���ام���ه  ج����ان����ب 
امل�ضبوهني  على  والتدقيق  ال�ضتباه، 
واملركبات امل�ضبوهة، وتاأمني املن�ضاآت 
الواردة  الطلبات  وتلبية  الريا�ضية 
الهيئات  لأم���ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن 
واملن�ضاآت والطوارئ، وتدريب وتاأهيل 
وامل�ضتجدين،  واملر�ضحني  الفر�ضان 
وال��ت��دري��ب ال��ع��اج��ي، مم��ا اأدى اإىل 
�ضخ�ضاً   358 ع��ل��ى  القب�س  اإل��ق��اء 
لقانون  خم���ال���ف���اً  و88  م���ط���ل���وب���اً، 
يف  ق�ضية   13 وت�ضجيل  الإق���ام���ة، 

خمتلف مراكز ال�ضرطة. 

فعالية   44
املن�ضوري  اللواء  �ضعادة  واأطلع  كما 
ق�ضم  م���وؤ����ض���ر  و  اإح�������ض���ائ���ي���ات  ع��ل��ى 
اخلدمات الجتماعية الذي يخت�س 
بدعم املبادرات والأن�ضطة التي ُتعنى 
بخدمة املجتمع من خال امل�ضاركات 
والحتفالت  املنا�ضبات  يف  املختلفة 
واملهرجانات  ال��وط��ن��ي��ة  والأع�����ي�����اد 
املقامة يف اإمارة دبي، اإذ يدرب الق�ضم 
اخليل،  رك���وب  ع��ل��ى  امل���دار����س  طلبة 

العاجي  ال��ت��دري��ب  برنامج  وي��ق��دم 
اأ�ضحاب  لتاأهيل  دب��ي  مركز  لطلبة 
التابع لوزارة تنمية املجتمع،  الهمم 
التابع  ال��ط��ف��ل  ل��ن��م��و  دب����ي  وم���رك���ز 
جانب  اإىل  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية  لهيئة 
القدرة  ���ض��ب��اق��ات  ج��م��ي��ع  ت��ن��ظ��ي��م��ه 
الدولية  دب���ي  م��دي��ن��ة  يف  وال��ت��ح��م��ل 
للقدرة، وتدريب الطاب املر�ضحني 
يف اأكادميية دبي على ركوب اخليول 

وا�ضتخدامها يف العمل ال�ضرطي.
الجتماعية  اخل��دم��ات  ق�ضم  وحقق 
امل���������ض����ارك����ات  يف   100% ن�������ض���ب���ة 
اخليالة،  ���ض��رط��ة  مل��رك��ز  املجتمعية 
العام  ف��ع��ال��ي��ة يف   44 ب��ل��غ��ت  وال��ت��ي 
العام  يف  فعالية   29 مقابل  املا�ضي 

.2020

الرعاية ال�سحية
�ضري  على  املن�ضوري  ال��ل��واء  واط��ل��ع 
الإداري����ة،  اخل��دم��ات  ق�ضم  يف  العمل 
البيطري  ب��اجل��ان��ب  يخت�س  ال���ذي 
اأطباء  فيه  ويعمل  اخليول،  ورعاية 
املمر�ضني  م���ن  وط���اق���م  ب��ي��ط��ري��ون 
ل��اه��ت��م��ام ب��اخل��ي��ول وع��اج��ه��ا من 
الإ�ضابات ومتابعة �ضحتها ووقايتها 
من الأمرا�س، والتاأكد من �ضامتها 
قبل النزول امليداين، واإعداد جداول 
وغريها،  الأم��را���س  م��ن  للتح�ضني 
ي��وؤدي اإىل تعزيز ق��درة اخليول  مما 
املهام،  خم��ت��ل��ف  يف  اأدائ����ه����ا  وك���ف���اءة 
خدمتها  ا����ض���ت���م���راري���ة  م���ن  وي���ع���زز 

ل�ضنوات اأطول.

مبادرات املركز
�ضرح  اإىل  املن�ضوري  اللواء  وا�ضتمع 
ال���ت���ي نفذها  امل����ب����ادرات  اأه�����م  ح����ول 
مركز �ضرطة اخليالة خال الفرتة 
املا�ضية، ومن �ضمنها مبادرة "�ضارك 
منح  اإىل  هدفت  التي  اخليالة"  مع 
اأمام اأفراد املجتمع الفر�ضة للتطوع 
وامل�ضاركة مع فريق �ضرطة اخليالة، 
واأن يكونوا ج��زءاً من عملية توعية 
الحرتازية  ب����الإج����راءات  امل��ج��ت��م��ع 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن ف���ريو����س ك����ورون����ا يف 
ب��دب��ي، وذل���ك بعد  امل��ن��اط��ق  خمتلف 
تثقيفية  مب��ح��ا���ض��رات  ال��ت��ح��اق��ه��م 
حول  معلومات  تقدمي  من  مُتكنهم 
اخلا�ضة  وال����ت����داب����ري  الإج�����������راءات 
ب��ال��وق��اي��ة م��ن ال��ف��ريو���س، وم���ن ثم 

ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع���ل���ى اأر��������س ال����واق����ع يف 
املناطق التي �ضيتم توزيعهم فيها.

تدريب اأ�سحاب الهمم
نتائج  على  املن�ضوري  اللواء  واطلع 
برنامج التدريب العاجي لأ�ضحاب 
طفًا   18 تدريب  مت  حيث  الهمم، 
99جل�ضة  بواقع   ،2021 العام  يف 
�ضاعاتها  ع��دد  بلغ  عاجية  ت��دري��ب 
164 �ضاعة تدريبية ومب�ضاركة 22 

متطوعاً.

حتقيق امنية 
ومن اأهم املبادرات التي نفذها املركز 
العمر  من  يبلغ  طفل  اأمنية  حتقيق 
خا�س  خ��ي��ل  ب��ام��ت��اك  ع��ام��اً،   11

"�ضليل" من  الفر�س  واأه��دت��ه  ف��ي��ه، 
���ض��رط��ة اخليالة  م��رك��ز  ا���ض��ط��ب��ات 
الطفل  وال���دة  وك��ان��ت  دب��ي،  ب�ضرطة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م���ع  ت��وا���ض��ل��ت  ق���د 
طفلها  ب��اأن  واأبلغتهم  دب��ي،  ل�ضرطة 
ي��ح��ب اخل���ي���ول ول���دي���ه اأم��ن��ي��ة ب���اأن 
ميلك واح��داً، واأنه من املتفوقني يف 
لتلبي  عالية،  نتائج  وحقق  الدرا�ضة 
اأمنيته  دبي  ل�ضرطة  العامة  القيادة 
اخليالة  �ضرطة  مركز  يف  وت�ضتقبله 
فر�ضاً،  وتهديه  واأ�ضقائه،  وال��ده  مع 

وتنقل ملكيتها با�ضمه وت�ضلمه له.

امللتقى ال�ستوي
امللتقى  �ضرطة اخليالة  ونظم مركز 
ال�ضاد�س  ل��ل��ع��ام  ل��ل��ط��اب  ال�����ض��ت��وي 
على التوايل، وال��ذي هدف اإىل رفع 
م�ضتوى مهارات امل�ضاركني يف جمال 
وكذلك  اخل��ي��ل،  ورك���وب  الفرو�ضية 
كيفية التعامل مع اخليل والهتمام 
تقدمي  وكيفية  ورعايتها،  ب�ضحتها 
الإ�����ض����ع����اف����ات الأول�����ي�����ة ل���ه���ا، حيث 
هذا  يف  اإمكانياته  كافة  املركز  �ضخر 
ومتخ�ض�ضني  م��درب��ني  م��ن  امل��ج��ال 
متنوعة  وجت����ه����ي����زات  وم�������ض���رف���ني 
امل�ضاركني  امللتقى، وبلغ عدد  لإجناح 
اأكرث  ال�ضابقة  ال�ضتوية  امللتقيات  يف 

من 53 طالب.

اإجناز عاملي
وا�ضتمع اللواء املن�ضوري اإىل �ضرحاً 
حول اإجنازات مركز �ضرطة اخليالة 
خال العامني املا�ضيني ومن اأهمها 

م�ضاركة املركز يف مهرجان ويند�ضور 
امل��ل��ك��ي يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، وال���ذي 
ح��ظ��ي ب���الإ����ض���ادة ال��ك��ب��رية م��ن قبل 
امللكة اإليزابيث الثانية، ملكة اململكة 
املتحدة ودول الكومنولث، التي اأبدت 
اإع��ج��اب��ه��ا ب��ال��ع��رو���س امل��م��ي��زة التي 
يف  دبي  �ضرطة  واأع�ضاء  وفد  قدمها 
اأ�ضخم  اأح��د  يعترب  ال��ذي  املهرجان، 
م�ضتوى  على  الفرو�ضية  كرنفالت 
�ضنوياً،  وي��ق��ام  واأوروب������ا،  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
بريطانيا  اح��ت��ف��الت  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

بعيد مياد امللكة اإليزابيث الثانية.
عرو�ضاً  دب��ي  �ضرطة  ف��ر���ض��ان  وق���دم 
املهرجان،  ب��رن��ام��ج  ���ض��م��ن  م��ب��ه��رة 
ال������ذي ي�����ض��ت��م��ل ع���ل���ى ال���ع���دي���د من 
قفز  واأب���رزه���ا  ال��ف��رو���ض��ي��ة،  منا�ضط 
�ضباق  جانب  اإىل  والبولو،  احلواجز 
اخليول  وعرو�س  والتحمل،  القدرة 
برنامج  �ضمن  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الأخ����رى 

احلفل امللكي ال�ضنوي.

تاأمني الفعاليات الريا�سية 
�ضارك مركز �ضرطة اخليالة يف  كما 
 2021 العام  39 فعالية يف  تاأمني 
العامل للكريكت،  كاأ�س  ومن �ضمنها 
بالإ�ضافة  ال��ع��امل،  ك��اأ���س  وت�ضفيات 
للمحرتفني،  اأدن��������وك  دوري  اإىل 

وغريها من الفعاليات الأخرى.
م�ضاريع

املن�ضوري  ال��ل��واء  اطلع  اخل��ت��ام،  ويف 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ملركز  امل�������ض���اري���ع  ع��ل��ى 
اأهمها م�ضروع  �ضرطة اخليالة ومن 

ال�ضطبل الذكي.

ت�سيري 2375 دورية خالل العام 2021 

مركز �شرطة �خليالة يعزز �لأمن و�لأمان يف �ملجتمع 

•• الفجرية-وام:

ال�ضيخ حممد بن حمد بن  اأك��د �ضمو 
الفجرية  عهد  ويل  ال�ضرقي  حممد 
اأهمية احلفاظ على البيئات الطبيعية 
للكائنات احلية مبا يحفظ ا�ضتدامتها 
الفردية  باملمار�ضات  الوعي  رفع  عرب 
اإىل  م�ضريا  البيئة،  جت��اه  واملوؤ�ض�ضية 
توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد 
ال�����ض��رق��ي ع�����ض��و املجل�س  ب��ن حم��م��د 
ب�ضرورة  ال���ف���ج���رية  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
داخل  البيئية  املوؤ�ض�ضات  بني  التعاون 
امل�ضاريع  والعمل يف  الدولة وخارجها 
امل�ضرتكة خلدمة ا�ضرتاتيجية الدولة 

يف املجال البيئي.
�ضمو ويل  ا�ضتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
بالديوان  مكتبه  يف  ال��ف��ج��رية،  ع��ه��د 

�ضلطان  ب��ن  ف��اه��م  ال�ضيخ  الأم�����ريي، 
لإعادة  دب��ي  م�ضروع  �ضفري  القا�ضمي 
�ضعادة  ب��ح�����ض��ور  ال�����ض��اح��ف  ت��اأه��ي��ل 

ب��ارب��را لجن لنتون م��دي��ر امل�����ض��روع و 
مركز  مدير  لم��غ��اري  ف��وؤاد  الدكتور 
اأ�ضيلة  و���ض��ع��ادة  ل��ل��ب��ح��وث،  ال��ف��ج��رية 

بالفجرية  البيئة  هيئة  م��دي��ر  امل��ع��ا 
و�ضعادة حمدان كرم .

�ضبل  ب���ح���ث  ال����ل����ق����اء  خ������ال  ج������رى 

التعاون والعمل امل�ضرتك بني حكومة 
الفجرية وم�ضروع دبي لإنقاذ واإعادة 
ي�ضغل  وال������ذي  ال�������ض���اح���ف،  ت���اأه���ي���ل 

حيزا كبريا �ضمن ا�ضرتاتيجية هيئة 
الفجرية للبيئة بهدف املحافظة على 
وحتقيق  وال�ضاحلية  البحرية  البيئة 

ا�ضتدامة مواردها وموائلها املتنوعة.
امل�ضروع  اأه���م���ي���ة  ا����ض���ت���ع���را����س  مت  و 
والتي  البحرية  بال�ضاحف  اخلا�س 

ي��ع��ت��رب وج���وده���ا م��وؤ���ض��را ق��وي��ا على 
اليكولوجية،  النظم  و�ضحة  �ضامة 
اإ�ضافة اإىل اأن اإنقاذها واإعادة تاأهيلها 
البيئة  يف  اأخ������رى  م����رة  واإط���اق���ه���ا 
البيئة ومدى  اأهمية  البحرية يعك�س 

القدرة على املحافظة عليها.
الفجرية  ع��ه��د  ويل  ���ض��م��و  اأ�����ض����اد  و 
تكامل  م����وؤك����دا  امل�������ض���روع،  ب����اأه����داف 
وتعاون اجلهات ذات العاقة مع هيئة 
وتعزيز  ل��ت��ف��ع��ي��ل  ب��ال��ف��ج��رية  ال��ب��ي��ئ��ة 
التنوع  دور املجتمع يف املحافظة على 
اإ����ض���راك خمتلف  ال��ب��ي��ول��وج��ي، ع���رب 
الن�ضطة  يف  وال���ق���ط���اع���ات  ال���ف���ئ���ات 

واملمار�ضات البيئية امل�ضتدامة.
الزحمي  ���ض��امل  ���ض��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�ضر 
عهد  ويل  �����ض����م����و  م����ك����ت����ب  م�����دي�����ر 

الفجرية.

ويل عهد �لفجرية ي�شتقبل فاهم �لقا�شمي و ي�شيد مب�شروع دبي لإعادة تاأهيل �ل�شالحف

�إمار�تيون ملهمون �شمن جلنة حتكيم 
جائزة جيم�س د�ي�شون 2022

•• دبي-وام:

دورتها  الإم��ارات يف  اإىل  تعود  التي  الدولية  داي�ضون  اأعلنت جائزة جيم�س 
هذه  من   2022 عام  ل��دورة  التحكيم  جلنة  اأع�ضاء  اأ�ضماء  عن  اخلام�ضة، 
املنطقة  امل��ه��ن��د���ض��ني م��ن  اأم��ه��ر  ال��ت��ي ت�ضم نخبة م��ن  امل��رم��وق��ة  اجل��وائ��ز 
الهند�ضة  وطلبة  خريجي  ب��ني  البتكار  روح  رع��اي��ة  ملوا�ضلة  ي�ضعون  مم��ن 

والت�ضميم.
النقبي،  ه��ال  علي  الدكتور  م��ن  بكّل  ال��ع��ام  لهذا  التحكيم  جلنة  ورّح��ب��ت 
ال�ضطناعي،  الكبد  وخم��رتع  باأبوظبي  بوليتكنك  جامعة  يف  بروفي�ضور 
اإماراتية حت�ضل على براءة اخرتاع  ورمي املرزوقي مهند�ضة واأول مواطنة 
يف الوليات املتحدة الأمريكية لخرتاع �ضيارة قابلة للقيادة دون ا�ضتخدام 
مهند�ضة  تعمل  اإم��ارات��ي��ة  ام���راأة  اأول  ال�ضام�ضي  �ضعاد  وال��دك��ت��ورة  اليدين، 
وفنية طريان، والربوفي�ضور تادج اأودونوفان رئي�س ق�ضم الهند�ضة والعلوم 

الفيزيائية يف جامعة هرييوت وات يف دبي.
ويف اإطار اجلائزة، �ضيقدم الطاب اخرتاعاتهم اأمام جلنة حتكيم متمر�ضة 
امل�ضتوى.. ومن ثّم  الفوز بجائزة نقدية وتقدير رفيع حملّي  لنيل فر�ضة 
�ضينتقل الفائزون املحليون اإىل امل�ضابقة الدولية حيث يقوم ال�ضري جيم�س 
داي�ضون باختيار الفائزين العامليني من بينهم، وتقدم اجلائزة فر�ضة لبناء 

م�ضتقبلهم كمخرتعني، مبا يفتح اأمامهم الباب لتاأ�ضي�س عملهم اخلا�س.
واعترب الربوفي�ضور تادج اأودونوفان، الذي �ضغل ع�ضوية جلنة التحكيم على 
مدار ال�ضنوات الثاث املا�ضية، اجلائزة فر�ضة مهمة للمواهب ال�ضابة من 
دولة الإمارات ل�ضتعرا�س اأفكارهم املبتكرة حلّل م�ضكات املجتمع املعا�ضر، 
موؤكداً ت�ضجيعه جميع الطاب على الرتكيز على الخرتاع وقلب املفاهيم 

التقليدية من اأجل اإثارة اإعجاب اللجنة.
امل�ضاركة  طلبات  من  قيا�ضي  رق��م  ت�ضجيل   2021 العام  جوائز  و�ضهدت 
وكانت ال�ضنة الأوىل التي يتم فيها تقدمي جائزة ال�ضتدامة، وخال العام 
يزال هناك جائزتان عامليتان نقديتان للفائز بجائزة ال�ضتدامة  ل   2022
الدولية و الفائز الدويل ب�ضكل عام و �ضيمنح الفائز الأول و و�ضيفني على 

امل�ضتوى الوطني من كل دولة ومنطقة جائزة اإ�ضافية.

•• دبي -وام:

امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة التابع  ب��دء م��رك��ز نظم  اأع��ل��ن��ت بلدية دب��ي ع��ن 
الداعمة  الرقمية  اخل��رائ��ط  اأن���واع  كافة  لإع���داد  الر�ضمي  -امل�ضدر  لها 
للخدمات والأن�ضطة العامة واخلا�ضة بالإمارة - يف تنفيذ م�ضروع اإعداد 
املركبات  يف  ا�ضتخدامها  بهدف  الدقة  عالية  رقمية  خرائط  وت�ضميم 

ذاتية القيادة.
ي�ضتهدف امل�ضروع اإعداد وت�ضميم اخلرائط وفق معايري قيا�ضية تتنا�ضب 
قبل  م��ن  ل�ضتخدامها  العاملية  املعايري  واأح���دث  دب��ي  اإم���ارة  �ضمات  م��ع 
والتي  القيادة  ذاتية  للمركبات  متخ�ض�ضة  حلول  تقدم  التي  ال�ضركات 

يتوقع اأن متثل ن�ضبة عالية من احلركة املرورية يف دبي م�ضتقبا.
متوا�ضل  ب�ضكل  دبي  بلدية  يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  مركز  ويعمل 
على التن�ضيق مع ال�ضركاء واجلهات املعنية بهدف تعزيز مبادئ التكامل 
يف اإعداد اخلرائط عالية الدقة. وذلك ل�ضمان تنفيذها بال�ضكل الأمثل 
مل�ضتخدمي  يتيح  م��ا  امل��ح��ددة  واملتطلبات  وامل��ع��اي��ري  للموا�ضفات  وف��ق��ا 

اخلرائط التمتع بتجربة مثالية وفريدة.

بلدية دبي تطلق م�شروع ت�شميم �خلر�ئط 
�لرقمية للمركبات ذ�تية �لقيادة

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 

 اإعـــالن �شطب قيد
ال  جي  يف  ان  دي  ال�ضادة/�ضركة  باأن  القت�ضاد  وزارة  تعلن 
بزني�س ا�ضوران�س جروب ايه ا�س ابوظبي )اجلن�ضية: الرنويج( 
اإمارة ابوظبي  قد تقدمت بطلب �ضطب قيد فرع ال�ضركة يف 
)العنوان: جزيرة الرمي- �ضكاي تاور، �س.ب: 3149( واملقيدة 
الوزارة.  يف  الجنبية  ال�ضركات  �ضجل  يف   )4292( رقم  حتت 
وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )2( ل�ضنة 2015 يف �ضاأن 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة  التجارية  ال�ضركات 
ل�ضنة 2010م يف �ضاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ض�ضة  املن�ضاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�ضحاب  ال�ضادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �ضهر من  باعرتا�ضهم اىل 
الت�ضجيل  اإدارة  القت�ضاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�ضر 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
تعلن موؤ�ض�ضة: مودة لنقل الركاب باحلافات - 
موؤ�ض�ضة فردية  CN-1136278 - عن قطع 
الزعبي  را�ضد  /حممود  باملدعو  عاق����������تها 
اجلن�ضية  �ضوري  ب��الإع��ان  �ضورته  املو�ضحة 

N009198946 ويحمل جواز �ضفر رقم
وكان    784195228627055 رقم  ه����ويه   
كان  وال���ذي  �ضائ�������ق  بوظ��������يفة  لدينا  يع�����مل 

مكلف باإدارة ن�ضاط املوؤ�ض�ضة  حيث اأنه ت����������������م قطع الع����اقة معه نهائيا من  
ت����اريخ 6 /2017/6  ولي�س له اأي �ضفة �ضخ�ضية باملوؤ�ض�ضة من تاريخ انتهاء 
املوؤ�ض�ضة  با�ضم  توقيعه  او  معه  التعامل  من  نحذر  كما  التجارية   الرخ�ضة 
اية  املوؤ�ض�ضة تخلي م�ضوؤوليتها عن  ، وان  القانونية  امل�ضائلة  حتى ل يقع يف 
�ضفقات او عقود او التزامات ابرمها املدعو با�ضمها ويتحمل كافة الإجراءات 
قانوين  �ضكل  اأي  يوجد  ل  ان��ه  حيث   ، م�ضتقبا  عنها  القانونية  والتبعيات 

للموؤ�ض�ضة منذ تاريخ انتهاء الرخ�ضة التجارية بتاريخ 2017/6/6 .
ن�شر على م�شوؤولية املعلن

قطع عالقة وحتذير

ارل��������ني   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
الفلبني     ، جامبوا  ق��وي��ران��ت 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)P5071728A(  رق����م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0559472571

فقد�ن جو�ز �شفر
عبداجلميل   / امل���دع���و  ف��ق��د 
افغان�ضتان     ، ع��ظ��ي��م  حم��م��د 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)O0077800(  رق�������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0552556133

فقد�ن جو�ز �شفر
ف���ق���د امل������دع������و/ اح����م����د اهلل 
اف���غ���ان�������ض���ت���ان     ، ان����������������ورزاده 
�ضفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
)P03310954(  رق�����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت�����������ض�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0552556133

فقد�ن جو�ز �شفر
����ض���اره احمد   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ال���ي���م���ن   ، ال�������ث�������ور  حم�����م�����د 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )07460270(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية  ب��ال�����ض��ف��ارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر

�����ض����وب����ون   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ب���ن���غ���ادي�������س   ، ع�����ب�����داحل�����ى 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج�����واز ���ض��ف��ره رقم 
)BH0432106(   يرجى 
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ض��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ض��ي��ة او 
اقرب مركز �ضرطة بالمارات.   

فقد�ن جو�ز �شفر
امل���دع���و / ���ض��اب��ر جهري  ف��ق��د 
ب�����ن�����غ�����اد������س   ، ال������������ض�����������ام 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج�����واز ���ض��ف��ره رقم 
)A02377272( - يرجى 
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ض��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ض��ي��ة او 
اقرب مركز �ضرطة بالمارات.   

فقد�ن جو�ز �شفر
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بيان املركز املايل كما يف  31 دي�سمرب 2021

بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

1 
 

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.

2

3 
 

       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�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 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.
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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

10 
 

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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)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.
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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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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.
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بو ظبي فرع أ  - جي ي ادويتشه بنك 
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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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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 

تابع)مة (المحاسبية الها لسياساتأسس العرض وا. 3
)األدوات المالية (تابع 3.12

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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فرع أبو ظبي   - جي اي دويتشه بنك 
المتحدةية عربابوظبي، االمارات ال

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

أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع) - 3

األدوات المالية (تابع) 3.12

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�ض املايل
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( 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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االمارات العربية المتحدةبي، ابوظ

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

30 
 

فرع أبو ظبي   - دويتشه بنك اي جي

ية المتحدةابوظبي، االمارات العرب

( تابع)   ات الماليةإيضاحات حول البيان

2021ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا

أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع) - 3

. 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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أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع) - 3

. 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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بع)والسياسات المحاسبية الهامة (تاأسس العرض . 3

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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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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 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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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
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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ظبي  و فرع أب  - دويتشه بنك اي جي

ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( 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 
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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 

47 
 

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

53 
 

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
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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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عربي ودويل

•• الفجر - تون�س

والتيار  القطب  وي�ضارية،  واجتماعية  و�ضطية  اأح��زاب  اأّك��دت 
بيان  يف  العمال،  وح��زب  واجل��م��ه��وري  والتكّتل  الدميقراطي 
ال�ضتفتاء  لإ�ضقاط  وطنية  حملة  قيادة  ق��ّرروا  اأّنهم  م�ضرتك 

املقّرر يف 25 يوليو املقبل. 
وق�����ّررت الأح�����زاب امل���ذك���ورة اإط����اق ح��م��ل��ة وط��ن��ي��ة لإ�ضقاط 
ملقاطعته،  ال�ضعب  ودع��وة  امل�ضاركة يف احلملة  بعدم  ال�ضتفتاء 

وفق ن�ّس البيان، الذي تاه  “هيئة الرئي�س هيئة التزوير”، 
اأمني عام حزب العمال حمة الهمامي.

اإ�ضقاط  اأن حملة  اأمني عام حزب العمال حمة الهمامي  واأكد 
ال�ضتفتاء حملة م�ضتقلة عن منظومة ما قبل 25 يوليو اأي 

جبهة اخلا�س، وفق قوله.
قبل  ما  منظومتي  عن  كذلك  م�ضتقلة  �ضتكون  اأنها  اأك��د  كما 
14 يناير 2011 اي التيارات الد�ضتورية، وما بعد 14 يناير 

2011 وباخل�ضو�س حركة النه�ضة، وفق قوله.

م��ع الن��ف��ت��اح ع��ل��ى ك���ّل ال��ق��وى امل��دن��ي��ة وامل��ن��ّظ��م��ات الوطنية 
اأجل  م��ن  اأه��داف��ه��ا  يف  احلملة  م��ع  تلتقي  التي  وال�ضخ�ضيات 
بعد  ملا  حلول  بلورة  على  امل�ضرتك  والعمل  ال�ضتفتاء  اإ�ضقاط 
اإ�ضقاط ال�ضتفتاء ل يطرح فيها العودة اإىل ما قبل 25 يوليو، 

وفق تعبريها.
اأقّرت الأحزاب التي عقدت اأم�س اخلمي�س ندوة �ضحفية  كما 
م�ضرتكة تنظيم وقفة احتجاجية يوم ال�ضبت املقبل اأمام مقّر 
هيئة النتخابات كخطوة اأوىل لإ�ضقاط ال�ضتفتاء حتت �ضعار 

غري مفتوحة للنه�سة:

تون�س: �أحز�ٌب ُتطلق حملة وطنية لإ�شقاط �ل�شتفتاء

•• برلني-وكاالت

اتفاق  وم��راق��ب��ون  ع�ضكريون  اعترب 
اأملانيا  يف  امل��ع��ار���ض��ة  م���ع  احل��ك��وم��ة 
يورو  م��ل��ي��ار   100 تخ�ضي�س  ع��ل��ى 
“نقطة  ق�����درات اجل��ي�����س  ل��ت��ح��دي��ث 
حتول” ُيتوقع من خالها اأن ت�ضبح 
�ضمال  حللف  ال�ضاربة  القوة  برلني 
الأط��ل�����ض��ي )ن��ات��و( يف اأوروب�����ا، خال 

ال�ضنوات املقبلة.
وقال امل�ضت�ضار الأملاين اأولف �ضولتز، 
قوة  اأك���رب  ���ض��ي��ك��ون  ب���اده  جي�س  اإن 
�ضمن  اأوروب����ا  يف  تقليدية  ع�ضكرية 
ال���ن���ات���و ب��ع��د ال��ت��ح��دي��ث��ات امل���ق���ررة، 
باملعر�س  ت�ضريحاته  خال  واأو�ضح 
“�ضيجري  اأنه  هانوفر،  ال�ضناعي يف 
قادرا  ليكون  الأمل��اين  اجلي�س  تعزيز 
ب�ضكل  ال��دف��اع��ي��ة  مهمته  اأداء  ع��ل��ى 
وكذلك  اأف�ضل من اأي وقت م�ضى”، 
�ضمال  حل���ل���ف  م�����ض��اه��م��ت��ه  ت���ق���دمي 
الدفاع  من  نتمكن  “حتى  الأطل�ضي 
عن اأنف�ضنا �ضد هجمات من اخلارج، 
وهذا �ضي�ضاعد يف جعل اأملانيا واأوروبا 
اأك���رث اأم���ان���ا«. وت���اأت���ي ه���ذه اخلطوة 
التاريخية يف اأملانيا، بعد 3 اأ�ضهر من 
اإعان امل�ضت�ضار الأملاين اأمام الربملان 
اإن�������ض���اء ال�������ض���ن���دوق اخل���ا����س ال���ذي 
الدفاعية  املنظومة  تعزيز  ي�ضتهدف 
فرباير   27 يف  وحت��دي��دا  للجي�س، 
اأي����ام ف��ق��ط من  امل��ا���ض��ي، اأي ب��ع��د 3 
بداية العملية الع�ضكرية الرو�ضية يف 
مع  احلكومة  اتفاق  ويتيح  اأوكرانيا. 
املعار�ضة على اإن�ضاء �ضندوق للجي�س 
حتقيق  ي����ورو،  م��ل��ي��ار   100 بقيمة 
هدف “الناتو” وهو اإنفاق كل ع�ضو 

هذا  ���ض��اب��ق  وق���ت  يف  �ضعيد  وح����ّل 
للق�ضاء  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ال���ع���ام 
وعو�ضه مبجل�س موؤقت يف خطوة 
قال معار�ضوه وق�ضاة، اإنها تهدف 
ال�ضلطة  ع���ل���ى  ي�����ده  و����ض���ع  اإىل 

الق�ضائية.
الق�ضاء  اأن  ����ض���ع���ي���د،  وي���ع���ت���رب 
“وظيفة ولي�ضت �ضلطة”، ولطاملا 
ات��ه��م ق�ضاة ب��اأن��ه��م م��ت��ورط��ون يف 
ع���اق���ات م�����ض��ب��وه��ة م���ع اأح�����زاب 

�ضيا�ضية.
وقال الرئي�س التون�ضي، الربعاء، 
“الواجب  وزاري  اج���ت���م���اع  يف 
ات����خ����اذ  اإىل  ي���دف���ع���ن���ا  امل����ق����د�����س 

حفاظاً  ال��ت��اري��خ��ي  ال���ق���رار  ه����ذا 
ال�����ض��ل��م الج��ت��م��اع��ي وعلى  ع��ل��ى 
اأعطيت  “لقد  واأ�ضاف  الدولة”. 
والتحذير  الفر�ضة  تلو  الفر�ضة 
تلو التحذير حتى يطهر الق�ضاء 
نف�ضه... ولكن ل ميكن اأن نطهر 
الباد من الف�ضاد وجتاوز القانون 

اإل بتطهري كامل للق�ضاء«.
وج���اء يف امل��ر���ض��وم اجل��دي��د الذي 
���ض��در يف اجل���ري���دة ال��ر���ض��م��ي��ة اأن 
اأو  ال��ت��اأك��د  ����ض���ورة  يف  “للرئي�س 
امل�ضا�س بالأمن العام اأو بامل�ضلحة 
تقرير  على  وب��ن��اًء  للباد،  العليا 
م���ع���لَ���ل م�����ن اجل�����ه�����ات امل���خ���ول���ة، 

القانوين يف دح�س التهم واملاآخذ 
املن�ضوبة لهم، والدفاع عن اأنف�ضهم 

اأمام جمال�س تاأديب.
ت�ضم  ال��ع��زل  قائمة  “ اإن  وق��ال��ت 
امل�ضهود  ال�ضرفاء  من  كبريا  عددا 
يرجح  مم��ا  ون��زاه��ت��ه��م  بكفاءتهم 
اأّن �ضبب عزلهم يعود اإما اإىل عدم 
ر�ضوخهم للتعليمات اأو لنتقادهم 
ملفات  يف  لنظرهم  اأو  لانقاب 

ح�ضا�ضة يراد توجيهها«.
 “ و�ضفته  مبا  املجموعة،  ون��ددت 
بالو�ضم  ت��ارة  الق�ضاء  ا�ضتهداف 
وال����ت���������ض����وي����ه وط�����������ورا ب���ال���ع���زل 
الق�ضاة  داع����ي����ة  والرتهيب”، 
لتغّول  الت�ضدي  اإىل  وامل��ح��ام��ني 

ال�ضلطة. 
ع��ل��ى اجل��ب��ه��ة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، نددت 
بالأمر  الوطني  اخل��ا���س  جبهة 
رئي�س  اأن  م���ع���ت���ربة  ال���رئ���ا����ض���ي، 
تبقى من  ما  لهدم  ي�ضعى  الدولة 
والف�ضل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ����ض���رح 

طالب  وما  الدفاع،  وزي��رة  مطالبات 
به اأي�ضا �ضابقا رئي�س رابطة اجلي�س 
الأملاين، برفع ن�ضبة الإنفاق الع�ضكري 
اإىل 2 باملائة، عو�ضا عن 1.5 باملائة 
خال امليزانية احلالية، لدفع عجلة 
الأملانية.  الع�ضكرية  ال��ق��وة  حت��دي��ث 
التحديث  خطة  ت�ضمل  اأن  وُي��ت��وق��ع 
والت�ضليحي،  الت�ضنيعي  اجل��ان��ب��ني 
املدرعات  ب�ضاح  يتعلق  فيما  خا�ضة 
هذه  �ضت�ضهم  ك��م��ا  اجل��وي��ة،  وال��ق��وة 
ال�ضتدعاء  مهمة  ت�ضهيل  يف  الزيادة 
جندي  األ������ف   20 ل��ن��ح��و  امل��ح��ت��م��ل 
املنظور،  املدى  اأمل��اين خال  احتياط 
يف حالة ا�ضتمرار التدهور احلايل يف 

�ضرق اأوروبا، وفق من�ضور.
اإىل تراجع  اأمل��ان��ي��ة  ت��ق��اري��ر  واأ����ض���ارت 
الأملاين  للجي�س  الع�ضكرية  القدرات 
ال�ضنوات  خ�����ال  ك����ب����رية  ب�������ض���ورة 
30 باملائة  اأق��ل م��ن  اإن  اإذ  الأخ���رية، 
بكامل  تعمل  احل��رب��ي��ة  ال�ضفن  م��ن 
طاقتها، بينما العديد من الطائرات 

املقاتلة غري �ضاحلة للطريان.
ملوقع  ح��دي��ث��ه  م��ن�����ض��ور، يف  وي�����رى 
اأن  عربية”،  ن������ي������وز  “�ضكاي 
تعترب  اجل��دي��دة  املالية  املخ�ض�ضات 
الت�ضليحية  البنية  لإ���ض��اح  حيوية 
من  ت��ع��اين  ال��ت��ي  الأمل������اين،  للجي�س 
اجلو  جم��ال  يف  خا�ضة  كبري  ق�ضور 
والبحر، وميكن اعتبار هذا “مرحلة 
الأملانية،  الع�ضكرية  للقوة  ج��دي��دة 
�ضوف  ذات��ه��ا  ال��ت��ح��دي��ث  ل��ك��ن عملية 
ت�����ض��ت��غ��رق ����ض���ن���وات ع�����دة، رمب����ا يتم 
ت�ضكيل  اإع���ادة  ج��ذري  ب�ضكل  خالها 
م���ي���زان ال���ق���وى ال�����دويل ع��ل��ى �ضوء 

نتائج احلرب يف اأوكرانيا«.

2 باملائة من ناجته املحلي الإجمايل 
على الدفاع.

قدرات كبرية
وح��ول ت��داع��ي��ات خ��ط��وات التحديث 
التاريخية للجي�س الأملاين، قال مدير 
باملعهد  والت�ضليح  ال�ضرتاتيجيات 
ال�ضرتاتيجية  ل��ل��درا���ض��ات  ال����دويل 
ال�ضابق  امل���������ض����وؤول  ل����ن����دن،  وم����ق����ره 
وليام  الأط���ل�������ض���ي،  ���ض��م��ال  ح��ل��ف  يف 
نقطة  ال���ق���رار  “هذا  اإن  األ���ب���ريك���ي، 
�ضولز،  امل�ضت�ضار  �ضيا�ضات  التحول يف 
برلني  اإن  اإذ  للغاية  مهم  اأم��ر  وه��ذا 
الباردة مل متول  نهاية احل��رب  منذ 

ومل تهتم بالتزاماتها الدفاعية جتاه 
نف�ضها وجتاه الناتو ب�ضكل �ضحيح«.

األ��ب��ريك��ي يف ح��دي��ث ملوقع  واأ����ض���اف 
اأن “عدم وفاء  “�ضكاي نيوز عربية”، 
اأملانيا بالتزاماتها الدفاعية اأدى اإىل 
الآخرين،  احل��ل��ف��اء  يف  ال��ث��ق��ة  ت��اآك��ل 
خا�ضة من ال�ضرق، وبالتايل �ضندوق 
ي�ضاعدها  اأن  يجب  اجلي�س  حتديث 
على القفز اإىل الأمام يف جمال بناء 

قدرات دفاعية وردع حقيقي«.
القرار  “هذا  اأن  امل��ت��ح��دث  ويعتقد 
ال�ضاحة  اإىل  الأمل������ان  ل���ع���ودة  مي��ه��د 
تفعيله  مت  اإذا  اأوروب���ا،  يف  الع�ضكرية 
ب�����ض��ك��ل ���ض��ح��ي��ح«. و����ض���دد ع��ل��ى اأن���ه 

اأملانيا  تواجهها  ال��ت��ي  امل�ضاكل  “من 
املوؤ�ض�ضية  ال����ق����درات  اإىل  الف���ت���ق���ار 
ل��ل��ت��ف��ك��ري ال���ض��رتات��ي��ج��ي والإن���ف���اق 
ومن  ومتكاملة،  م�ضرتكة  قوة  لبناء 
ثم برلني حتتاج اإىل م�ضاعدة خا�ضة 
م��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة لإن��ف��اق تلك 
ذلك،  غ�ضون  يف  بحكمة«.  الأم����وال 
�ضيذهب ال�ضندوق فقط اإىل امل�ضاريع 
التي مل متول من قبل، وفق امل�ضوؤول 
ال�ضابق بالناتو. وب�ضاأن تاأثري القرار 
على ق��درات الناتو يف اأوروب��ا، اأو�ضح 
“العمود  قدمت  اأملانيا  اأن  األبريكي 
يف  ال���ن���ات���و  ع���ن  ل���ل���دف���اع  الفقري” 
احل�����رب ال�����ب�����اردة، يف ال���وق���ت ال���ذي 

والربيطانيون  الأم���ريك���ي���ون  ق���دم 
وفق  “الع�ضات”،  وال���ك���ن���دي���ون 
“ميكن  اأن�����ه  و����ض���ف���ه. و����ض���دد ع��ل��ى 
قدرات  توفر  اأن  لها  وينبغي  لأملانيا 
دف��اع��ي��ة ه��ائ��ل��ة ل��ل��دف��اع ع��ن بولندا 
حترك  م��ع  خ��ا���ض��ة  البلطيق،  ودول 
الناتو نحو مفهوم الدفاع الأمامي«.

اإ�سالحات وا�سعة
الباحث  اأو����ض���ح  ذات�����ه،  ال�����ض��ي��اق  ويف 
الع�ضكرية  ال�����ض��وؤون  يف  املتخ�ض�س 
والدرا�ضات  للفكر  امل�����ض��ري  ب��امل��رك��ز 
اأن  من�ضور،  حممد  ال�ضرتاتيجية 
مع  يتجاوب  الأملانية  احلكومة  قرار 

يق�ضي  رئ����ا�����ض����ي  اأم�������ر  اإ�������ض������دار 
من  ما  به  تعلق  قا�ٍس  كل  باإعفاء 
الق�ضاء  ب�ضمعة  مي�����س  اأن  ���ض��اأن��ه 
�ضريه”.  ح�ضن  اأو  ا�ضتقاليته  اأو 
واأ�ضاف، “ُتثار الدعوى العمومية 
اإع���ف���اوؤه على  ق��ا���ٍس يتم  ك��ل  �ضد 

معنى هذا الف�ضل«.
مل  الق�ضائية  الأو����ض���اط  فعل  رد 
يتاأخر. وقد و�ضف رئي�س اجلمعية 
مراد  ال�ضبان  للق�ضاة  التون�ضية 
امل�ضعودي، يف ت�ضريح اذاعي، قرار 
يف  ال��ظ��امل  ب��ال��ق��رار  �ضعّيد،  قي�س 
وجاء كرّدة  حّق “ق�ضاة �ضرفاء”، 
“وقوفهم �ضّد حماولة  فعل على 

�ضعّيد اإر�ضاء ق�ضاء تابع له”، وفق 
�ضيت�ضدون  اأّنهم  م��وؤّك��دا  تعبريه، 
�ضكايات  و�ضريفعون  القرار  لهذا 

دولية ووطنية.
واأ�ضاف: “القرار �ُضلط على ق�ضاة 
�ضرفاء ومن بينهم منخرطون يف 
نتيجة  ال�����ض��ب��ان  ال��ق�����ض��اة  جمعية 
ل��ل��م��واق��ف ال���ت���ي مّت ات���خ���اذه���ا يف 
مواجهة قرار حّل املجل�س الأعلى 

للق�ضاء«.
القرار  لهذا  “�ضنت�ضدى  وت��اب��ع: 
م���ن خ����ال رف����ع ���ض��ك��اي��ات دولية 
العاّم  ال������راأي  و���ض��ن��ب��ل��غ  ووط��ن��ي��ة 
�ضّد  والتحّركات  التطّورات،  بكّل 

وقدرته على الفعل واملقاومة«.
معنى  اي  يعد  “مل  اإن���ه  ق��ال  كما 
للكرامة!  ول  لل�ضرف  ول  للعدل 
ننتظر  ان  علينا  “هل  مت�ضائا 
م��ت��ى وك���ي���ف وب�����اي ذن����ب تن�ضب 

املق�ضلة وتتدىل الروؤو�س!؟«.
كلثوم  القا�ضية  اعتربت   يف حني 
املتعلق  الرئا�ضي  ال��ق��رار  اأن  كنو، 
ب���اإع���ف���اء ع����دد م���ن ال��ق�����ض��اة فيه 
ظلم لبع�س الق�ضاة. ولحظت يف 
اأعفاهم  ق�ضاة  هناك  اأن  تدوينة، 
الرئي�س ب�ضبب اختافهم معه يف 

توجهاته.
“حمامون  جمموعة  وا�ضتنكرت 
واحلريات،”  احل���ق���وق  حل��م��اي��ة 
قرار قي�س �ضعيد، معربة، يف بيان 
اأ���ض��درت��ه اخل��م��ي�����س، ع��ن رف�ضها 
املعزولني  ال��ق�����ض��اة  ل��ع��دم مت��ك��ني 
من ممار�ضة حقهم يف الدفاع عن 
اأنف�ضهم ومناق�ضة ما هو من�ضوب 
اإليهم، ودون متكينهم من حقهم 

ميار�ضه  ال��ذي  الد�ضتوري  العبث 
على  وهجومه  اجلمهورية  رئي�س 

موؤ�ض�ضات الدولة وممثليها«.
وبنّي مراد امل�ضعودي، الذي �ضدر 
املعفيني،  الق�ضاة  قائمة  يف  ا�ضمه 
اأنه ل يوجد �ضده اأي تتبع جزائي 
مفيدا  ���ض��ده  م��رف��وع��ة  ق�ضية  اأو 
باأنه لي�ضت لديه عاقة باأي حزب 

�ضيا�ضي.
املر�ضد  رئي�س  اعترب  جانبه،  من 
الق�ضاء  ل���ض��ت��ق��ال  ال��ت��ون�����ض��ي 
وال���رئ���ي�������س ال�������ض���اب���ق وال�������ض���ريف 
التون�ضيني،  ال��ق�����ض��اة  جل��م��ع��ي��ة 
تدوينة  يف  ال���رح���م���وين،  اأح���م���د 
ن�ضرها على �ضفحته في�ضبوك، اأّن 

“الق�ضاء يف طابور العدام!«.
وتابع الرحموين يف تدوينته: “ل 
�ضمعناه  كالذي  خطابا  ان  اعتقد 
الق�ضاة(  قا�ضي  ال��رئ��ي�����س،  )م��ن 
مي��ك��ن ان ي��ت��وق��ع��ه اأح����د رغ���م ان 
الق�ضاء قد فقد منذ مدة وجوده 

 فوز كا�شح للحزب �حلاكم يف كوريا �جلنوبية 
•• �صيول-اأ ف ب

حقق احلزب احلاكم يف كوريا اجلنوبية فوزا �ضاحقا يف انتخابات تهدف اإىل 
اأم�س  الر�ضمية  النتائج  اأظهرت  ما  على  ومقاطعات  بلديات  روؤ�ضاء  اختيار 

اخلمي�س ما يعطي دفعا قويا للرئي�س اجلديد يون �ضوك-يول.
17 من�ضبا  اأ���ض��ل  م��ن  ب�12  احل��اك��م )مي���ني(  ال�ضعب  �ضلطة  وف���از ح��زب 
بلديات  روؤ���ض��اء  لختيار  الق���رتاع  ه��ذا  خ��ال  النتخابات  �ضملتها  رئي�ضيا 

وحكام مقاطعات الذي جرى الأربعاء.
واأعيد انتخاب رئي�س بلدية �ضيول احلايل اأو �ضي-هون بح�ضوله على 59 
بارك هيونغ-جون رئي�ضا لبلدية  انتخاب  اأعيد  الأ�ضوات يف حني  من   %
بو�ضان ثاين مدن الباد مع ح�ضده 66،4 % من الأ�ضوات. وهما ينتميان 

اإىل حزب �ضلطة ال�ضعب بزعامة رئي�س الباد.
وكان يون �ضوك-يول واملبتدئ يف ال�ضيا�ضة فاز يف النتخابات الرئا�ضية يف 
0،7 نقطة عن مناف�ضه الي�ضاري يل جاي-ميونغ وهو  اآذار-مار�س بفارق 

الهام�س الأ�ضيق يف تاريخ الباد.
و�ضكر اخلمي�س الكوريني اجلنوبيني على “جناح” هذه النتخابات.

الدميوقراطي  ال�ضابق للحزب  الرئي�س  العام توقف عن دعم  ال��راأي  وكان 
اأ�ضعار  اإياهما م�ضوؤولية الرتفاع الكبري يف  مون ج��اي-اإن واإدارت��ه حمما 

ال�ضكن يف �ضيول التي زادت بحواىل 120 % خال وليته.
الأخرية  النتخابات  خال  من�ضبا  ب�14  فاز  الدميوقراطي  احلزب  وكان 
يف 2018 ومل يتمكن هذه ال�ضنة اإل بالفوز بخم�س منا�ضب رئي�ضية من 

بينها ثاثة يف معقله جيول يف جنوب الباد.

الق�ضاء  ولتطويع  ال�ضلطات  بني 
ال�ضلطة  خل����دم����ة  وت�������ض���خ���ريه 

ال�ضيا�ضية وفق ن�س البيان. 
للتيار  ال����ع����ام  الأم��������ني  وان���ت���ق���د 
ال�ضوا�ضي،  غ���ازي  ال��دمي��ق��راط��ي 
الرئا�ضي  املر�ضوم  ام�س اخلمي�س، 
املجل�س  م��ر���ض��وم  بتعديل  املتعّلق 
والأم���ر  للق�ضاء  امل��وؤق��ت  الأع��ل��ى 
من  عدد  باإعفاء  املتعّلق  الرئا�ضي 
الق�ضاة، معتربا اأّن ما اأقدم عليه 
وتنكيل  منفرد  ق��رار  �ضعّيد  قي�س 
التدخل  عار�ضوا  الذين  بالق�ضاة 
حّد  على  الق�ضائية،  ال�ضلطة  يف 

قوله.
عزل  ق����رار  اإّن  ال�����ض��وا���ض��ي  وق����ال 
خاله  م�����ن  ي�����ه�����دف  ال����ق���������ض����اة 
اليّد  و���ض��ع  اإىل  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
واإرهاب  الق�ضائية  ال�ضلطة  على 
بالإعفاء  وت���ه���دي���ده���م  ال��ق�����ض��اة 
الأوام�����������ر، وفق  رف�������س  ح�����ال  يف 

تقديره.

جي�س �أملانيا.. حتديث تاريخي طال �نتظاره و »قوة �شاربة« للناتو

بعد �حلظر �لغربي.. رو�شيا جتد »�مل�شرتي �لبديل« لنفطها
•• مو�صكو-وكاالت

يبدو اأن الوجهة الأبرز للنفط الرو�ضي الذي يخ�ضع بعد احلظر الأمريكي الكامل 
عليه حلظر اأوروبي جزئي، �ضتكون الأ�ضواق الآ�ضيوية، ل �ضيما ال�ضوقني ال�ضيني 
والهندي. وياأتي هذا التوجه اجلديد مع اإقرار قمة الحتاد الأوروبي ال�ضتثنائية 
من  ال�ضاد�ضة  احل��زم��ة  �ضمن  الرو�ضي  النفط  على  تدرجيا  حظرا  بروك�ضل،  يف 
منذ  املتوا�ضلة  اأوكرانيا  يف  حربها  خلفية  على  مو�ضكو  على  الأوروب��ي��ة  العقوبات 
100 يوم. فقد عملت مو�ضكو يف املقابل، وكخطوة ا�ضتباقية وفق خرباء النفط 
والطاقة، على حتويل بو�ضلتها النفطية من القارة الأوروبية التي كانت ت�ضتحوذ 
اآ�ضيا، عرب رفع  50 باملئة من �ضادرات النفط الرو�ضية، نحو قارة  اأكرث من  على 
وترية مبيعاتها من الذهب الأ�ضود لبلدانها، وباأ�ضعار تف�ضيلية م�ضجعة خا�ضة اإىل 

العماقني الهند وال�ضني، اللذين باتا من اأهم امل�ضتوردين للنفط الرو�ضي.

ويرى مراقبون اأن بكني ونيودلهي �ضتكونان رمبا اأكرب م�ضتفيدين من العقوبات 
املتزايدة من  النفطية  الأوروبية على مو�ضكو، عرب ح�ضولهما على احتياجاتهما 
الطاقة عامليا على  اأ�ضعار  املتوا�ضل يف  الت�ضاعد  وباأ�ضعار خمف�ضة، يف ظل  رو�ضيا 
نفط  حظر  اأن  اإىل  اآخ���رون  ي�ضري  املقابل،  ويف  الغربية.  والعقوبات  احل��رب  وق��ع 
اأ�ضعار  اأك��رب يف  ارتفاع  الأوروب��ي��ني �ضينجم عنه بداهة  رو�ضيا ولو جزئيا من قبل 
اأوروبا وحول العامل. وتعليقا على انعكا�ضات  النفط وم�ضتقاته من املحروقات يف 
يقول  وا���ض��ت��ق��راره��ا،  ت��وازن��ات��ه��ا  وع��ل��ى  العاملية  الطاقة  اأ���ض��واق  على  التحول  ه��ذا 
اخلبري القت�ضادي وامل�ضت�ضار يف قطاع النفط والطاقة عامر ال�ضوبكي: “تتبلور 
جتاذبات  وقع  على  الآن  تر�ضم  العاملية  للطاقة  جديدة  خريطة  مامح  �ضك  ول 
الأوكرانية وا�ضطفافاتها احل��ادة، وهي تبدو خريطة غري موؤقتة وتت�ضم  الأزم��ة 
بطابع دائم وبعيد املدى، حيث تتحول �ضادرات النفط الرو�ضي من اأوروبا �ضوب 
اآ�ضيا وخا�ضة نحو الهند وال�ضني«. واأ�ضار ال�ضوبكي يف حديث ملوقع “�ضكاي نيوز 

�ضتتمكن  وبالتايل  ال��ع��امل،  يف  للنفط  م�ضتورد  اأك��رب  “نيودلهي  اأن  اإىل  عربية”، 
مو�ضكو من ا�ضتيعاب الفائ�س من نفطها املباع لأوروبا �ضابقا، وت�ضويقه ب�ضهولة 
لاأ�ضواق ال�ضينية والهندية املتعط�ضة للنفط، خا�ضة اإذا كان رخي�س الثمن، حيث 
�ضعر  عن  الواحد  للربميل  دولرا   30 بنحو  اأرخ�س  ب�ضعر  نفطهم  الرو�س  يبيع 
واحلليفة«.  ال�ضديقة  للدول  تخفي�ضا  ي�ضمونه  ما  اإط��ار  يف  برنت،  نفط  برميل 
وتابع اخلبري: “رغم اأن تكاليف نقل النفط الرو�ضي من موانئ البحر الأ�ضود اإىل 
اإىل البلدان الآ�ضيوية عرب البحر املتو�ضط  اأقل وبكثري من تكاليف نقلها  اأوروب��ا 
وقناة ال�ضوي�س ثم البحر الأحمر، فاإن طبيعة ال�ضراع احلادة بني رو�ضيا والغرب 
تفر�س منطقها وخياراتها«. وهكذا، فالكميات املر�ضلة موؤخرا من نفط رو�ضيا اإىل 
و�ضادرات  اإر�ضاليات  تاريخ  يف  الأك��رب  “هي  ال�ضوبكي،  ي�ضرح  كما  والهند،  ال�ضني 
لتعوي�س  لرو�ضيا  ومربحا  جيدا  خيارا  �ضي�ضكل  هذا  وبالتاأكيد  الرو�ضية،  النفط 

�ضادراتها النفطية لأوروبا املرتاجعة بفعل الأزمة التي قد تتوقف يف اأي حلظة.

ت�سم القائمة بع�ض كبار الق�ساة:

�لرئي�س �لتون�شي قي�س �شعيد يعزل 57 قا�شيا...!
•• الفجر - تون�س

عزل الرئي�ض التون�سي قي�ض �سعيد، م�ساء الأربعاء، 
57 قا�سيًا اتهمهم بالف�ساد والتواطوؤ والت�سرت على 

متهمني يف ق�سايا اإرهاب.
واأكد قي�ض �سعيد اأن قراره جاء لوجود تلكوؤ وتاأخري 
ل  الو�سع  اأن  على  م�سددا  امللفات،  كل  لفتح  متعّمد 
�سرب  اأن  وعلى  له  نهاية  ل  ما  اإىل  ي�ستمر  اأن  ميكن 
ال�سعب عيل، معّددا الأ�سباب التي دعت اإىل اتخاذ 
مثل هذا القرار. و�سمت القائمة التي اأعفاها �سعيد، 
بع�ض كبار الق�ساة، من بينهم يو�سف بوزاخر رئي�ض 
العكرمي  والب�سري  املنحل،  للق�ساء  الأعلى  املجل�ض 
اأخفى  باأنه  �سيا�سيون  نا�سطون  يتهمه  قا�ٍض  وهو 
وطيدة  عالقة  على  واأنــه  اإرهابية،  ق�سايا  ملفات 

بحركة النه�سة، وهو ما تنفيه هذه الخرية.

�ضعيد يعزل جمموعة من الق�ضاة

رئي�س جمعية الق�ضاة ال�ضبان القا�ضي املعفى مراد امل�ضعودي

احزاب تقاطع
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عربي ودويل

لاحتاد  احل���ايل  الرئي�س  ���ض��ال  م��اك��ي  ال�ضنغايل  الرئي�س  يتوجه 
يف  بوتني  فادميري  الرو�ضي  الرئي�س  للقاء  رو�ضيا  اإىل  الأفريقي 

�ضوت�ضي اليوم اجلمعة كما اأعلن مكتبه يف بيان.
واأو�ضح اأن هذه الزيارة “تندرج يف اإطار اجلهود التي تبذلها رئا�ضة 
الحتاد للم�ضاهمة يف تهدئة احلرب يف اأوكرانيا وفتح الطريق امام 
خمزونات احلبوب والأ�ضمدة التي توؤثر عرقلة مرورها على الدول 
اأ�ضاف  كما  بوتني  من  بدعوة  ال��زي��ارة  تاأتي  خ�ضو�ضا«.  الإفريقية 
الت�ضادي  الفريقي  الحت��اد  مفو�ضية  رئي�س  ان  اىل  م�ضريا  البيان 

مو�ضى فكي حممد �ضريافق �ضال يف زيارته.
الإف��ري��ق��ي على طلب  واف��ق الحت���اد  “بالروحية نف�ضها،  اأن��ه  وت��اب��ع 
عرب  املنظمة  اىل  ر���ض��ال��ة  توجيه  زيلين�ضكي  ف��ول��ودمي��ري  الرئي�س 

الفيديو �ضيتم التفاق على موعدها و�ضبلها ب�ضكل م�ضرتك«.
ال��دول الأوروب��ي��ة املجتمعني يف  يف ر�ضالة وجهها الثاثاء اىل ق��ادة 
عن  “لافراج  �ضيء  بكل  القيام  ال�ضنغايل  الرئي�س  طلب  بروك�ضل، 
خمزون احلبوب املتوافر” يف اأوكرانيا لكنه عالق ب�ضبب هجوم رو�ضيا 
مرفاأ  اىل  الو�ضول  وحتظر  الأ���ض��ود  البحر  يف  ح�ضارا  تفر�س  التي 
وارتفاع  نق�س  حل�ضول  الكارثي  “ال�ضيناريو  اىل  وتطرق  اأودي�ضا. 
اأزمة كوفيد-19 التي  اأن الأزمة احلالية تاأتي بعد  الأ�ضعار«. واأكد 

فاقمت اأ�ضا�ضا املجاعة يف افريقيا. وقال “الأ�ضواأ مل ياأت بعد رمبا«.

اإ�ضابة   3712 اخلمي�س  اأم�����س  ال��ه��ن��دي��ة   ال�ضحة  وزارة  �ضجلت 
جديدة بفريو�س كورونا يف ال�ضاعات الأربع والع�ضرين املا�ضية وهو 
الإ�ضابات  اأعلى م�ضتوى منذ نحو �ضهر مدفوعة بزيادة قيا�ضية يف 
اإ�ضابة   739 املدينة  و�ضجلت  للباد.  املالية  العا�ضمة  مومباي  يف 
الأربعاء اأي اأكرث من مثلي العدد الذي �ضجلته قبل يومني والبالغ 
318 اإ�ضابة. وقال الهيئة املكلفة مبكافحة كوفيد-19 باملدينة يف 
تقريرها اليومي عن املر�س اإن م�ضتوى دخول امل�ضت�ضفيات منخف�س 
و96 باملئة من احلالت امل�ضجلة الأربعاء دون اأعرا�س. وقال راجي�س 
“ل توجد زيادة يف معدل  توبي وزير ال�ضحة بالولية لل�ضحفيني 
دخول امل�ضت�ضفيات. الأ�ضخا�س يعزلون اأنف�ضهم يف منازلهم ويتعافون 
يف منازلهم. ل داعي للقلق«. وكانت مومباي واحدة من اأوائل املدن 
التي تاأثرت ب�ضدة خال املوجة الثانية املدمرة من اجلائحة يف الهند 

يف 2021 لكنها حظيت بالإ�ضادة لكفاءتها يف التعامل مع الأزمة.
اإ�ضابة و524641 وفاة منذ  43 مليون  اأكرث من  و�ضجلت الهند 

بدء اجلائحة.
 
 

منحت حمكمة يف وا�ضنطن  اأم�س الأول الأربعاء اإطاق �ضراح غري 
الأمريكي  الرئي�س  اغ��ت��ي��ال  ح���اول  ال���ذي  هينكلي  جل��ون  م�����ض��روط 
رونالد ريغان عام 1981، وذلك بعد �ضتة اأع��وام على الإف��راج عنه 

من م�ضت�ضفى لاأمرا�س النف�ضية.
النف�ضية مل  باأنه بعد عقود من العاج واملراجعات  وق�ضت املحكمة 
15 حزيران-يونيو  يف  �ضيتم  وبالتايل  تهديدا،  ي�ضكل  هينكلي  يعد 

رفع القيود التي فر�ضت عليه بعد الإفراج عنه.
وهينكلي البالغ 67 عاما اليوم اأطلق النار من م�ضد�س على ريغان 
 ،1981 اآذار-مار�س   30 بوا�ضنطن يف  اآخرين خارج فندق  وثاثة 
التي  فو�ضرت  ج��ودي  املمثلة  انتباه  لفت  اأراد  باأنه  ذل��ك حينها  وب��رر 
اأ�ضبح مهوو�ضا بها بعد م�ضاهدة فيلم “�ضائق تاك�ضي” الذي قامت 

ببطولته اىل جانب روبرت دي نريو.
با�ضم ريغان  املتحدث  ب���رادي  لكّن جيم�س  امل��وت  م��ن  الأرب��ع��ة  وجن��ا 

اأ�ضيب ب�ضلل ن�ضفي واأجرب على ا�ضتخدام كر�ضي متحرك.
اأن هينكلي غري مذنب لإ�ضابته  1982 اىل  وتو�ضلت حمكمة عام 
بخلل عقلي، حيث مت ايداعه “م�ضت�ضفى �ضانت اإليزابيث” لاأمرا�س 

النف�ضية يف وا�ضنطن الذي ق�ضى فيه 34 عاما.
ويف اأيلول-�ضبتمرب 2016 اأفرج عنه مبوجب �ضروط منها العي�س 
فريجينيا،  يف  ويليامزبريغ  يف  مغلق  جمّمع  يف  امل�ضنة  وال��دت��ه  م��ع 
اإ�ضافة اىل و�ضع قيود على حتركاته واإخ�ضاع اأجهزته الإلكرتونية 

وح�ضاباته على �ضبكة الإنرتنت للمراقبة.

عوا�صم

دكار

نيودلهي

و��ضنطن

مقتل فل�شطيني بر�شا�س 
�إ�شر�ئيلي يف خميم �لدهي�شة 

•• رام اهلل-اأ ف ب

قتل فل�ضطيني �ضباح  اأم�س اخلمي�س بر�ضا�س اجلي�س الإ�ضرائيلي يف خميم الدهي�ضة 
يف ال�ضفة الغربية املحتلة، على ما اأفادت وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية يف بيان. وذكرت 
الوزارة يف بيانها “ا�ضت�ضهد ال�ضاب اأمين حممود حمي�ضن 29 عاما بر�ضا�س جي�س 
الحتال الإ�ضرائيلي اثناء عدوانه على خميم الدهي�ضة يف بيت حلم«. ويف ات�ضال 
اأي معلومات  اأجرته وكالة فران�س بر�س مع اجلي�س ال�ضرائيلي، مل يقدم  هاتفي 
اإ�ضرائيلية يف  ال��وزارة هو ثاين فل�ضطيني يقتل يف عمليات  عن احلادثة. وبح�ضب 
الأربعاء  ليل  ال�ضرائيلي  اجلي�س  وه��دم  �ضاعة.   24 غ�ضون  يف  الغربية  ال�ضفة 
اإ�ضرائيل  ب��راك يف  نار يف بني  اط��اق  اخلمي�س منزل �ضياء حمار�ضة منفذ عملية 
اأ�ضفرت عن �ضقوط خم�ضة قتلى يف 27 اذار-مار�س املا�ضي. واعتقل والده. وخال 
هذه العملية يف بلدة يعبد القريبة من مدينة جنني يف �ضمال ال�ضفة الغربية، قتل 
فل�ضطيني واأ�ضيب �ضتة اخ��رون، اثنان منهم يف حالة حرجة وقال كمال ابو الرب 
نائب حمافظ مدينة جنني لوكالة فران�س بر�س “اجلي�س ال�ضرائيلي قام بتفجري 
املنزل املكون من ثاث طبقات«. ويف موجة عنف بداأت يف اأواخر اآذار-مار�س، قتل 
19 �ضخ�ضا غالبيتهم من املدنيني يف هجمات �ضد اإ�ضرائيليني نفذها فل�ضطينيون 
اإ�ضرائيل ويف ال�ضفة الغربية املحتلة، وقتل ثاثة  اإ�ضرائيل داخل  بينهم من عرب 
عملياتها  الهجمات  على  ردا  الإ�ضرائيلية  القوات  وكثفت  خالها.  املهاجمني  من 
الع�ضكرية يف ال�ضفة الغربية حيث قتل نحو 40 فل�ضطينيا بينهم ن�ضطاء ومدنيون 
اإ�ضرائيلية يف  اأبو عاقلة خال تغطيتها عملية ع�ضكرية  منهم ال�ضحافية �ضريين 

خميم جنني، معقل الف�ضائل الفل�ضطينية امل�ضلحة.

»معركة �لأعالم« ف�شل جديد من �لنز�ع بني �إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيني 

مو�سكو حت�سل على �سيولة �سخمة 

بلومربغ: لهذ� ف�شلت �لعقوبات �لغربية على رو�شيا

نا�شونال �إنرت�شت: زيلين�شكي يريد �إنهاء �حلرب... لكن �لقر�ر بيد و��شنطن
معار�ضة بوتني، ل اأحد يعلم، لكن اإذا كانت النتيجة، رو�ضيا �ضعيفة 
جداً، فلماذا يقدمون على خطوة مماثلة؟ واأي معار�ضة �ضت�ضنف 
غري وطنية. ورمبا الأكرث حكمة للوليات املتحدة، اأن تقول اإن على 
رو�ضيا اأن تن�ضحب من اأوكرانيا، واأن و�ضع حد للحرب �ضيتيح ملو�ضكو 

فر�ضة العودة اإىل الأ�ضرة الدولية.
وبع�س الرو�س مل ين�ضوا اأنه بني 1997 و2014، كانت جمموعة 
لأن  دول،   8 الأم��ر من  واق��ع  الكربى يف  ال�ضبع  ال�ضناعية  ال��دول 
رو�ضيا كانت ع�ضواً فيها. ويجب تذكريهم اأنه لي�ضت رو�ضيا، واإمنا 

ال�ضيا�ضة الرو�ضية احلالية، هي التي اأدت اإىل هذا الفرتاق.
على الوليات املتحدة اأن تقاوم اإغراء حتول النزاع من �ضراع على 
اأوكرانيا و�ضيادتها اإىل ق�ضية جيو�ضيا�ضية لتحقيق اأهداف اأمريكية. 
اإن النزاع يف اأوكرانيا يجب اأن يبقى مركزاً على ما يخدم م�ضلحة 

وزير الدفاع الأمريكي لويد اأو�ضن اإنه ياأمل اأن توؤدي هزمية رو�ضيا 
يف اأوكرانيا اإىل ردع مو�ضكو عن تكرار اعتداءاتها يف دول اأخرى.

وهكذا، فاإن الإ�ضرتاتيجية الأمريكية تهدف اإىل ا�ضتخدام الهجوم 
رو�ضيا،  اإ�ضعاف  اأي  جيو�ضيا�ضية،  اأمريكية  غاية  لتحقيق  الرو�ضي 
على نحو كامل. وهذا هدف خمتلف كلياً، ويطرح ت�ضاوؤًل عن نظرة 
الأوكرانيني اإليه. اإن مثل هذا الهدف ينطوي على حرب ا�ضتنزاف 

مع خ�ضائر ج�ضيمة �ضيتحملها الأوكرانيون ل الأمريكيون.
ل ميكن اعتبار اأن كام اأو�ضن �ضيوؤدي اإىل مفاو�ضات لإنهاء النزاع. 
ويف النهاية، �ضي�ضتغل الرئي�س فادميري بوتني اأي حترك لتعزيز 
�ضلطته ملواجهة معار�ضة حمتملة من القوات الع�ضكرية والأمنية 

يف الداخل الرو�ضي،  غري را�ضية عن اأدائه.
وعلى �ضبيل املثال، قد تريد بع�س النخب تغيري التكتيكات اأو حتى 

لزيلين�ضكي  الرئي�ضي  ال��ه��دف  اإن  اأم��ري��ك��ا.  م�ضلحة  ل  اأوك��ران��ي��ا، 
والقيادة الأوكرانية هو دفع رو�ضيا اإىل خارج بادهم. لكن عليهم 

جتنب حرب تدمر بادهم.
الأري����اف  واإب���ق���اء  �ضليمة،  التحتية  بنيتها  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  وي��ج��ب 
م�ضكونة، ومزروعة، واملدن والبلدات بعيدة عن الدمار. وزيلين�ضكي 
موا�ضلة احلرب.  املفاو�ضات عو�س  اإىل  يدعو  ولذلك  ذلك.  يفهم 
القتال،  ملوا�ضلة  حوله  النا�س  حل�ضد  م�ضدود  حبل  على  ي�ضري  اإن��ه 
واأوروبا  املتحدة  الوليات  وعلى  التفاو�س.  اإىل  اأي�ضاً  ي�ضعى  بينما 

فعل ما ت�ضتطيعانه لإبقاء خياراته مفتوحة.
م�ضتقبل  واإمن��ا  تريدانه،  ما  لي�ضت  امل�ضاألة  اأن  اإىل  الكاتب  وخل�س 
اأوكرانيا بعد النزاع، من اأجل الأف�ضل اأو الأ�ضواأ، ويف وجود بوتني اأو 

يف غيابه، �ضتبقى رو�ضيا دولة جارة.

•• وا�صنطن-وكاالت

يورغن  ال�ضابق  اخلارجية  لل�ضوؤون  الدامناركي  الدولة  وزير  كتب 
اأن  الأمريكية،  اإنرت�ضت”  “نا�ضيونال  جملة  يف  مولر،  اأور���ض��رتوم 
التفاو�س  ع��ن  يبحث  زيلن�ضكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين  الرئي�س 
لو�ضع حد للحرب، لكن وا�ضنطن التي تلعب دوراً حا�ضماً يف النزاع، 
لل�ضام،  مفاو�ضات  يف  كييف  �ضروع  وكيفية  موعد  حتديد  متلك 

ويبدو اأن اأهدافها بعيدة كل البعد عن الو�ضوح.
قدمت  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأن  الأم����ر،  اأول  امل��راق��ب��ني  اعتقد معظم 
ومنعها  رو�ضيا،  وط��رد  اأوكرانيا،  عن  للدفاع  الع�ضكرية  م�ضاعدتها 

من الن�ضر. اأما الآن، فيبدو اأن الو�ضع لي�س كذلك.
ويف اجتماع بكييف مع زيلين�ضكي يف 25 اأبريل)ني�ضان( املا�ضي، قال 

•• حوارة-اأ ف ب

ال�ضفة  يف  ح������وارة  ب���ل���دة  و����ض���ط  يف 
اجلنود  ي���ق���ف  امل���ح���ت���ل���ة،  ال���غ���رب���ي���ة 
الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ون ب��ال��ق��رب م��ن عمود 
كهرباء يرفرف فوقه علم فل�ضطيني. 
�ضيارته  م��ن  اإ�ضرائيلي  ف��ج��اأة  يقفز 
وينق�س على العلم فينزله وميزقه 
غا�ضبني  ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ني  اأع����ني  اأم�����ام 

وجنود مل يحركوا �ضاكنا.
وق����ال ظ��اف��ر ال�����ض��اي��غ ال����ذي ميلك 
“�ضقط  امل��ن��ط��ق��ة  حم��ا جت��اري��ا يف 
هذا  اأج��ل  من  ال�ضهداء  من  العديد 
باإنزاله”  القبول  ميكن  ول  العلم، 
الطريق  اأط���راف  على  تقع  ب��ل��دة  يف 
والذي  نابل�س  مدينة  اىل  الوا�ضل 
جانب  اإىل  م�ضتوطنون  ي�ضتخدمه 

الفل�ضطينيني.
وك���ت���ب���ت اأ�����ض����م����اء غ���ال���ب���ي���ة امل���ح���ال 
باللغتني  ح���������وارة  يف  ال����ت����ج����اري����ة 
العربية والعربية، اإذ �ضهدت البلدة 
خال �ضنوات عاقة جتارية بعيدة 

عن توترات النزاع بني الفل�ضطينيني والإ�ضرائييني.
لكن منذ مدة، بداأت “حرب اأعام” بني الطرفني. اإذ 
بات م�ضتوطنون يعي�ضون يف م�ضتوطنات غري قانونية 
البلدة و�ضواحيها  اإىل  قريبة، يدخلون ب�ضكل متكرر 
ا�ضرائيلية  اأع����ام  ورف���ع  فل�ضطينية  اأع����ام  لإزال�����ة 
مكانها، ما يثري غ�ضب ال�ضكان ويوؤدي اإىل مواجهات 

بني الفل�ضطينيني واجلي�س ال�ضرائيلي.
ف�ضا  ت�ضكل  التي  ه��ذه  الأعام”  “حرب  اإط��ار  ويف 
الإ�ضرائيلي  الربملان  اأق��ّر  النزاع،  ف�ضول  من  جديدا 
العلم  رف���ع  يحظر  ق��ان��ون��ا  ي��وم��ني  ق��ب��ل  )الكني�ضت( 

الفل�ضطيني داخل ا�ضرائيل.
يف حوارة، يقول الفل�ضطينيون اإن اجلي�س ال�ضرائيلي 
متفرجا  يقف  البلدة  يف  مكثف  ب�ضكل  يتمركز  ال��ذي 
ي�ضمونه  م����ا  ووق������ف  ال���ت���دخ���ل  راف�������ض���ا  وي�����راق�����ب، 

•• وا�صنطن-وكاالت

رغ���م اق�����رتاب احل����رب ال��رو���ض��ي��ة على 
وكالة  اأن  اإل  املئة،  يومها  من  اأوكرانيا 
على  حت�ضل  مو�ضكو  اأن  ترى  بلومربغ 
���ض��ي��ول��ة ���ض��خ��م��ة ت��ب��ل��غ ح�����وايل 800 

والغاز  النفط  العام، من مبيعات  هذا  يومياً  دولر  مليون 
وال�ضلع الأخرى.

الأ�ضا�ضية  لل�ضلع  ك��ب��رياً  متجراً  رو�ضيا  ك��ان��ت  ول�����ض��ن��وات، 
ولكن  الطاقة،  م��ن  فقط  لي�س  ال��ع��امل،  يحتاجه  م��ا  يبيع 
غري  اأي�ضا.  وال��ب��ادي��وم  والأمل��ن��ي��وم،  والنيكل،  القمح،  من 
اأن احلرب الرو�ضية على اأوكرانيا، دفعت الوليات املتحدة 
والحتاد الأوروبي، اإىل اإعادة التفكري يف العاقة مبو�ضكو، 

ول �ضيما التجارية واملالية.
وفر�ضت وا�ضنطن وحلفاوؤها عقوبات على رو�ضيا، على اأمل 

جتفيف م�ضادرها املالية التي متول بها احلرب.
التاأثر  ع��ن  ب��ع��ي��دة  رو���ض��ي��ا  اأن  اأك����دت  “بلومربغ”  اأن  اإل 
بالعقوبات، اإذ ارتفعت عائدات ت�ضدير نفطها ب� %50 عن 

العام ال�ضابق.
بالعائدات  تفي�س  الرو�ضية  اخلزائن  اأن  الوكالة  واأ�ضافت 
من ال�ضلع، التي اأ�ضبحت مربحة اأكرث من اأي وقت م�ضى 
بعد ارتفاع الأ�ضعار العاملية الذي �ضببته جزئياً احلرب يف 

اأوكرانيا.
اأ�ضارت  الطاقة،  م�ضرتيات  ال��دول  بع�س  وق��ف  مع  وحتى 
تقديرات بلومربغ ايكونوميك�س اإىل اأن عائدات رو�ضيا من 
دولر هذا  مليار   285 ح��وايل  اإىل  �ضت�ضل  والغاز  النفط 

العام.
التوقف عن  اأن عليهم  وُي���درك زع��م��اء الحت���اد الأوروب����ي 
مدّمرة  حل��رب  املبا�ضر  غري  والتمويل  رو�ضيا  من  ال�ضراء 
على اأعتاب اأوروبا، لكن تدرك احلكومات الأوروبية اأي�ضاً، 

اأنه �ضتكون هناك تداعيات على اقت�ضاداتها.
جزئي  حظر  فر�س  موا�ضلة  على  الأ���ض��ب��وع  ه��ذا  واتفقوا 

للنفط الرو�ضي، بعد اأ�ضابيع من امل�ضاومة والنق�ضام.
بيرت�ضون  معهد  يف  ال��ب��ارز  الزميل  ���ض��وت،  جيفري  وق���ال 
ا�ضتخدام  على  �ضيا�ضية  قيوداً  دائماً  هناك  اإن  بوا�ضنطن، 
وتقليل  هدفك  اأمل  زي��ادة  تريد  “اأنت  م�ضيفاً  العقوبات، 
ق��ول ذلك  ف���اإن  ل�ضوء احل���ظ،  ول��ك��ن  ال��داخ��ل،  الأمل على 

اأ�ضهل من فعله«.
ت�ضعيد  �ضبل  امل�����ض��وؤول��ون  يناق�س  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  ويف 

كاد  ال��ذي  النع�س  حاملي  ت�ضرب  وه��ي  الإ�ضرائيلية 
رفعوا  الذين  املعزين  ح�ضود  وتاحق  اأر���ض��ا،  ي�ضقط 

الأعام الفل�ضطينية.
العلم  الفل�ضطينيني  اآلف  رف���ع  ن�����ادر،  م�����ض��ه��د  ويف 

الفل�ضطيني يف �ضوارع البلدة القدمية يف القد�س.
الأحد املا�ضي، �ضار ع�ضرات الآلف من الإ�ضرائيليني 
البلدة  ���ض��وراع  ع��رب  ال�ضنوية  الأعام”  “م�ضرية  يف 
القدمية نف�ضها التي غمرها اللونان الأزرق والأبي�س 
مبنا�ضبة ذكرى احتال اإ�ضرائيل يف 1967 للقطاع 
الإ�ضرائيليون  يعتربوها  والتي  املدينة،  من  ال�ضرقي 

ذكرى “توحيد املدينة«.
وت��ق��ول ال��دك��ت��ورة ل����ورا وارت�����ون ال��ع�����ض��و الليربايل 
العلم  “رفع  بر�س  فران�س  لوكالة  املدينة  بلدية  يف 
وال�ضرطة  قانوين  غري  اأم��ر  القد�س  يف  الفل�ضطيني 
ت�ضتخدم  الأع����ام  اأن  اأ���ض��ا���س  ب��اع��ت��ق��الت على  ت��ق��وم 

الطرق  اجلي�س  واأغ��ل��ق  امل�ضتوطنني.  “ا�ضتفزازات” 
والأنقا�س،  ال���رتاب  م��ن  ب��اأك��وام  ال��ب��ل��دة  يف  الفرعية 
ويقوم بدوريات يف ال�ضوارع اخللفية �ضريا على الأقدام 
. وي��ق��ول رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ح����وارة ال�����ض��اب��ق وج��ي��ه عودة 
الفل�ضطيني”،  العلم  “�ضادروا  بر�س  فران�س  لوكالة 
الفل�ضطيني رمز. يعني  العلم  “بالن�ضبة لنا،  م�ضيفا 
كل �ضيء ويعني كرامتنا، ويعني حقنا يف الدفاع عنه 

�ضد الإ�ضرائيليني«.
يف  ا�ضرائيل  احتلتها  التي  اأي�ضا  ال�ضرقية  القد�س  يف 

1967، ميّثل العلم م�ضكلة.
قتلت  ال��ت��ي  عاقلة  اأب���و  �ضريين  ال�ضحفية  ج��ن��ازة  يف 
خ����ال ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا ع��م��ل��ي��ة ع�����ض��ك��ري��ة اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
ال�ضرطة  هاجمت  الغربية،  ال�ضفة  يف  جنني  خميم 
ُلّف  علم  ن��زع  على  لإجبارهم  امل�ضيعني  الإ�ضرائيلية 
ل��ق��ط��ات م�����ض��ورة لل�ضرطة  ال��ن��ع�����س. وان��ت�����ض��رت  ب���ه 

امل��ال��ي��ة، ت��ذك��ري دائ���م للغرب ب���اأن ه��ن��اك ح��اج��ة اإىل تغيري 
جذري.

اإن عائدات ت�ضدير النفط  وقالت وكالة الطاقة الرو�ضية 
قّدرت  بينما  ال�ضابق.  ال��ع��ام  ع��ن   50% ارتفعت  وح��ده��ا 
�ضركة SberCIB Investment Research يف مو�ضكو 
اأرب���اح  اأع��ل��ى  ال��ن��ف��ط يف رو���ض��ي��ا ح��ّق��ق��وا  اأن ك��ب��ار منتجي   ،
جممعة منذ ما يقرب من عقد من الزمان يف الربع الأول 

من العام.
كما ت�ضتمر �ضادرات القمح، باأ�ضعار اأعلى، حيث مل تناق�س 
العقوبات على الزراعة الرو�ضية، لأن العامل يف حاجة اإىل 

احلبوب.
اأو�ضع مقيا�س  كما ت�ضاعف فائ�س احل�ضاب اجل��اري، وهو 
للتجارة يف ال�ضلع واخلدمات، باأكرث من ثاثة اأ�ضعاف يف 

ال�ضغط املايل، بامل�ضاعدة يف فر�س �ضقف على اأ�ضعار النفط 
اأو فر�س عقوبات على البلدان وال�ضركات  الرو�ضي، مثًا، 

التي ل تزال تتعامل مع ال�ضركات الرو�ضية رغم القيود.
الثانوية  العقوبات  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل  اأ���ض��ارت  الوكالة  لكن 
مع  بالعاقات  ال�ضرر  وتلحق  عميًقا،  انق�ضاماً  ت�ضبب  قد 

الدول الأخرى.
لكن  الرو�ضي،  النفط  املتحدة  الوليات  حظرت  وبالفعل، 
للعثور  اأوروب��ا تتخّل�س منه ببطء، ما مينح مو�ضكو وقتاً 
ي�ضتهلكان  اللذين  العماقني  مثل  اأخ���رى،  اأ���ض��واق  على 
للحد  وذل���ك  وال��ه��ن��د،  ال�ضني  ال�ضلع،  م��ن  ك��ب��رية  كميات 
امل���ال  للحرب يف  اأو  الت�ضدير،  ع��ائ��دات  ���ض��رر ىل  اأي  م��ن 

اأوكرانيا.
وهذا يعني اأن الأموال تتدفق اإىل ح�ضابات رو�ضيا، والأرقام 

لا�ضتفزاز«.
القمعية  ال�ضرطة  حملة  وو���ض��ف��ت 
ع��ل��ى الأع������ام ب��اأن��ه��ا حم���اول���ة من 
املتطرف  الإ�����ض����رائ����ي����ل����ي  ال���ي���م���ني 
“لخرتاع ا�ضتفزازات حيث ل توجد 

اأي ا�ضتفزازات«.
على  ق����ان����ون  م�������ض���روع  ط�����رح  ومت 
حزب  يف  الع�ضو  اقرتحه  الكني�ضت 
اإي����ل����ي كوهني  ال��ي��م��ي��ن��ي  ال���ل���ي���ك���ود 
اأنه  على  الفل�ضطيني  العلم  لعتبار 

األوان دولة معادية.
ن�ضر  ال��ذي  القانون  م�ضروع  وين�س 
الإنرتنت  على  الربملان  موقع  على 
اأولئك  ب��ع��ل��م  “التلويح  اأن  ع��ل��ى 
اإ�ضرائيل  الذين ل يعرتفون بدولة 
اأو ميثلون خطًرا وجودًيا )...( خط 
اأح��م��ر يجب ع��دم جت���اوزه ويختلف 

عن الحتجاجات امل�ضروعة««.
وق�����ال ك���وه���ني ع��ل��ى ت���وي���رت “حان 
الوقت لإنهاء )...( التحري�س على 
وا�ضاف  الكراهية بتعزيز �ضيادتنا”. 
اأن “اأي �ضخ�س ي�ضعر اأنه فل�ضطيني 
�ضيح�ضل على كل امل�ضاعدة التي يحتاج اإليها يف رحلة 

ذهاب فقط اإىل غزة«.
عليه  ت�ضيطر  الذي  الفل�ضطيني  غزة  ويخ�ضع قطاع 
ح��رك��ة ح��م��ا���س حل�����ض��ار اإ���ض��رائ��ي��ل��ي م��ن��ذ 2007. 
حروب  اأرب���ع  يف  العربية  وال��دول��ة  حما�س  وتواجهت 

منذ 2008.
ال�ضلطة  م��ع  ح���رب  ح��ال��ة  “ل�ضنا يف  وارت����ون  وت��ق��ول 
اأو�ضلو  ات��ف��اق��ات  وق��ع��ن��ا  العك�س  ع��ل��ى  الفل�ضطينية. 
ا�ضتخدام  دوامة”  حاليا  ن�ضهد  ونحن  معها  لل�ضام 
“م�ضرية  خ��ال  الأح��د  الفل�ضطينيون  وجن��ح  العلم. 
العلم ال�ضرائيلي” يف لفت النظار من خال حتليق 
الفل�ضطيني  العلم  بدون طيار �ضغرية حتمل  طائرة 
فوق البلدة القدمية للقد�س قبل اأن تعيدها ال�ضرطة 

اإىل الأر�س.

الأ�ضهر الأربعة الأوىل من العام اإىل ما 
يقرب من 96 مليار دولر.

ويعك�س ه��ذا ال��رق��م، وه��و الأع��ل��ى منذ 
رئي�ضي  ب�����ض��ك��ل  الأق������ل،  ع��ل��ى   1994
اأن  الأ�ضا�ضية، رغم  ال�ضلع  اأ�ضعار  ارتفاع 
انخفا�س الواردات حتت وطاأة العقوبات 

الدولية هو اأحد العوامل اأي�ضاً.
الرو�ضي  الرئي�س  ي�ضتخدمه  اآخر  الروبل رمزاً  اأ�ضبح  كما 
فادميري بوتني لإظهار القوة. ومبجرد اأن �ضخر الرئي�س 
الأمريكي جو بايدن من الروبل، وو�ضفه ب� “ركام” عندما 
حتى  رو�ضيا  دعمته  العقوبات،   على  رداً  البداية  يف  انهار 
اأ�ضبحت العملة الأف�ضل اأداًء يف العامل مقابل الدولر هذا 

العام.
ا ال�ضتفادة من مكانة رو�ضيا باعتبارها  وحاول بوتني اأي�ضً
اإنه  ال��غ��ذاء، ق��ال  ق��وة �ضلع عظمى. وو�ضط قلق من نق�س 
ُترفع  مل  اإذا  اإل  والأ���ض��م��دة  احل��ب��وب  بت�ضدير  ي�ضمح  ل��ن 

العقوبات عن باده.
ال�ضرقية  اأوروب�����ا  يف  املتخ�ض�ضة  ك��ل��وج،  ج��ان��ي�����س  وق��ال��ت 
يف  والأمنية  الدولية  لل�ضوؤون  الأمل��اين  املعهد  يف  واأورا�ضيا 
اجلي�س  وق��ف  هو  العقوبات  الهدف من  ك��ان  “اإذا  برلني: 
م�ضيفة “ل يزال باإمكان  الرو�ضي، فهذا مل يحدث بعد”، 
الأ�ضرار  بع�س  وتعوي�س  احلربي،  املجهود  متويل  رو�ضيا 

التي ُتلحقها العقوبات مبواطنيها«.
واعتربت الوكالة اأن ا�ضتعداد الدول الأخرى ملوا�ضلة �ضراء 
النفط الرو�ضي، ب�ضعر خمف�س، اإحدى الثغرات الكبرية يف 

العقوبات املفرو�ضة على رو�ضيا.
برميل  مليون   40 م��ن  اأك���رث  الهندية  امل�����ض��ايف  وا���ض��رتت 
اأواخر  من النفط الرو�ضي بني بداية الغزو الأوك��راين يف 
ف��رباي��ر-���ض��ب��اط واأوائ����ل م��اي��و -اأي����ار، مب��ا ي��زي��د ب��� 20% 
وفق  باأكملها،   2021 فيلعام  البلدين  التدفقات بني  عن 

ح�ضابات بلومربغ.
وت�ضعى �ضركات التكرير الهندية اإىل �ضفقات خا�ضة بدل 
رو�ضية  نفط  ب��رام��ي��ل  على  للح�ضول  ال��ع��ام��ة  املناق�ضات 

اأرخ�س من اأ�ضعار ال�ضوق.
الطاقة مع  روابطها يف جمال  تعزيز  ال�ضني على  وتعمل 
اأ�ضعار اأرخ�س ب�ضراء النفط الذي يرف�س  رو�ضيا، وتاأمني 
واردات��ه��ا، وجتري  ع��ززت بكني  اأخ��رى. كما  اأماكن  �ضراءه 
اأي�����ض��اً حم��ادث��ات لتجديد خم��زون��ه��ا ال���ض��رتات��ي��ج��ي من 

النفط اخلام بالنفط الرو�ضي.

�إ�شر�ئيل تعول على �أفريقيا لتعزيز دعمها يف �ملوؤ�ش�شات �لدولية 
•• باري�س-اأ ف ب

ا�ضتقطاب  حملة  اإ���ض��رائ��ي��ل  تطلق 
ج��دي��دة يف اأف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى اأم���ل اأن 
حت�ضل يف نهاية املطاف، على دعم 
متزايد من دول القارة يف املحافل 

الدولية.
ال���ط���م���وح،  ه������ذا  اإىل  م���وؤ����ض���ر  يف 
باري�س  ال��ث��اث��اء يف  ن���دوة  ع��ق��دت 
والفر�س”  “التحديات  ح�����ول 
اأفريقيا”  اإىل  اإ���ض��رائ��ي��ل  ل�”عودة 
العربية  ال����دول����ة  ���ض��ج��ل��ت  ح���ي���ث 

“القوة  يف  ال����ن����ج����اح����ات  ب���ع�������س 
ترغب  زال���ت  م��ا  لكنها  الناعمة” 
تكثيف عملها وحتقيق مكا�ضب  يف 

دبلوما�ضية.
واأعلن وزير اخلارجية الإ�ضرائيلي 
“اأولوية”  اأن�����ه�����ا  ل���ب���ي���د  ي����ائ����ري 
بثه  مت  فيديو  ت�ضجيل  يف  م�ضرياً 
الأع���م���ال  ورج������ال  ال�������ض���ف���راء  اإىل 
املجتمعني يف باري�س اإىل الروابط 
اإ����ض���رائ���ي���ل  ب����ني  “التاريخية” 

والقارة.
واأك����د ال�����ض��ف��ري الإ���ض��رائ��ي��ل��ي لدى 

فرتة  اإن��ه��ا  ب��ورج��ي��ل  ب��ن  ال�ضنغال 
والتوقعات”.  ب��ال��وع��ود  “مليئة 
احلاكمة  “طبقتنا  اإن  وق�������ال 
ق�����ادرة  ت���ك���ون  اأن  ع���ل���ى  ح��ري�����ض��ة 
اإفريقيا  مع  عاقتنا  تعميق  على 
يبحثون  القت�ضاديني  والفاعلني 

عن �ضراكات«.
وبعد الع�ضر الذهبي يف خم�ضينات 
�ضهدت  امل��ا���ض��ي،  ال��ق��رن  و�ضتينات 
واإفريقيا  اإ�ضرائيل  بني  العاقات 
ت����راج����ع����ا م�����ع ق����ط����ع ال����ع����اق����ات 
العربية  الدولة  الدبلوما�ضية بني 

وع���دد م��ن ال���دول الإف��ري��ق��ي��ة بعد 
 1967 ح��رب��ي ح��زي��ران-ي��ون��ي��و 

وت�ضرين الأول-اأكتوبر 1973.
ومل تتم اإعادة بع�س هذه العاقات 
املا�ضي.  ال���ق���رن  ت�����ض��ع��ي��ن��ات  ح��ت��ى 
ال���ي���وم عاقات  اإ���ض��رائ��ي��ل  وت��ق��ي��م 
دولة  اأرب��ع��ني  نحو  مع  دبلوما�ضية 

اإفريقية.
حدد  و2021،   2009 وب�����ني 
بنيامني  ال�����ض��اب��ق  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
يتمثل  ه���دف���ا  ل��ن��ف�����ض��ه  ن��ت��ن��ي��اه��و 
الدبلوما�ضية  العاقات  با�ضتئناف 

ال��دول الإفريقية  التي قطعت مع 
بنيامني  وق�������ال  ق���ط���ع���ت.  ال����ت����ي 
اأوجيه الباحث يف املعهد الفرن�ضي 
ل��ل��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة )اإي���ف���ري( يف 
 2020 يف  تقرير  وموؤلف  باري�س 
ع�����ن ال����ع����اق����ات الإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ة 
هذا  حتقيق  “مت  اإن���ه  الإف��ري��ق��ي��ة 

الهدف اإىل حد كبري«.
ترافقه  “ذلك مل  اأن  الباحث  راأى 
و�ضائل لإعطاء م�ضمون ل�ضتئناف 
اأن  اإىل  م�ضريا  العاقات”،  ه��ذه 
امل����ب����ادلت الق��ت�����ض��ادي��ة م���ا زالت 

اإ�ضرائيل  وك����ان����ت  “�ضعيفة«. 
اتفاقات  الأخ���رية  ال�ضنوات  وقعت 
وال�ضودان  امل���غ���رب  م���ع  خ�����ض��و���ض��ا 
الإم����ارات  امل��وق��ع��ة م��ع  - بعد تلك 
الفل�ضطينيون  اع��ت��ربه��ا  وال��ت��ي   -

“خيانة«.
وح�������ض���ل���ت ال�����دول�����ة ال����ع����ربي����ة يف 
م����راق����ب  ����ض���ف���ة  ع����ل����ى   2021
داخ��ل الحت���اد الأف��ري��ق��ي. لكن يف 
مواجهة الحتجاجات ل �ضيما من 
واجلزائر، مت  اإفريقيا  قبل جنوب 

تكليف جلنة النظر يف الأمر.
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عربي ودويل
»�ل�شم�س �حلارقة«.. �جلي�س �لرو�شي يعلن ��شتخد�م �شالحه »�لفريد«

•• مو�صكو-وكاالت

اأعلنت قيادة العمليات الرو�ضية جناح ا�ضتخدم اجلي�س اأحدث منظومة من 
قاذفات اللهب الثقيلة، وهي منظومة “تو�ضوت�ضكا” )تو�س -2(، يف العملية 

الع�ضكرية باأوكرانيا، والتي دخلت �ضهرها الرابع.
ُتعد منظومة “تو�ضوت�ضكا” من اأخطر قاذفات اللهب، حيث مت الك�ضف عن 
اأول منوذج لها يف عر�س الن�ضر الع�ضكري يوم 9 مايو يف ال�ضاحة احلمراء، 

وهي النظام البديل املتطور من نظام قاذف اللهب الثقيل “تو�س-1«.
العملية  يف  احلارقة”  ب�”ال�ضم�س  املعارك  يف  ت�ضمى  التي  املنظومة  ظهرت 
اجلنوبية،  الع�ضكرية  املنطقة  وح��دات  مع  بدايتها  منذ  الرو�ضية  الع�ضكرية 
وخلفت مزيًدا من الدمار الوا�ضع، وقبل ذلك مت اختبارها يف �ضوريا، واأجرت 

عليها تعديات يف وقت لحق.

ا�ضتناًدا اإىل دبابة “تي-14  اأن�ضاأت رو�ضيا قاذف اللهب اجلديد “تو�س-2”، 
ويبلغ مدى النظام ما يزيد على 10 كيلومرتات، وميكن لل�ضيارة  اأرماتا”، 

اأن ت�ضري اأكرث من 483 كيلومرًتا بخزان وقود واحد.
ويتم التحكم يف اإطاق ال�ضواريخ بوا�ضطة نظام متقدم للتحكم يف احلرائق 
القائد وجهاز  ت�ضتخدم ملراقبة  بالي�ضتية ومعدات  بيانات  يت�ضمن كمبيوتر 
حتديد املدى ولوحة حتكم، فيما يعزز نظام التحكم يف احلرائق من قدرة 
ال�ضتحواذ والك�ضف عن الهدف. وعن �ضاح مو�ضكو الفتاك، يقول اخلبري 
الرو�ضي الع�ضكري �ضاتيلوف مينيكايف، اإن نظام املدفعية اجلديد عبارة عن 
مزيج من هيكل ال�ضاحنة ذات الدفع الرباعي بعجات اأورال، ولي�ضت جمنزرة 
وه��ي خم�ض�ضة  ال�ضري،  وال��ق��درة على  ال�ضتيعابية  ال��ق��درة  زي��ادة  اأج��ل  من 
واأو�ضح اخلبري  العدو.  واأه��داف  والهياكل  املباين  النريان وتدمري  لإ�ضرام 
مت  “تو�ضوت�ضكا”  اأن منظومة  عربية”،  نيوز  ل�”�ضكاي  الع�ضكري،  الرو�ضي 

اإلكرتوين �ضد الأ�ضلحة العالية الدقة، وعلى الرغم  جتهيزها بنظام حرب 
من كونها اأقل تدريًعا من �ضابقاته “تو�س-1” فاإنها ميكن اأن متطر النار 
على العدو ب�ضكل ُمرعب لت�ضتحق لقب “ال�ضم�س احلارقة«. كما مت جتهيز 
اجلزء اخللفي من هيكل ال�ضاحنة مبحطة �ضاح قاذفة مبا يف ذلك حاوية 
اإطاق  ميكنها  حيث  لل�ضواريخ،  قاذفة  اأنابيب  ثماين  من  �ضفوف  بثاثة 

�ضواريخ عيار 220 ملم بروؤو�س حربية حرارية ودخان حارقة.
220 ملم تطلق �ضواريخ  “تو�ضوت�ضكا” 18 ما�ضورة عيار  ت�ضم منظومة 
الراأ�س  وتزن  لها،  ا  خ�ضي�ضً م�ضممة  نفاثة  وحارقة”  “ترموبارية  حرارية 

القتالية لل�ضاروخ 45 كلغ، ويطلق ال�ضاروخ اإىل م�ضافة 35 كلم.
ال�ضاح احلراري  اإن  �ضاتيلوف مينيكايف،  الع�ضكري  الرو�ضي  يقول اخلبري 
لتوليد  املحيط  ال��ه��واء  م��ن  الأك�ضجني  ت�ضتخدم  التي  املتفجرات  م��ن  ن��وع 
املواقع املخفية وغري  القوات من �ضرب  انفجار عايل احل��رارة، حتى متكن 

و�ضغط  ال�ضاخنة،  الغازات  من  كبرية  كميات  ال�ضاح  هذا  وينتج  املح�ضنة، 
كل  حتويل  احلرارية  �ضواريخها  من  واح��دة  ر�ضقة  وت�ضتطيع  الهائل  اجلو 

�ضيء على م�ضاحة 40000 مرت مربع على الأقل.
اأن ال�ضاروخ احلراري يحتوي  واأ�ضاف يف ت�ضريحاته ل�”�ضكاي نيوز عربية”، 
على مزيج حارق يتحول عند اإ�ضابة الهدف اإىل رذاذ ي�ضكل �ضحابة من مادة 
�ضيء يف  اأي  تقتل  عالًيا وح��رارة مميتة  ت�ضكل �ضغًطا  قابلة لا�ضتعال، كما 

منطقة �ضقوط ال�ضاروخ.
�ضاتيلوف  ُي�ضيف  امل���ع���ارك،  اأر�����س  يف  وال���ض��ت��خ��دام  الن��ت�����ض��ار  كيفية  وع���ن 
وجهاز  الت�����ض��الت  اأنظمة  تركيب  ع��رب  املنظومة  تلك  “تقوم  مينيكايف: 
ا�ضتقبال املاحة عرب الأقمار ال�ضناعية غلونا�س يف قمرة القيادة، بف�ضلها 
القيادة  ن��ظ��ام  م��ن  الأه����داف  ح��ول  معلومات  تلقي  ل�“تو�ضوت�ضكا”  ميكن 

والتحكم الآيل، و�ضبط اإطاق النار با�ضتخدام الطائرات امل�ضرية.«

دعم قوي لأوكرانيا

وفق اأكرب درا�سة �سنوية:

عدة دول موؤيدة لرو�شيا على �لرغم من �حلرب �لأوكر�نية 
هناك 20 دولة يعتقد مواطنوها اأنه ل ينبغي قطع العالقات القت�سادية مع رو�سيا

�أظهر �ل�شتطالع �أن �لآر�ء �ل�شلبية ب�شاأن رو�شيا
 تاأتي �أ�شا�شا من �أوروبا وغريها من �لدول �لغربية

باملائة(،   65( اإي��ط��ال��ي��ا  ب��امل��ائ��ة(، 
باملائة(،   65( امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة 
والوليات  ب��امل��ائ��ة(   77( ال�ضويد 
املتحدة )62 باملائة( واأملانيا )62 

باملائة(.

•• الفجر -خرية ال�صيباين
   حتافظ العديد من ال��دول على 
نظرة اإيجابية لرو�ضيا على الرغم 
يك�ضف  لأوك����ران����ي����ا،  غ���زوه���ا  م���ن 
ا�ضتطاع جديد للراأي الذي �ضلط 
ال�����ض��وء ع��ل��ى ال���ض��ت��ق��ط��اب القوي 

بني الدول الغربية وبقية العامل.
  ج��اء ه��ذا يف اأك��رب درا�ضة �ضنوية، 
اأك���رث  52 دول������ة، ومت���ث���ل  غ��ط��ت 
العامل.  �ضكان  باملائة من   75 من 
غزو  بعد  ال�ضتطاع  اإج����راء  ومت 
30 م��ار���س و10  اأوك���ران���ي���ا، ب��ني 

مايو 2022.

عدة دول منا�سرة لرو�سيا
باملائة   55 ق�����ال  اأوروب�����������ا،  يف     
ال�ضتطاع،  يف  امل�������ض���ارك���ني  م���ن 
العاقات  ق��ط��ع  ي����وؤي����دون  اإن���ه���م 
ب�ضبب  رو���ض��ي��ا  م���ع  الق��ت�����ض��ادي��ة 
ل��ك��ن يف  غ���زو جي�ضها لأوك���ران���ي���ا. 
امل�ضتطلعني،  اآ�ضيا، عار�ضه غالبية 
بينما انق�ضمت الآراء بالت�ضاوي يف 

اأمريكا الاتينية.
ال��ت��ح��دي��د، هناك     وع���ل���ى وج����ه 
اأنه ل  20 دولة يعتقد مواطنوها 

دعم قوي لأوكرانيا
   ووف���ق ال���ض��ت��ط��اع، ف���اإن الآراء 
توؤثر  رو���ض��ي��ا ل  ب�����ض��اأن  امل��ت��ب��اي��ن��ة 
يعتقد  لأوك����ران����ي����ا.  ال���دع���م  ع��ل��ى 
معظم املواطنني من اآ�ضيا واأمريكا 
ال��ات��ي��ن��ي��ة واأوروب����������ا، اأن�����ه ميكن 
للناتو والوليات املتحدة والحتاد 
مل�ضاعدة  امل���زي���د  ف��ع��ل  الأوروب���������ي 

كييف.
ن�ضف  م�����ن  ي����ق����رب  م�����ا  وق�������ال     
امل�ضتجوبني يف العامل )46 باملائة( 
والوليات  الأوروب������ي  الحت����اد  اإن 
املتحدة وحلف �ضمال الأطل�ضي مل 

ينبغي قطع العاقات القت�ضادية 
واليونان  ال�ضني  منها  رو�ضيا،  مع 
واملك�ضيك  وت���رك���ي���ا  واإ�����ض����رائ����ي����ل 

وباك�ضتان.
   كما اأظهر ال�ضتطاع، اأن الآراء 
تاأتي  رو�ض�����يا  ب�ض�����اأن  ال�ضلبية 
اأوروب��ا وغريها  اأ�ضا�ضي من  ب�ضكل 
الليربالية،  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول  م��ن 
وفرن�ض���ا  املتح�������دة  الوليات  مثل 
وكندا. ومن بني 31 دولة موؤيدة 
مع  القت�ضادية  العاقات  لقطع 
دول��ة يف   20 كانت هناك  مو�ضكو، 

اأوروبا.

فعلت الكثري مل�ضاعدة اأوكرانيا.
   والبلدان التي ي�ضود فيها الراأي 
الأك�����رث ���ض��ل��ب��ي��ة جت���اه رو���ض��ي��ا هي 
اأوكرانيا  ب��امل��ائ��ة(،   87( ب��ول��ن��دا 
 79( ال���ربت���غ���ال  ب���امل���ائ���ة(،   80(

 43 يعتقد  الأوروب���ي���ة،  ال��ق��ارة  يف 
اأوروبا  اأن  امل�ضتجوبني  من  باملائة 

تفعل القليل.
   يف ال�ضني، يعتقد 34 باملائة من 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  امل�ضتطلعني، 

يفعلوا ما يكفي مل�ضاعدة اأوكرانيا، 
بينما قال 11 باملائة اإنهم يفعلون 
الاتينية،  اأم��ري��ك��ا  ويف  ال��ك��ث��ري. 
يعتقد 62 باملائة من امل�ضتطلعني 
بينما  ال��ك��ث��ري،  يفعل  ل  ال��ن��ات��و  اأن 

•• عوا�صم-وكاالت

العلوم  ملادة  امل�ضارك  الأ�ضتاذ  قارن 
فلوريدا  ج��ام��ع��ة  يف  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
زاك����������اري �����ض����ل����دن، ب�����ني م���وج���ات 
ال�����ض��اب��ق��ة حل��ل��ف �ضمال  ال��ت��و���ض��ع 
التي  احلالية  وامل��وج��ة  الأطل�ضي، 
ال�ضويد  ان�ضمام  ت�ضهد  اأن  يتوقع 

وفنلندا اإىل احللف.
ذا  اأون  “وور  م���وق���ع  يف  وك���ت���ب 
�ضتدخان  الدولتني  اأن  روك�س” 
تغيرياً اإىل احللف اأكرب بكثري من 
�ضمها  عند  اأخ���رى  اأوروب���ي���ة  دول 

اإليه يف اأوقات �ضابقة.
ناتو  اإىل  وفنلندا،  ال�ضويد  تن�ضم 
ل�ضعورهما املتزايد بال�ضعف عقب 
غ���زو رو���ض��ي��ا لأوك���ران���ي���ا. ل��ك��ن مل 
من  اخل����وف  ك���ان  اإذا  ب��ع��د  يت�ضح 
العامل  رو����ض���ي  ع�����ض��ك��ري  حت����رك 
ال���ذي دف��ع العديد من  الأ���ض��ا���ض��ي 
والو�ضطى  ال�ضرقية  اأوروب����ا  دول 
الأطل�ضية خال  الع�ضوية  لطلب 
تو�ضيع  م���ن  ال�����ض��اب��ق��ة  اجل������ولت 

احللف.

ت�سل�سل
ت��و���ض��ع ن���ات���و م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل���رب 
ان�ضمت   ،1999 ف��ف��ي  ال���ب���اردة، 
وت�ضيكيا،  وامل��ج��ر،  ب��ول��ون��ي��ا،  اإل��ي��ه 
ر�ضمياً  واف��ق احللف   ،2004 ويف 
الحت������اد  م����ن  دول  دخ�������ول  ع���ل���ى 
ال�ضوفييتي، مثل اإ�ضتونيا، ولتفيا، 
�ضلوفينيا،  اإىل  اإ�ضافة  وليتوانيا، 
ورومانيا.  وبلغاريا،  و�ضلوفاكيا، 
اإىل  وكرواتيا  األبانيا  ان�ضمت  ثم 
احللف يف 2009 ثم مونتينيغرو، 
2017 و  ال�ضمالية يف  ومقدونيا 

.2020
�ضبقت  احل������الت،  ت��ل��ك  يف ج��م��ي��ع 
جلعل  مطولة  عملية  الن�ضم��ام 
ي��ل��ب��ي معايري  ك���ل ع�����ض��و ج���دي���د 
مرتبطة  امل�ضاألة  تكن  مل  معينة. 
الع�ضكريتني  وامل���واءم���ة  ب��ال��ق��درة 
ب���ق���وة وعمق  ف��ح�����ض��ب ب���ل اأي�������ض���اً 

ال�ضويد وفنلندا اإىل موقفهما من 
ذلك النقا�س.

اإىل  الن�ضمام  على  حافزهما  اإن 
احللف هو ربط نف�ضيهما بعاقة 
اأم����ن����ي����ة ر����ض���م���ي���ة م�����ع ال�����ولي�����ات 

املتحدة.
ويذكر �ضلدن اأن الحتاد الأوروبي 
دوله  ع��ن  ل��ل��دف��اع  ب��ن��داً  يت�ضمن 
معاهدة  م���ن  ج����زء  يف  الأع�������ض���اء 
لي�ضبونة. لو راأت ال�ضويد وفنلندا 
اأن����ه مي��ك��ن ���ض��م��ان اأم��ن��ي��ه��م��ا عرب 
وا�ضتقالية  الأوروب�������ي  الحت�����اد 
اأم��ن��ي��ة اأوروب����ي����ة اأو����ض���ع، مل���ا كانت 
ناتو،  اإىل  هناك حاجة لان�ضمام 
تكونا  اأن  ب��و���ض��وح  ت���ري���دان  فهما 
جزءاً من ترتيب اأمني مدعوم من 
القوة الأمريكية. ومن الوا�ضح اأن 
الأم��ر يتعار�س مع م�ضعى فرن�ضا 
اأوروبية  اأم��ن��ي��ة  ا���ض��ت��ق��ال��ي��ة  اإىل 

اأو�ضع.

متطلبات
ختم الكاتب مقاله م�ضرياً اإىل اأن 
حتدياً  يفر�س  لناتو  تو�ضيع  ك��ل 
عليه، لكن اإ�ضافة ال�ضويد وفنلندا 
���ض��ت��خ��ل��ف اإدخ������ال ت��غ��ي��ريات اأكرث 

اجلولت ال�ضابقة.
جت��ل��ب ال�����ض��وي��د وف��ن��ل��ن��دا ق���درات 
ال���ط���اول���ة  اإىل  ك������ربى  وم����������وارد 
اإ�����ض����اف����ة م���رح���ب���اً بها  و����ض���ت���ك���ون 
القدرات  ه��ذه  داخ��ل احللف. لكن 
تركيز  ُي��ح��ّول  ن��ف��وذاً  �ضتعطيهما 
البلطيق  م��ن��ط��ق��ت��ي  اإىل  ال���ن���ات���و 

والقطب ال�ضمايل.
ويف الوقت نف�ضه، قد يعزز ان�ضمام 
ال�����ض��وي��د وف��ن��ل��ن��دا ال��ت��وت��ر طويل 
امل����دى داخ����ل احل��ل��ف خ��ا���ض��ًة مع 

فرن�ضا.
ديبلوما�ضية  ي��داً  الأم��ر  �ضيتطلب 
م���اه���رة لإدخ������ال ال���ت���وازن���ات على 
الأولويات واحلفاظ على ت�ضامن 
احللف يف ما يعد ب��اأن يكون فرتة 
ال���ع���اب���رة  ال���ع���اق���ة  حت����دي����ات يف 

لاأطل�ضي، والأمن الأوروبي.

املوؤ�ض�ضات الدميوقراطية فيها.

جائزة
يف ب��داي��ة الأل��ف��ي��ة احل��ال��ي��ة، راأى 
الأوروبية،  الع�ضوية  اأن  كثريون 
تلبية  وك��ان��ت  بكثري،  اأه���م  ج��ائ��زة 
و�ضيلة  ناتو  اإىل  املعيار لان�ضمام 

لبلوغ تلك الغاية.
ن��ات��و خطوة  ال��ع�����ض��وي��ة يف  ك��ان��ت 
الحتاد  يف  الع�ضوية  ن��ح��و  ب����ارزة 
الع�ضوية  ك��ان��ت  حيث  الأوروب�����ي، 
ت��ن��اق�����س غ���ال���ب���اً ���ض��م��ن ج����زء من 
اأورو  “اندماج  اإىل  ت����وؤدي  ح��زم��ة 

اأطل�ضي«.
مواجهة  يف  الأم���������ن  ك������ان  ل���ق���د 
ال���ت���ح���رك���ات ال���رو����ض���ي���ة ووح�����دة 
وا�ضحتني  اأول��وي��ت��ني  الأرا�����ض����ي، 
غالبية  ل��ك��ن  البلطيق  دول  ع��ن��د 
يف  ناتو  اإىل  ان�ضمت  التي  ال���دول 
الأعوام الع�ضرين املا�ضية ل متلك 
حدوداً م�ضرتكة مع رو�ضيا وكانت 
اأك����رث اه��ت��م��ام��اً ب���دخ���ول الحت����اد 
اأي تهديد  الأوروب��ي من مواجهة 

فر�ضته رو�ضيا عليها.
ال�ضخم  التو�ضيع  اأن  تذكر  يجدر 
لناتو يف 2004 جاء بعد اأن طور 
احللف ورو�ضيا عاقتهما لت�ضكيل 

جمل�س ناتو رو�ضيا.
التي  ال��دول  غالبية  اإن  باخت�ضار، 
 1999 ب���ني  ن��ات��و  اإىل  ان�����ض��م��ت 
و2020 افتقدت اإىل املوارد املالية 
بارزة  م�ضاهمة  لتكون  والع�ضكرية 

يف اإمكانات احللف الع�ضكرية.

ل قوا�سم م�سرتكة
اأن فنلندا وال�ضويد  اأ�ضاف �ضلدن، 
ال�ضمات  م���ن  ال��ك��ث��ري  مت��ل��ك��ان  ل 
امل�ضرتكة مع الدول التي ان�ضمت 

عميقة  البلطيق  ب��ح��ر  وَح����ول  يف 
ال�ضويد  اأرا�����ض����ي  م���ع  الن����دم����اج 

وفنلندا وقواتهما امل�ضلحة.

منطقة تناف�ض اأخرى
اأن جتذب  اأي�����ض��اً  ال��ك��ات��ب  ي��رج��ح 
الهتمام  م���ن  امل���زي���د  ال���دول���ت���ان 
مبنطقة القطب ال�ضمايل، منطقة 

تناف�س مع رو�ضيا.
القطب  ي�ضبح  اأن  املحتمل  وم��ن 
لناتو  م��رك��زي��ة  ق�ضية  ال�����ض��م��ايل 
داخل  التوتر  بع�س  يفاقم  قد  ما 

احللف.
تركيزاً  م���ث���ًا  ف��رن�����ض��ا  ت��ن��ا���ض��ر 
ب�ضكل  ل��ل��ح��ل��ف.  اأك���رب  متو�ضطياً 
ب���دي���ه���ي، ف�������اإن ن����ات����و ق�������ادر على 
مييل  التوازن  لكن  معاً،  الأمرين 
بعد  �ضمايل،  ج��غ��رايف  تركيز  نحو 
�ضم دولتني قطبيتني. و�ضتتقاطع 
لل�ضويد  اجل���غ���راف���ي���ة  امل�������ض���ال���ح 
اململكة  م��ع  اأك���رب  ب�ضكل  وف��ن��ل��ن��دا 

املتحدة باملقارنة مع فرن�ضا.

توترات
يف ب��ي��ئ��ة م���ا ب��ع��د ب��ري��ك�����ض��ت، من 
التوترات  الأم��ر  يزيد  اأن  املحتمل 
داخل احللف، بني الذين يف�ضلون 
ع����اق����ة ع�����رب اأط���ل�������ض���ي���ة ق���وي���ة، 
مكانة  رف�����ع  ي��ف�����ض��ل��ون  وال����ذي����ن 
�ضعار  حت����ت  الأوروب����������ي  الحت�������اد 

“ال�ضتقالية ال�ضرتاتيجية«.
ت��ع��د ف��رن�����ض��ا ق���ائ���دة ت��ق��ل��ي��دي��اً يف 
الرئي�س  وا�ضتخدم  امل�ضاألة،  ه��ذه 
ال��ف��رن�����ض��ي اإمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
ال���دوري���ة ملجل�س  ف��رن�����ض��ا  رئ��ا���ض��ة 
الحت��اد الأوروب��ي للدفع يف اجتاه 
ال���ض��ت��ق��ال��ي��ة ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة، و 
بطلبهما الن�ضمام اإىل ناتو، ت�ضري 

وزن داخلي اأكرب
مالية  م�ضاهمات  عرب  ناتو  مي��ول 
مبا�ضرة من الأع�ضاء، وب�ضكل اأهم 
مبا�ضرة  غ��ري  مب�ضاهمات  بكثري، 

بالتجهيزات واجلنود.
ناتو  م���ي���زان���ي���ة  اإىل  ب���ال���ن�������ض���ب���ة 
اأن تدفع  امل��رج��ح  م��ن  امل�����ض��رتك��ة، 
و2.2%   1.2 وال�ضويد  فنلندا 
الكلفة  ت����وزع  ب���ن���اًء ع��ل��ى م��ع��ادل��ة 
اخل����ام  ال����ن����اجت  اإىل  ب���ال����ض���ت���ن���اد 
امل��ح��ل��ي. ق��د ل ي��ك��ون ذل���ك كبرياً 
ب���امل���ق���ارن���ة م����ع ح�����ض��ة ال����ولي����ات 
%16 لكن  ال��ت��ي مت��ث��ل  امل��ت��ح��دة 
نف�ضها  الفئة  يف  �ضي�ضعهما  ذل��ك 
�ضيكون  ال��دمن��ارك.  ت�ضغلها  التي 
من  للدولتني،  احلقيقي  التاأثري 

م�ضاهماتيهما غري املبا�ضرة.
متمايزتان  وال�������ض���وي���د  ف��ن��ل��ن��دا 

اإىل ناتو منذ نهاية احلرب الباردة. 
للح�ضول  فقط  تن�ضمان  واأنهما 
من  مدعومة  اأمنية  �ضمانة  على 
القوة الع�ضكرية الأمريكية. وهما 
نا�ضئتني  دمي��وق��راط��ي��ت��ني  لي�ضتا 
الهياكل  يف  ل���ان���دم���اج  ت�����ض��ع��ي��ان 
الأوروبية، بل اقت�ضادان متطوران 
وع�ضوان  ال�����ض��وق،  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ان 

قدميان يف الحتاد الأوروبي.
ال���دف���اع  ����ض���ن���اع���ات  ق���اع���دت���ي  اإن 
التي  ت���ل���ك  م����ن  اأك�������رب  ل���دي���ه���م���ا 
اأع�ضاء  م���ن  ال��ع��دي��د  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع 
ن���ات���و. ���ض��ت��وؤث��ر ه����ذه ال���ع���وام���ل يف 
ب�ضكل  الأط��ل�����ض��ي��ة  م�ضاهماتهما 
وتعطيهما  مبا�ضر،  وغ��ري  مبا�ضر 
ب��ك��ث��ري م���ن تاأثري  اأك�����رب  ت����اأث����رياً 
اإىل  ���ض��اب��ق��اً  ان�ضمت  ال��ت��ي  ال����دول 

ناتو.

اأك�����رب ل��ل��رتك��ي��ز الأط���ل�������ض���ي على 
منطقة البلطيق. لن يكون الأمر 
جديداً، لكن ن�ضاطات التحالف يف 
على  تركيزاً  اأكرث  �ضتكون  املنطقة 

العمليات البحرية واجلوية.
البلطيق  دول  ت��ع��ت��م��د  وب��ي��ن��م��ا 
اأطل�ضيني  اأع�ضاء  على  ال�ضغرى 
اآخ�����ري�����ن ل����ت����اأم����ني ال�����دف�����اع عن 
وفنلندا  ال�ضويد  متلك  اأج��وائ��ه��ا، 
قوات جوية متطورة. وُينظر على 
ال��دول��ت��ني على  اإىل  ن��ط��اق وا���ض��ع 
اأكرب من وزنهما  اأنهما ذات تاأثري 
لقدرتهما على تنفيذ حملة جوية 

طويلة.
بعد اإ�ضافة ال�ضويد وفنلندا، ي�ضبح 
بحر البلطيق ب�ضكل عملي بحرية 
ت�ضبح  اأن  يرجح  ولهذا،  اأطل�ضية. 
الع�ضكرية  ال��ت��ح��ال��ف  ن�����ض��اط��ات 

ب��ب��ع�����س ال����ط����رق ح���ي���ث ل ت����زال 
على  قائم  بجي�س  حتتفظ  فنلندا 
لكنهما  مثًا،  الإل��زام��ي  التجنيد 
اأك����رث ا���ض��ت��ع��داداً م��ن م��ع��ظ��م دول 
اأرا�ضيهما، ون�ضر  للدفاع عن  ناتو 

قوات يف مهام خارج املنطقة.
م�ضاهمتني  ك��ان��ت��ا  ال����واق����ع،  ويف 
قبل  اأطل�ضية  مهمات  يف  ب��ارزت��ني 
طلب الن�ضمام اإىل احللف، خا�ضًة 
يف البلقان. وناتو حتالف بني دول 
مت�ضاوية نظرياً ويعمل بالتوافق، 
لكن الدول القادرة على ن�ضر قوات 
كبرية يف املهمات الأطل�ضية ب�ضفة 
دائمة، متلك وزناً يف غرفة �ضناعة 

القرار اأكرب من غريها. 

التاأثري ال�سيا�سي
م��ن امل��رج��ح اأن ي��ك��ون ه��ن��اك دفعا 

الدولتان �ستدخالن تغيريًا اإىل احللف اأكرب بكثري من دول اأوروبية 

هل تزيد �لتوتر�ت د�خل ناتو بعد �ن�شمام �ل�شويد وفنلند�

ليبيا.. ��شتياء وحر�ك يف طر�بل�س »�شد �لغالء« و�مليلي�شيات تهدد
•• طرابل�س-وكاالت

املعي�ضية  الأو���ض��اع  تدهور  نتيجة  �ضعبيا  ا�ضتياء  طرابل�س  ت�ضهد 
الليبية منتهية  اإخ��ف��اق احل��ك��وم��ة  الأ���ض��ه��ر الأخ�����رية، م��ع  خ���ال 
الولية يف ال�ضيطرة على موجة الغاء، بالإ�ضافة اإىل عدم تنفيذ 

وعودها بتح�ضني م�ضتوى اخلدمات.
اإن بع�س املناطق  وقالت م�ضادر اأهلية ملوقع “�ضكاي نيوز عربية”، 
ت�ضل  الكهربائي  التيار  يف  انقطاعات  تعاين  الكربى  يف طرابل�س 
الدبيبة  وع��ود حكومة عبد احلميد  يوميا، رغم  �ضاعات   10 اإىل 
بحل امللف منذ �ضهور. كما ي�ضكو ن�ضطاء يف طرابل�س عرب من�ضات 
ال�ضلع  اأ�ضعار  يف  املتتالية  الرت��ف��اع��ات  م��ن  الجتماعي  التوا�ضل 
الغذائية، التي �ضجلت زيادة 4 مرات خال مدة ق�ضرية، مقارنة 
نقابة  داخ��ل  اأ�ضوات كذلك من  اأ�ضهر. وخرجت  قبل  الأ�ضعار  مع 
املركزي،  ليبيا  وم�ضرف  الدبيبة  حكومة  على  لل�ضغط  املعلمني 
لتنفيذ احلكم ال�ضادر عن حمكمة ا�ضتئناف البي�ضاء الذي يلزمهما 

بزيادة رواتبهم وفق جدول القانون رقم 4 لعام 2018.
وامليلي�ضيات  امل�����ض��ل��ح��ة  امل���ج���م���وع���ات  ����ض���ارع���ت  امل���ق���اب���ل،  يف  ل��ك��ن 

الد�ضتور  “قوة  ت�ضمى  التي  ال��ولي��ة،  منتهية  للحكومة  الداعمة 
والنتخابات”، بتوجيه التهديدات والوعيد اإىل الداعني للتظاهر 
يف العا�ضمة طرابل�س. وقالت امليلي�ضيات يف بيان، اإنها “حتذر كل 
منظمي املظاهرات حتت �ضعارات الكهرباء واجلرحى واملرتبات”، 
املواطنني  م�ضاعر  لدغدغة  “ت�ضتخدم  ال�ضعارات  تلك  اإن  قائلة 
اإىل  و�ضل  البيان،  ه��ذا  مع  وبالتزامن  العا�ضمة«.  اأم��ن  وزع��زع��ة 
العا�ضمة من مدينة م�ضراتة رتل من ال�ضيارات امل�ضلحة التابعة 
للحكومة  املوؤيدة  القوات  لدعم  اجلحاوي،  خمتار  للميلي�ضياوي 

منتهية الولية، يف ظل ال�ضتنفار حت�ضبا خلروج التظاهرات.
عز  الليبي  ال�ضيا�ضي  امل��ح��ل��ل  ق���ال  الأو����ض���اع،  ه���ذه  ع��ل��ى  وتعليقا 
الدين عقيل، اإن “طرابل�س ترزح حتت فا�ضية املجموعات امل�ضلحة 
وامليلي�ضيات التي تقمع املواطنني وتكمم الأفواه ب�ضيا�ضة مل ي�ضبق 

لها مثيل منذ عهود الحتال” وفقا لتعبريه.
واأكد عقيل اأن “اأمراء احلرب وقادة امليلي�ضيات يريدون اأن ت�ضتمر 
اإىل حلول  التو�ضل  اأم��ام  الطريق  لقطع  والفو�ضى،  العنف  حالة 
مذكرا باأن هذه املجموعات  �ضيا�ضية تف�ضي اإىل ا�ضتقرار الباد”، 
ال�ضتباكات  خ����ال  ط��راب��ل�����س  لأه�����ايل  ت���روي���ع  م�����ض��در  “كانت 

واملواجهات العديدة التي افتعلوها طيلة ال�ضهور املا�ضية«.
و�ضدد عقيل على اأنه “ل �ضبيل للحل اإل با�ضتعادة الدولة لهيبتها 
ال�ضاح  وفو�ضى  للميلي�ضيات  ح��د  وو���ض��ع  ال��ق��وة،  احتكار  ووق��ف 
عرب برامج وجت��ارب ا�ضتخدمت يف دول كثرية حول العامل. كفى 

طرابل�س دمارا، وكفى ال�ضكان فقدا ورعبا وفقرا«.
العلوم  اأ�ضتاذ  اأك��د  طرابل�س،  تعي�ضها  التي  الأزم���ات  اأخ��ط��ر  وع��ن 
اأن �ضيطرة  ع��ق��ي��ل��ة،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ���ض��رت  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة يف ج��ام��ع��ة 
امللفات  اأه��م  من  العا�ضمة  على  امل�ضلحة  واملجموعات  امليلي�ضيات 
واأ�ضار  الأخ���رية.  الع�ضر  ال�ضنوات  م��دار  على  ليبيا  تعانيها  التي 
“كحل  ال��رئ��ا���ض��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى  ت��ع��ول  ليبيا  اأن  اإىل  عقيلة 
التي  الأزم���ات  من  والعديد  املع�ضلة  ه��ذه  من  للتخل�س  وحيد” 
تتمكن  “كي  ال��دويل  املجتمع  مب�ضاندة  مطالبا  ال��ب��اد،  حتا�ضر 
لتتحقق  النتخابات  اإىل �ضندوق  الو�ضول  النهاية من  الباد يف 
برئا�ضة  با�ضاأغا  فتحي  كلف  الليبي  الربملان  وكان  ال�ضعب«.  اإرادة 
احلكومة، اإل اأن الدبيبة رف�س ترك من�ضبه قبل اإجراء انتخابات، 
حكومة  وبقيت  ���ض��رت  م��ن  العمل  با�ضاأغا  حكومة  اخ��ت��ارت  فيما 

الدبيبة يف طرابل�س.
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عربي ودويل
الت�سريعية على الأبواب:

فرن�شا: هل �أغرق �جلمهوريون �ليمني نهائيا...؟
•• الفجر -غاييل برو�صتييه 

ترجمة خرية ال�صيباين
   قبل اأ�سـابيع قليلـــة من النتخابات الت�سريعية، وبعد 
اجلمهوريون  يجد  ماأ�ســــاوية،  رئا�سية  انتخابــات 

�سعوبة لإجراء حملة وطنية. 

فهـــل هــي نهايـــة اليمني الفرن�سـي؟
نيكول  اختاره  الــذي  ال�سم  هو  »اجلمهوريون”،     
اأجل  من  “الحتاد  ت�سمية  لإعــــادة  �ســــاركوزي 
كــــان  الـــــــذي  احلـــزب  ال�ســـــعبية”،  احلركة 
اخل�سو�ض،  وجـــــــه  على  كـــــــان  ولكنــــه  يقـــــوده 
املنجــز الكبري جلاك �سرياك واآلن جوبيـــه، املوؤ�س�ض 

اجلديدة  الديغولية  للحركة  التاريخي  والقائـد 
اأبــرز  �سم  بهدف  اجلمهورية”  اأجــل  من  “التجمع 
وجوه ملا كان ي�سّمى “الحتـاد من اأجل الدميقراطية 

الفرن�سية”.
العائالت  وريــث  هو  اجلمهوريني  حــزب  باخت�سار،   
ال�سيا�سية لليمني اجلمهوري، اليمني الذي حكم البالد 

ال�سرتاكي،  احلــزب  غــرار  وعلى   .1958 عــام  منذ 
يف  البالد  حكمت  التي  الأخـــرى  ال�سيا�سية  القوة 
اجلمهوريني  حزب  عانى  اخلام�سة،  اجلمهورية  ظل 
عام  بعد  الوطنية  النتخابات  يف  كبرية  نك�سات  من 
التنظيم  هــذا  وجــود  يف  ي�سكك  بــات  ممــا   ،2017

ال�سيا�سي.

فالريي بيكري�س �ضحية حزبهااأوريلني براديه، يريد اأن يتحدث اليمني عن القت�ضادي والجتماعي

ان�سقاقات، احّماء ... هزمية؟
    ي�ضري ان�ضقاق داميان اأب��اد، رئي�س 
ق�ضر  يف  اجل���م���ه���وري���ني  جم���م���وع���ة 
ي�ضتبد  ال����ذي  ال��ق��ل��ق  اإىل  ب���ورب���ون، 
ب���اجل���م���ه���وري���ني. ف���ق���د اخ����ت����ار هذا 
الع�ضو ال�ضابق يف “الحتاد من اأجل 
الو�ضطي  الدميقراطية الفرن�ضية”، 
على  ب��ن��اًء  وزي���راً  ي�ضبح  اأن  امل�ضهور، 

دعوة الرئي�س ماكرون.
احلملة  منت�ضف  يف  والن�����ض��ق��اق     
لرئي�س  ال��ت�����ض��ري��ع��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
املجموعة الربملانية، هو بحكم الأمر 
الرئا�ضية،  الأغلبية  مل�ضلحة  الواقع 
ذات��ه حقيقة �ضيا�ضية ل  وه��و يف حد 
ميني  على  ال�ضيا�ضية  الأ�ضرة  ت�ضجع 

احلكومة.
   وللوقوف عند ابعاد هذه اخلطوة، 
�ضارل  ال���ت���ح���اق  ت���خ���ّي���ل  ه����ل مي���ك���ن 
اللذين  ب��ون�����س،  ب���رن���ار  اأو  ب��ا���ض��ك��وا 
“التجمع  جمموعة  راأ����س  على  كانا 
جمل�س  يف  اجلمهورية”  اأج���ل  م��ن 
ال�ضيوخ واجلمعية الوطنية، باأغلبية 

فران�ضوا ميرتان؟
   اإذا كان حزب اجلمهوريني يتفكك، 
اأيديولوجيني  ت��ي��اري��ن  لأن  ف��ذل��ك 
�ضيا�ضيتني  وع��ائ��ل��ت��ني  م��ت��ع��ار���ض��ني، 
ت�ضدع  اإىل  ت����ق����ودان  م��ت��ن��اف�����ض��ت��ني 
وت�������ض���ت���ت ال���ع���ن���ا����ض���ر امل����ك����ون����ة ل���ه. 
ترك  ف��اإن  �ضيا�ضية،  لعائلة  بالن�ضبة 
راي��ت��ه��ا و���ض��ع��اره��ا ع��ل��ى ال����رف لي�س 
اأي  ���ض��وى ع��ام��ة ع��ل��ى التخلي ع��ن 
يعني  وه���ذا  جماعية،  ا�ضرتاتيجية 
ا�ضرتاتيجية.  ك��ل  ع��ن  ب�ضاطة  بكل 
“القوية”،  ال�ضيا�ضية  ال��ه��وي��ات  ان 
حتملها  التي  ن�ضبًيا،  متا�ضًكا  الأك��رث 
ق����وى ���ض��ي��ا���ض��ي��ة ق�����ادرة ع��ل��ى متويه 

خافاتها، تزيح الأكرث ه�ضا�ضة.

النكفاء املحلي اخلطاأ 
الذي ل مفر منه

بالدفاع  “م�ضغول  ���ض��خ�����س  ك���ل     
ملفات  “رجل  ي�ضبح  دائرته”  ع��ن 
نعرث  باملهمة”.  فقط  يقوم  خال�س 
ع���ل���ى ه�����ذه امل���اح���ظ���ة، م����ع ف�����وارق 
املر�ضحني  بني  م��ا،  حد  اىل  عري�ضة 
)يون(  لريفه  غيوم  مثل  املختلفني 
اأو اأوريلني براديه )اللوت(. يحاجون 
ب�������اأن ي���اف���ط���ت���ه���م م����ع����روف����ة -وه�����ي 
–فانهم  لناخبيهم  ف��ع��ا  م��ع��روف��ة 
يك�ضفون خ�ضو�ضا، م�ضاعب اليمني 
حيث  من  متما�ضكة  حملة  تنفيذ  يف 
اليمني  اأق�ضى  بني  واملكانة  امل�ضروع 

وقطب املاكرونية.
   وف��ق اأوري��ل��ني ب��رادي��ه، امل��داف��ع عن 
اأجل  م��ن  “التجمع  ت��ق��ل��ي��دًي��ا  خ���ط، 
وبرنار  )جاك �ضرياك  اجلمهورية” 
على  ال��ل��وت(، يجب  �ضلفه يف  بون�س، 
ال��ي��م��ني اأن ي��ت��ح��دث ع��ن ك��ل م��ا هو 
واج��ت��م��اع��ي. ومل يرتدد  اق��ت�����ض��ادي 
الثاين”  “الرجل  ال�����ض��اب،  ال��ن��ائ��ب 
نبذ  يف  اجل����م����ه����وري����ني،  ح�������زب  يف 

ال�ضاركوزية واإرثها. 
غيلهم  مثل  �ضاب  ملر�ضح  وبالن�ضبة    
ك���اراي���ون، ف���اإن اخل���ط ي��رت��ب��ط اأكرث 
يف  مت��ي��ي��زه،  ال�ضعب  وم��ن  بالهوية، 
ف��ل��ك وال�����ده ب���رن���ارد ك����اراي����ون، عن 
اإريك زمور. اأما جوليان اأوبري، نائب 
فوكلوز، فهو يكرر خطه، الذي يريده 
وري���ث خ��ط ���ض��ارل ب��ا���ض��ك��وا وفيليب 
���ض��وغ��ان ق��ب��ل رب���ع ق���رن، وي��ق��ول اإّن 

رئا�ضة اجلمهوريني تعنيه.
�ضيا�ضية  ن��ع��م��ة  ال��ت��ن��وع  ك���ان  واإذا     
ال�ضيا�ضي  ال����زخ����م  ي���ك���ون  ع���ن���دم���ا 
عندما  ع��ذاًب��ا  ي�ضبح  فاإنه  م��وج��وًدا، 
يكون التقاعد على و�ضك الظهور. يف 
مكان اآخر، كما هو احلال يف اأورليان، 
رمى مر�ضحو اجلمهوريني املنديل يف 
اأوائل مايو، مو�ضحني اأن ان�ضحابهم 
ت�ضرب  ال��ت��ي  امل��ف��ارق��ات  نتيجة  ه��و 
ال��ي��م��ني، و���ض��ك��ل الإه���م���ال ال����ذي، يف 

ل��ل��ي��م��ني احل����ك����وم����ي، جن����د ع���ج���ًزا 
الب�ضرية  الأخ���ط���اء  اأي���دي���ول���وج���ًي���ا. 
ملواجهة  تكتيكي  اخ��ت��ي��ار  م��ت��ع��ددة: 
ال���ي�������ض���ار ع���ل���ى اأر���������س ال���ه���وي���ة من 
����ض���ارك���وزي يف خطاب  ن��ي��ك��ول  ق��ب��ل 
ب����ني فيون  وامل����واج����ه����ة  غ���ري���ن���وب���ل، 

-كوبيه، وف�ضيحة فيون ...
   لقد كانت فالريي بيكري�س �ضحية 
داخل  ت��ط��وي��ره��ا  مت  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل�ضالح  اإ�ضقاطها  بهدف  مع�ضكرها 
اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون. وه���ك���ذا، على 
فران�ضوا  ط��ل��ب  امل��ح��اف��ظ،  اجل���ان���ب 
نيكول  م������ن  ب����ي����ام����ي  ك����زاف����ي����ي����ه 
����ض���ارك���وزي ت��و���ض��ي��ح م���وق���ف���ه، ومع 
ذلك فاإن الداء تلّقح يف احلزب الذي 
واأعيد  ت�ضكيله،  واأعيد  بنف�ضه،  ق��اده 
الدولة  رئ��ي�����س  ق��ب��ل  م���ن  ت�����ض��م��ي��ت��ه 
اخلط  يظهر  اأن  ميكن  كان  ال�ضابق. 
املحافظ الذي احت�ضنه لوران ووكيز 
ا�ضرتاتيجي  كمعقل  الوقت،  لبع�س 
وجد  التي  الكما�ضة  حركة  �ضياق  يف 
حزب اجلمهوريني نف�ضه فيها. وقد 
ب��اأن هذا  اإىل العتقاد  البع�س  مييل 

اخلط اأف�ضل من ل �ضيء.

اجلمهوريون ل، اليمني رمبا
جاكوب  ك���ري�������ض���ت���ي���ان  ����ض���ي���رتك      
رئ����ا�����ض����ة احل���������زب، وذه�������ب دام����ي����ان 
اإىل احل��ك��وم��ة، وال��ي��م��ني الذي  اأب����اد 
معركة  �ضتبداأ  بزعيم”،  “يتحرك 
اجلمهوريني.  ح��زب  لإدارة  ج��دي��دة 
اأن اجلمهوريني  يوؤكد جاكوب  ولئن 
عائدون مع هذه احلملة الت�ضريعية، 
مي��ك��ن ل��ل��ب��ع�����س اأن ي����رد ع��ل��ي��ه ب���اأن 
اجلمهوريني ل، ولكن اليمني رمبا. 
ب�ضكل  امل��اك��روين  القطب  �ضهد  لقد 
بقيادة  “اأوريزون”،  ظ��ه��ور  خ��ا���س 
اإدوارد فيليب، حيث جمع العديد من 
اتباع  ال�ضيا�ضية ولي�س فقط  الكوادر 

جوبيه ال�ضابقني. 
التي  اجل���اذب���ي���ة  اإن  خ�����ض��و���ض��ا،     
اأو  اجلمهوريني  ناخبي  على  متار�س 
ب�ضرعة  �ضت�ضتمر  الو�ضط  على ميني 
احلزب.  خنق  يف  تدريجي  ب�ضكل  اأو 
جمموعة  اإىل  اجل��م��ه��وري��ون  يفتقر 
اأي����دي����ول����وج����ي����ة ح�����ازم�����ة وث���اب���ت���ة، 
ا�ضرتاتيجية  اإىل  تفتقر  كما  مت��اًم��ا 
روؤية  وت��اأك��ي��د  يج�ضده،  وم��ن  ق��وي��ة، 
ط��وي��ل��ة امل�����دى. امل���اأ����ض���اة ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل� 
طريق  اأن  الآن  ه���ي  اجل��م��ه��وري��ني، 
اخل�ضو�س،  وج��ه  على  مي��ر،  اليمني 

عرب القطب املاكروين.
ع�سو مر�سد الراديكاليات 
ال�سيا�سية يف موؤ�س�سة جان 
جوري�ض، باحث يف العلوم 
ال�سيا�سية، متخ�س�ض يف احلقوق 
والأبعاد الثقافية لل�سيا�سة، من 
موؤلفاته “اإىل غد غرام�سي«.

الوقت احلا�ضر، يدفعه للهاوية.
رئي�س  ج��اك��وب،  كري�ضتيان  اخ��ت��ار    
اجلمهوريني، على وجه اخل�ضو�س، 
“الي�ضار- م����ك����اف����ح����ة  ������ض�����اح�����ة 
يف  حزبه  دور  لتربير  الإ�ضاموي” 

   وكما يف كثري من الكوارث، يوجد 
اجلمهوري  ال��ي��م��ني  ي��خ�����س  م���ا  يف 
الإهمال  م��ن  و�ضل�ضلة  ب��ن��ي��وي  خ��ل��ل 
يف  الأ�ضل،  يف  الب�ضرية.  الأخطاء  اأو 
املختلفة  ال��ع��ائ��ات  ان��دم��اج  جت��رب��ة 

ع�سرون عاما من 
العيوب يف بناء اليمني

   يعي�س اليمني الفرن�ضي منذ فرتة 
طويلة اأزمة وجودية زاحفة. مل يكن 
حكومة  ول   ،2002 ع��ام  الن��دم��اج 

كل  الت�ضريعية.  النتخابية  املعركة 
�ضيء يحمل اليمني اإىل هذا الو�ضع 
اأ�ضبح ل مفر  ال��ذي، مب��رور الوقت، 

منه.

احلركة  اأج����ل  م���ن  “الحتاد  ح���زب 
-2008 اأزم��������ة  ان  ال�ضعبية”. 

خطاب  م���ن  ال���رغ���م  ع��ل��ى   ،2009
طولون، حطمت الندفاعة املنت�ضرة 

لعام 2007، نيكول �ضاركوزي.

قد  ال�ضرياكية،  غ��روب  راف���اران، ول 
الوريث  ان�����ض��ح��اب  ب��ت��ع��وي�����س  ���ض��م��ح 
اأكرث  اأو،  ج��وب��ي��ه(  )اآلن  امل��ف��رت���س 
الفراغ  اأو  ال��ع��ج��ز  ب��ك��ث��ري،  ذل���ك  م��ن 
اجلديد،  للت�ضكيل  الأي��دي��ول��وج��ي 

كانت فالريي بيكري�ض �سحية ا�سرتاتيجية مت تطويرها داخل مع�سكرها بهدف اإ�سقاطها ل�سالح اإميانويل ماكرون
حزب اجلمهوريني هو وريث العائالت ال�سيا�سية لليمني اجلمهوري الذي حكم فرن�سا منذ 1958

يــــعــــيــــ�ــــس 
�لــــيــــمــــني 
ــي ــش ــ� ــرن ــف �ل

ـــرتة  ـــذ ف ـــن م
طــــويــــلــــة

�أزمـــــــــــــــة 
ـــــة  ـــــودي وج
ــــــة ــــــف ز�ح

يــــفــــتــــقــــر 
ن  يو ر جلمهو �
ــــــــى  ـــــــــ �إل
جمـــمـــوعـــة 
جية  لو يو يد �أ
حــــــازمــــــة 
ـــــدة ـــــوؤك وم

كري�ضتيان جاكوب، رئي�س حزب اجلمهوريني اختار �ضاحة معركتهان�ضقاق داميان اأباد، رئي�س جمموعة اجلمهوريني يف ق�ضر بوربون

جوليان اأوبري... رئا�ضة اجلمهوريني تعنيه

كما يف كثري من الكوارث، يوجد يف اليمني اجلمهوري خلل بنيوي، و�سل�سلة من الإهمال، اأو الأخطاء الب�سرية

»درونز« �أمريكية متطورة لأوكر�نيا.. وهذه �أبرز قدر�تها •• وا�صنطن-وكاالت

ك�ضف تقرير ل�ضحيفة “نيويورك بو�ضت” الأمريكية عزم اإدارة الرئي�س 
متطورة،  “درون”  دون طيار  باأربع طائرات   اأوكرانيا  تزويد  بايدن  جو 

ميكن ت�ضليحها ب�ضواريخ “هيلفاير«.
اأن  اأك��دت  ال�ضفقة  اأن م�ضادر مطلعة على  الأمريكية  ال�ضحيفة  واأف��ادت 
التي تتميز  بايدن ما�س يف �ضفقة طائرات “اإم كيو 1 �ضي غري اإيغل”، 
اأ�ضلحة عالية  بقدرتها على الطريان مل�ضافات اأطول، وبا�ضتطاعتها حمل 
يف  حاليا  الأوك���راين  اجلي�س  ي�ضتخدمها  التي  بامل�ضرّيات  مقارنة  ال��وزن 

معاركه مع اجلي�س الرو�ضي.
ومبقدور “اإم كيو 1 �ضي غري اإيغل”، الطريان ملدة تزيد على 30 �ضاعة يف 
الطلعة الواحدة، وجمع كميات كبرية من البيانات لأغرا�س ا�ضتخبارية. 

“الدرون«. واأعلن البنتاغون اأم�س اخلمي�س اأن حزمة امل�ضاعدات الع�ضكرية 
اجلديدة التي �ضرت�ضلها الوليات املتحدة اإىل اأوكرانيا للت�ضدي للعمليات 
“هيمار�س”  ط��راز  من  �ضواريخ  راجمات   4 ت�ضتمل  الرو�ضية  الع�ضكرية 
و4 مروحيات من  “جافلني”  للدبابات من ط��راز  واأل��ف �ضاروخ م�ضاد 

طراز “مي 17«.
وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولني كال اإن القوات الأوكرانية بحاجة 

اإىل حوايل 3 اأ�ضابيع من التدريب ل�ضتخدام راجمات “هيمار�س«.
وتطلق  خفيفة  م��درع��ات  على  ت��رّك��ب  ���ض��واري��خ  راج��م��ات  و”هيمار�س” 
�ضواريخ موجهة ودقيقة الإ�ضابة، علما اأن ح�ضول الأوكرانيني على هذا 

كما ميكن اأي�ضا تزويد كل طائرة بثمانية �ضواريخ “هيلفاير” زنة 100 
رطل، اأي حوايل �ضعف وزن ال�ضواريخ التي حتملها الطائرات  دون طيار 

احلالية التي ت�ضتخدمها اأوكرانيا.
ونقلت ال�ضحيفة تقريرا ل�”رويرتز” قال فيه م�ضوؤول اأمريكي اإن اإدارة 
بايدن تعتزم اإخطار الكونغر�س بالبيع املحتمل للطائرات يف الأيام املقبلة، 

مع اإعان عام يتبعه لحقا.
وبح�ضب امل�ضوؤول الأمريكي فاإن الإدارة خ�ض�ضت بالفعل اأموال من مبادرة 
التي مت متريرها  دولر  مليار   40 البالغة  الأوكرانية  الأمنية  امل�ضاعدة 
للطائرات  ال��اح��ق  وال��ت��دري��ب  ال��ب��ي��ع  عملية  م��ن  ك��ل  لتمويل  م���وؤخ���را، 

ال�ضاح من �ضاأنه اأن يوفر لهم يف معركة دونبا�س ميزتي امل�ضافة والدقة.
الواحدة  تذّخر  التي  “هيمار�س”  راجمات  اأن  لل�ضحفيني  كال  واأ�ضاف 
70 كيلومرتا،  اإىل  الواحد منها  ب�6 �ضواريخ ي�ضل مدى  منها كل مرة 
اأي �ضعف مدى قذائف مدافع “هاوتزر” الأمريكية التي دخلت بالفعل 
من  ال�ضتهداف  يف  الدقة  من  مزيدا  لأوك��ران��ي��ا  �ضتوفر  القتال،  ميدان 

بعيد.
5 رادارات م�ضادة  اأي�ضا  اأوكرانيا �ضتت�ضلم  اأن  واأو�ضح امل�ضوؤول الأمريكي 
للمدفعية، ورادارين للمراقبة اجلوية، و6 اآلف �ضاح اآخر م�ضاد للدروع، 

و15 األف قذيفة مدفعية، و15 مركبة تكتيكية.
وبهذه احلزمة اجلديدة يرتفع اإجمايل امل�ضاعدات الع�ضكرية الأمريكية 
4.6 مليار  اإىل  24 فرباير  اأوك��ران��ي��ا يف  ب��دء احل��رب يف  لأوك��ران��ي��ا منذ 

دولر.
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عربي ودويل
�لدمناركيون يوؤّيدون �لن�شمام لل�شيا�شة �لدفاعية �لأوروبية 

•• كوبنهاغن-اأ ف ب

اأّيد الدمناركيون بغالبية �ضاحقة ناهزت %67 يف ا�ضتفتاء عام 
يف  الأوروب���ي،  لاحّتاد  الدفاعية  ال�ضيا�ضة  اإىل  بادهم  ان�ضمام 
خطوة “تاريخية” اأتت بعد ثاثة اأ�ضهر من بدء الغزو الرو�ضي 
اململكة.  يف  �ضّببها  التي  املتعاظمة  الأمنية  وامل��خ��اوف  لأوكرانيا 
واأظهرت نتائج فرز %97 من الأ�ضوات اأّن %67 من الناخبني 
الذي جرى يف غمرة تقدمي  ال�ضتفتاء  يف هذا  ب�”نعم”  �ضّوتوا 
�ضمال  حلف  اإىل  لان�ضمام  ر�ضميني  طلبني  وال�ضويد  فنلندا 
اإىل  الن�ضمام  تاريخياً  امل��ح��اي��دان  ال��ب��ل��دان  واخ��ت��ار  الأط��ل�����ض��ي. 
احللف الع�ضكري الغربي ب�ضبب املخاوف التي وّلدها فيهما غزو 

رو�ضيا جلارتها. وقالت رئي�ضة الوزراء الوزراء ميتي فريدريك�ضن 
بر�ضالة  ال��دمن��ارك  بعثت  امل�����ض��اء،  “هذا  اإّن���ه  اأن�����ض��اره��ا  خماطبة 
واإىل  الأطل�ضي  �ضمال  حلف  ويف  اأوروب����ا  يف  حلفائنا  اإىل  ق��وي��ة. 
)الرئي�س الرو�ضي فادميري( بوتني. نحن نبنّي اأّنه عندما يغزو 
بوتني بلداً حّراً ويهدد ا�ضتقرار اأوروبا فاإننا نحن الباقني نتجّمع 

�ضوياً«.
واأ�ضافت “كانت هناك اأوروبا قبل 24 �ضباط-فرباير، قبل الغزو 

الرو�ضي، وهناك اأوروبا اأخرى بعده«.
خال  املحافظ،  املعار�ضة  حزب  زعيم  بابي،  �ضورين  قال  ب��دوره 
الراأي،  ا�ضتطاعات  نتائج  اأوىل  �ضدور  بعيد  الربملان  يف  جتّمع 
اإّن “كّل �ضيء ي�ضري اإىل اأّنه بعد ثاثني عاماً، قّرر الدمناركيون 

اليوم اأّنه يتعنّي علينا اإلغاء +خيارات الرف�س+ التي كانت لدينا 
والعمل ب�ضكل وثيق مع اأوروبا«.

 ،1973 وال��دمن��ارك، الدولة الع�ضو يف الحت��اد الأوروب���ي منذ 
1992 حني رف�ضت  اأول ت�ضكيك بالوحدة الأوروبية يف  �ضّجلت 
اأمر  الأ�ضوات، وهو  %50،7 من  بغالبية  معاهدة ما�ضرتيخت 

مل يكن قد ح�ضل �ضابقا.
اأج���ل رف���ع ه���ذه العقبة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ه��دد دخ���ول املعاهدة  وم���ن 
الأوروب���ي، ح�ضلت  الحت��اد  دول  كل  التنفيذ يف  حيز  التاأ�ضي�ضية 
كوبنهاغن على �ضل�ضلة من ال�ضتثناءات اأطلق عليها ا�ضم “اأوبت 
وعادت  الأوروب��ي��ة.  امل�ضطلحات  بح�ضب  رف�س(  )خ��ي��ارات  اآوت” 
الدولة لتوافق على املعاهدة يف ا�ضتفتاء اآخر نظم يف العام التايل. 

ومنذ ذل��ك احل��ني، بقيت ال��دمن��ارك خ��ارج منطقة ال��ي��ورو، وهو 
ال�ضيا�ضة  خ��ارج  اأي�ضا  لكن   ،2000 يف  ا�ضتفتاء  عرب  رف�ضته  ما 
يف  رف�ضتها  بعدما  والعدل  الداخلية  بال�ضوؤون  املعنية  الأوروبية 

ا�ضتفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.
ومبوجب هذا ال�ضتثناء الأخري، مل تتمكن الدولة ال�ضكندنافية، 
الع�ضو املوؤ�ض�س حللف �ضمال الأطل�ضي، من امل�ضاركة يف اأي مهمة 

ع�ضكرية لاحتاد الأوروبي.
والدمنارك هي الدولة الوحيدة يف الحتاد الوروبي التي لديها 
مع اأن مالطا هي بحكم الواقع خارج التعاون  “خيارات رف�س”، 
 29 235 مرة منذ  الدفاعي. وقد جلاأت اإىل هذه ال�ضتثناءات 

عاما بح�ضب اح�ضاء ملركز الأبحاث “يوروبا«.

الوكالة، يرجح عر�ضه على املجل�س 
من  اعتباراً  اجتماعاته  يبداأ  ال��ذي 

الثنني.
ال���ت���ه���دي���د الإي�����������راين بعد  وج�������اء 
اإي������ران  اأن  الثنني،  الوكالة  ك�ضف 
اإي�������ض���اح���ات ك���اف���ي���ة عن  مل ت���ق���دم 
ن��ووي�����������������������ة ع���رث عليها  اآث������ار م�����واد 
ت�ض��������رح  مل  م��واق��ع  ثاث�������ة  يف  
مريوان،  وه��ي  �ضابقا،  اإي����ران  بها 
وبعد  وت��ورق�����������وزاآب�����������������اد،  ورام������ني، 
اإيران  الفرن�ضية  اخل��ارج��ي��ة  دع���وة 
مع  ت���اأخ���ري  دون  “التج��اوب  اىل 
الدولية  الوكالة  ومتطلبات  اأ�ضئلة 
اأنها  اىل  م�ضرية  الذرية”،  للطاقة 
�ضركائنا”  م��ع  وثيق  “ت�ضاور  على 
هذه  مع  التعامل  “طريقة  لبلورة 
ملجل�س  املقبل  الجتماع  يف  امل�ضاألة 

املحافظني«.

•• عوا�صم-وكاالت

ل��دول اخلليج  التعاون  اأك��د جمل�س 
اإيران  ب��دع��وة  املطالبة  ج��دي��د  م��ن 
لالتزام باملبادئ املبنية على ميثاق 
ال���دويل  وال��ق��ان��ون  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الدول،  ب��ني  ال��ع��اق��ات  تنظم  ال��ت��ي 
ُح�ضن اجلوار،  م��ب��ادئ  ذل��ك  مب��ا يف 
واح��������رتام ����ض���ي���ادة ال��������دول، وع����دم 
التدخل يف ال�ضوؤون الداخلية، وحل 
ال�ضلمية، وعدم  بالطرق  اخلافات 
بها،  ال��ت��ه��دي��د  اأو  ال��ق��وة  ا���ض��ت��خ��دام 

ونبذ الإرهاب والطائفية.
املتجدد،  اخل��ل��ي��ج��ي  امل���وق���ف  وج����اء 
ع��ل��ى ه��ام�����س ال��ق��م��ة ال��ت��ي جمعت 
املجل�س،  دول  خ����ارج����ي����ة  وزراء 
�ضريغي  الرو�ضي  اخلارجية  بوزير 
الريا�س،  يف  الأول  اأم�����س  لف���روف 
يف اإطار لقاءات دول املجل�س بطريف 
الأزمة الأوكرانية، مو�ضكو وكييف، 
وبالتزامن مع تعطل املفاو�ضات يف 

فيينا حول النووي الإيراين.
اأم�س  ل�ضحف عربية �ضادرة  ووفقاً 
املفاو�ضات،  ت��وق��ف  ف���اإن  اخلمي�س، 
الإيرانية، وجلوء  ال�ضروط  ورف�س 
�ضفن،  ب��اح��ت��ج��از  للت�ضعيد  اإي�����ران 
عوامل  كلها  اأوروب��ي��ني،  ومواطنني 
التفاو�ضي،  امل�����ض��ار  ب��ت��ع��رث  ت��وح��ي 
ال���زاوي���ة من  اإي�����ران يف  اأع����اد ح�ضر 
جديد، واأثبت حمدودية جدواه من 

الأ�ضا�س.

م�سلحة خليجية
�ضحيفة  ن��ق��ل��ت  ال�����ض��ي��اق  ه����ذا  ويف 
ال�����������ض�����رق الأو���������ض��������ط، ع������ن وزي������ر 
اخل�����ارج�����ي�����ة ال���������ض����ع����ودي الأم�������ري 
اجتماعني  بعد  ف��رح��ان  ب��ن  في�ضل 
عقدهما وزراء خارجية دول اخلليج  
وزي���ر  م���ع  الأرب�����ع�����اء  الأول  اأم�������س 
خ��ارج��ي��ة رو���ض��ي��ا ح�����ض��وري��اً، ووزير 
كوليبا  دم��ي��رتو  اأوك��ران��ي��ا  خارجية 
خال  م���ن  “عك�ضنا  اف���رتا����ض���ي���اً: 
املوحد  موقفنا  الجتماعني  هذين 
الأوكرانية  الرو�ضية  الأزم���ة  جت��اه 
مبا  وخ��ا���ض��ة  ال�ضلبية  وت��داع��ي��ات��ه��ا 
الدول  يف  ال��غ��ذائ��ي  ب��الأم��ن  يتعلق 
على  م�����ض��دداً  والعامل”،  امل��ت�����ض��ررة 
الإقليمي  الأم��ن  دعائم  “اإر�ضاء  اأن 
اأح���د اأه���م م��رت��ك��زات وح���دة جمل�س 
التعاون التي تواجه حتديات كبرية 
للو�ضول  وثيقاً  تن�ضيقاً  ت�ضتدعي 
اإىل مقاربة م�ضرتكة جتاه العاقات 

الدولية لرعاية م�ضاحلنا«.
وع��ل��ى ه���ذا الأ����ض���ا����س اأع���رب���ت دول 
اخلليج وفق ال�ضحيفة، عن رف�ضها 
ل�����ض��ي��ا���ض��ة الأم�������ر ال�����واق�����ع، دول���ي���اً 
�ضيا�ضة  ع��ن  ب��الب��ت��ع��اد  واإق��ي��ل��ي��م��ي��اً، 
ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى رو���ض��ي��ا م���ن جهة، 
مع  اجل���دي  بالتعاطي  وب��امل��ط��ال��ب��ة 
لدول  اإي���ران  متثله  ال��ذي  التحدي 
ال����ن����ووي ولكن  امل��ن��ط��ق��ة، مب��ل��ف��ه��ا 
والتهديد  امليلي�ضيات  بت�ضليح  اأي�ضاً 
وزير  اأو�ضحه  ما  وهو  بال�ضواريخ، 

العام  ال��راأي  اأم��ام  وورطها  طهران، 
الداخلي.

وتابع الكاتب “ل �ضك يف اأن التجاوب 
الإي������راين م��ع امل���ب���ادرة الأوروب���ي���ة، 
ك��ان��ت م��ك��ل��ف��ا وب���اه���ظ ال��ث��م��ن على 
كان  ال��ذي  املحافظ  والتيار  النظام 
هذه  م��ن  مكا�ضب  لتحقيق  ي�ضعى 
الأخ���رية،  اللحظات  يف  امل��ف��او���ض��ات 
الأمريكي  الن�����ض��غ��ال  ي�ضتغل  واأن 
والأوروب��������������ي ب����ت����داع����ي����ات احل�����رب 
الرو�ضية الأوكرانية وما خلفته من 
اأزمات معقدة ومتداخلة اقت�ضادية 
واإرب��اك يف توفري  واأمنية وغذائية، 
ال��ط��اق��ة وم�����ض��ادره��ا ت��ع��وي�����ض��اً عن 
امل�����ض��ادر ال��رو���ض��ي��ة ال��ت��ي دخ��ل��ت يف 

دائرة العقوبات واحل�ضار«.
الإي��راين عن  “التخلي  اأن  واأ�ضاف 
العقوبات  رف����ع  ���ض��رط  اأو  م��ط��ل��ب 
واعتبارها  ال���ث���وري،  احل���ر����س  ع���ن 
للنظام  احل����م����راء  اخل���ط���وط  م���ن 
واحل������ك������وم������ة ومي�����������س ال���������ض����ي����ادة 
انتكا�ضة  الوطنية، قد يكون مبثابة 
للتيار  وا�ضرتاتيجية  اأيديولوجية 
املحافظ الذي ف�ضل يف حماية اأحد 
من  وع���ن���وان  �ضلطته  اأرك�����ان  اأب�����رز 

عناوين �ضيطرته«.
واعترب حف�س، اأن تعطل املفاو�ضات 
بعد هذه التطورات اجلديدة، و�ضع 
اإيران يف الزاوية من جديد، وك�ضف 
النظام  داخ�����ل  ال��ع��م��ي��ق  الن��ق�����ض��ام 
يعمق  الن��ق�����ض��ام  “وهذا  الإي�����راين 

اخل��ارج��ي��ة ال�����ض��ع��ودي ع��ن��دم��ا قال 
اأن يكون حوارنا وتوا�ضلنا  :”يجب 
مع اإيران مبنياً على موقف خليجي 
موحد ندعوها من خاله، للتهدئة، 
وال�����ت�����ع�����اون، والل�������ت�������زام مب���ب���ادئ 
اجلوار  وح�ضن  الدولية،  ال�ضرعية 
ح��ت��ى ن�����ض��ب��ح ق���ادري���ن ع��ل��ى العمل 
التنموية  خططنا  لتحقيق  ���ض��وي��اً 
�ضمن بيئة اإقليمية م�ضتقرة حا�ضنة 
التنوع  لربامج  وداع��م��ة  لل�ضراكات 
جانب  اإىل  وذل�����ك  القت�ضادي” 
�ضرورة اأن “ت�ضمل مفاو�ضات امللف 
مفاو�ضات  واأي  الإي����راين،  ال��ن��ووي 
معاجلة  اإي��������ران،  م���ع  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
املنطقة،  ل�ضتقرار  املزعزع  �ضلوكها 
وامليلي�ضيات  ل���اإره���اب  ورع��اي��ت��ه��ا 
ال�ضاروخي،  وبرناجمها  الطائفية، 
واملن�ضاآت  الدولية  املاحة  و�ضامة 
دول  م�����ض��ارك��ة  و����ض���رورة  النفطية، 
وجميع  املفاو�ضات  تلك  يف  املجل�س 
الإقليمية  والجتماعات  املباحثات 

والدولية املتعلقة بهذا ال�ضاأن«.

انق�سام داخلي
“اإندبندنت  موقع  ويف  جهته،  م��ن 
اإن  ف��ح�����س،  ح�����ض��ن  ق����ال  عربية” 
رفع  الأم���ري���ك���ي���ة  الإدارة  رف�������س 
احلر�س الثوري من قائمة املنظمات 
تاأجيل  اإي��ران  قبول  بعد  الإرهابية، 
التفاق  ب��ع��د  م���ا  اإىل  ب���ه  امل��ط��ال��ب��ة 
اأرب����ك ح�ضابات  ال��ن��ه��ائ��ي،  ال���ن���ووي 

اأزمة النظام وي�ضعه اأمام حتٍد بني 
والقبول  ال��ت��ف��او���س  ه��م��ا  خ��ي��اري��ن 
مبا فيها من ت�ضويات وتنازلت لن 
النظام  بقاء  من  اأغلى  ثمنها  يكون 
واملقامرة  امل��غ��ام��رة  اأو  وا���ض��ت��م��راره، 
ب��ك��ل م���ا يف ي���د ال���ن���ظ���ام وال���ذه���اب 
والن�ضحاب  التفاو�س  تعطيل  اإىل 
وتداعيات  تبعات  م��ن  ذل��ك  يف  وم��ا 

جمهولة النتائج«. 

اتفاق معيب
فقال  “اإياف”،  م���وق���ع  يف  اأم�����ا 
عن  حديثه  �ضياق  يف  الكتبي،  �ضامل 
“املفا�ضلة  اإن  النووية،  املفاو�ضات 
�ضتنتهي  والأ�������ض������واأ  ال�������ض���يء  ب����ني 
ال�ضيء  لأن  الأ���ض��واأ،  اإىل  مبنطقتنا 
الأموال  من  املزيد  �ضوى  ينتج  لن 
وحرية احلركة واملزيد من التغول 
الإيراين،  النفوذ  وب�ضط  والتو�ضع 
اأج������واء  اإىل  ���ض��ي��ع��ي��دن��ا  ب��ب�����ض��اط��ة، 
 ،2018  �  2015 م��اب��ني  احلقبة 
العراق  يف  الآن  نتائجها  ن��رى  التي 

و�ضوريا ولبنان«.
يجب  “ل  اأن������ه  ال���ك���ات���ب  واع����ت����رب 
باعتبارها  امل�����ض��األ��ة  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
قدراً حمتوماً، فهذا التفاق املعيب 
يكون  اأن  يجب  ل  بالثغرات  امل��ل��ىء 
والعامل،  للمنطقة  الأوح���د  اخليار 
�ضوى  اإجن���ازاً  لي�س  اإح��ي��اءه  اأن  كما 
للجانب الإيراين، اأو ملن يبحث عن 
وترحيله  والتهديد  للخطر  تاأجيل 

•• الزبري-اأ ف ب

بني  الرحمن  عبد  ع��دن��ان  يجل�س 
خمتلفة  اإي��ق��اع��ي��ة  واآلت  ط��ب��ول 
ت��ع��ّل��م ال��ع��زف عليها م��ن��ذ ك���ان يف 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����ض��رة م��ن ع��م��ره، عما 
�ضمراء  اأقلية  بني  متجذر  بتقليد 
العراق،  ق���رون يف  م��ن��ذ  م��ت��واج��دة 

وتعاين من التهمي�س.
وت�ضّكل الزبري القريبة من مدينة 
العراق،  جنوب  اأق�ضى  يف  الب�ضرة 
م��وط��ن ه���ذه الأق��ل��ي��ة ال��ت��ي تعود 
اإىل بلدان يف �ضرق القارة  اأ�ضولها 

الإفريقية.
الزائر  ت��ط��ال��ع  ال���زب���ري،  ب���ل���دة  يف 
م�������ض���اه���د ال����ف����ق����ر وال����ن����ق���������س يف 
التحتية،  وال����ب����ن����ى  اخل������دم������ات 
واملنازل  وع����رة،  مهملة  ف��ال��ط��رق 
ي�ضتنكر  وفيما  رمادية.  خر�ضانية 
ال�ضيا�ضي  ال��ت��ه��م��ي�����س  ن��ا���ض��ط��ون 
والق���ت�������ض���ادي ال�����ذي ت���ع���اين منه 

الكام  من  ال�ضكان  ي�ضتاء  املنطق، 
“متييز”،  اأو  “عن�ضرية”  ع���ن 
تعبري  ا�����ض����ت����خ����دام  ���ل���ون  وي���ف�������ضّ
لتو�ضيف  ال�ضمراء”  “الب�ضرة 

اأنف�ضهم.
ال����رح����م����ن )58  وي���ن���ت���م���ي ع���ب���د 
�ضعبية  عاما( اىل فرقة مو�ضيقية 
جعلت عادات وتقاليد بلدة الزبري 
يف  واأي�ضاً  العراق،  كّل  يف  م�ضهورًة 
ال��ك��وي��ت امل���ج���اور ال����ذي ي��ب��ع��د عن 

البلدة نحو 30 كيلومرتاً.
)املو�ضيقية(  “الفرق  وي����ق����ول 
حت�ضى”،  ول  ت��ع��د  ل  ال���زب���ري  يف 
م�ضرياً اإىل اأن “غالبية” الفنانني 

من اأ�ضحاب الب�ضرة ال�ضوداء.
هذه  ت�ضتهر  وال��دف��وف،  بالطبول 
ترافق  التي  الزّفات  باإحياء  الفرق 

حفات الزفاف.
وي�ضرح عبد الرحمن بينما يجل�س 
اأريكة ا�ضفنجية على الأر�س،  على 
التي يتقنها. وقد عمل  الإيقاعات 

لفران�س بر�س.
ق�ضم  يف  الأ�ضتاذ  املرع�ضي،  ويقول 
كاليفورنيا  ب���ج���ام���ع���ة  ال����ت����اري����خ 
اأع�����دادا منهم  اإن  ���ض��ان م��ارك��و���س، 
“و�ضلوا كعبيد” اإىل الب�ضرة عرب 
العرب  �ضّط  وم�ضّب  اخلليج  بحر 
بتجفيف  ال�����ض��اق  “العمل  ل��ت��اأدي��ة 

امل�ضتنقعات املاحلة«.
امل����خ����ط����وط����ات  “يف  وي���������ض����ي����ف 
لهذه  ان��ت��ف��ا���ض��ة  اأول  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 
 ،”869 العام  يف  ح�ضلت  الأقلية 
ب�”ثورة  ي�ضمى  م��ا  اإىل  اإ����ض���ارة  يف 

الزنوج” �ضد العبا�ضيني.
لذوي  الن��ت��ف��ا���ض��ة  ت��ل��ك  و�ضمحت 
الب�ضرة ال�ضوداء بتاأ�ضي�س مدينتهم 
عاماً،   15 ا�ضتمّرت  التي  اخلا�ضة 

قبل اأن يهزموا.
اخلالدي  م��اج��د  النا�ضط  وي��دع��و 
جت���اه  ايجابي”  “متييز  اإىل 
اإل��ي��ه��ا، من  ينتمي  ال��ت��ي  الأق��ل��ي��ة 
اأجل النهو�س بواقعها القت�ضادي 

من�ضٍو  وه��و  للمو�ضيقى،  م��در���ض��اً 
“جمعية  يف  ����ض���ن���وات  اأرب������ع  م��ن��ذ 

الرتاث” التابعة لوزارة الثقافة.
ودخل عبد الرحمن عامل املو�ضيقى 
عندما كان طفًا. حينها، كان عمه 
يغني ووالده يعزف على “بنادق”، 
وه��ي ط��ب��ول م��ن ال��ف��خ��ار. ويروي 
وراثة،  املهنة  “هذه  الرحمن  عبد 
ابنه  ي��ت�����ض��ل��م  )ال���ف���ن���ان(  م����ات  اإذا 
لآخر،  �ضخ�س  من  مكانه.  العمل 
م�ضريا  ميوت”،  ول  الفن  ي�ضتمر 
يف  يعملون  عمومته  اأب��ن��اء  اأن  اىل 

الو�ضط نف�ضه.
ي���وؤك���د ع��ب��د ال��رح��م��ن وغ�����ريه اأن 
قط”.  ن����َره����ا  مل  “العن�ضرية، 
وت��ت��ف��اوت ال��ت��ق��دي��رات ح���ول عدد 
األفاً   250 اأفراد هذه الأقلية بني 

اإىل مليونني.
الأقلية  اأ���ض��اف  يتحدر  تاريخياً، 
اإثيوبيا وكينيا وال�ضودان، كما  من 
املرع�ضي  اب��راه��ي��م  امل�����وؤرخ  ي�����ض��رح 

والتغّلب على التهمي�س ال�ضيا�ضي.
ويقول اخلالدي )32 عاما( الذي 
الب�ضرة  يف  نفط  �ضركة  يف  يعمل 
ُيعترَبون  ال�ضمراء  الب�ضرة  “اأبناء 
م��واط��ن��ني درج����ة خ��ام�����ض��ة، لي�س 

حتى درجة ثانية«.
وي���ط���ال���ب ال��ن��ا���ض��ط ب�����ض��ك��ن لئق 
ل�ضوء  وي����اأ�����ض����ف  ع���م���ل،  وف����ر�����س 
الأطفال  وت���رك  التعليم  م�ضتوى 

للمدر�ضة.
وينّدد با�ضتمرار ا�ضتخدام البع�س 
لكلمة “عبد” التي يتداولها حتى 

بع�س رجال الدين.
تهيمن  الطوائف،  متعّدد  بلد  ويف 
املنا�ضب  ت��وزي��ع  على  املحا�ض�ضة 
امل�ضاكن  ت���اأم���ني  يف  وامل��ح�����ض��وب��ي��ة 

والعمل ويف الإدارات العامة.
ال�ضلطات  اخل�����ال�����دي  وي���ن���ا����ض���د 
ال�ضمراء  الب�ضرة  الع��رتاف بذوي 
الكوتا،  ب��ن��ظ��ام  و���ض��م��ل��ه��م  ك��اأق��ل��ي��ة 
ليكون لهم ممثل يف الربملان، على 

غرار امل�ضيحيني والأيزيديني.
وعلى الرغم من اأنه معار�س لنظام 
واقع  اخلالدي  يدرك  املحا�ض�ضة، 
بلده البالغ عدد �ضكانه 41 مليون 
ن�ضمة يعاين ثلثهم من الفقر، ول 
امل�ضدر  احلكومية  الوظائف  ت��زال 

الأ�ضا�ضي فيه لفر�س العمل.
تطالب  اأن  اأردت  “اإذا  وي����ق����ول 
بحقوقك، ل بّد اأن تكون قريباً من 
“نريد  م�ضيفاً  القرار”،  اأ�ضحاب 
يدخلوا  اأن  ي�ضتطيعون  مم��ث��ل��ني 
اإىل  ي��ذه��ب��وا  واأن  امل��ح��اف��ظ،  ع��ن��د 

بغداد، واأن يدخلوا الوزارات«.
التي  امل�����ب�����ادرات اخل���ج���ول���ة  وم����ن 
اإلقاء  حم���اول���ة  اإط�����ار  يف  ح�����ض��ل��ت 
ال�����������ض�����وء ع����ل����ى ��������ض�������رورة وق����ف 
العراقية  ق��ن��اة  �ضّمت  التهمي�س، 
الباد  ق���ن���وات  اأول  الإخ����ب����اري����ة، 
ذات  ال�ضابة  احلكومية،  الإخبارية 
العزيز  ال�ضمراء رندا عبد  الب�ضرة 

كمذيعة اأخبار اإىل كوادرها.

لأجيالنا املقبلة يف املنطقة«.
و���ض��دد ال��ك��ات��ب ع��ل��ى اأن���ه “ل يجب 
ال�ضق  يف  الإي���راين  التهديد  ح�ضر 
اخلطر  ذروة  ب��اع��ت��ب��اره  ال����ن����ووي، 
املحتمل، كما ل يفرت�س ال�ضت�ضام 
اأننا  ب����دع����وى  ال�������ض���ي���ىء  لخ���ت���ي���ار 
ن��ت��ف��ادى الأ�����ض����واأ، ف��ال�����ض��ي��ىء لي�س 
من  امللتهبة  املنطقة  هذه  يف  قدرنا 
اأن يكون  ال��ع��امل، والأ���ض��واأ ل يجب 
الفزاعة التي تخيف طهران العامل 
احلقيقية  املح�ضلة  اأن  ل�ضيما  بها، 
مل  الإي���راين  اخلطر  اأن  اإىل  ت�ضري 
تباطاأ  بل   ،2015 اتفاق  بعد  ينته 
قليًا، واأن املزيد من التاأخري عرب 
ال��ت��و���ض��ل اىل ت��ف��اه��م��ات ج��دي��دة ل 
يعني اأن��ن��ا مب��ن��اأى ع��ن اخل��ط��ر، بل 
بيننا  الزمنية  امل�ضافة  باعدنا  فقط 

وبينه«.

لغة التهديد
من جهته اأ�ضار موقع “ميدل اإي�ضت 
للغة  اإي����ران  ع���ودة  اإىل  اأوناين”، 
انتهاكات  ع��ل��ى  للتغطية  ال��ت��ه��دي��د 
بعد حتذير طهران  نووية جديدة، 
ح�����ذرت اأم�������س م���ن ال�����رد ع��ل��ى اأي 
يتخذها  بناءة”  غ����ري  “خطوة 
الدولية  الوكالة  حمافظي  جمل�س 
املقبل،  الأ�ضبوع  يف  الذرية  للطاقة 
وذل������ك ب���ع���د اإع�������ان الأخ��������رية اأن 
العثور  اأ���ض��ب��اب  ت��و���ض��ح  ط��ه��ران مل 
على اآثار مواد نووية يف مواقع غري 

م�ضّرح عنها.
ح�ضب  الإي����راين  التهديد  وت��زام��ن 
دبلوما�ضي  تاأكيد م�ضدر  املوقع مع 
ول���ن���دن،  وا����ض���ن���ط���ن،  اأن  اأوروب���������ي 
اأع����دت م�ضروع  وب��اري�����س، وب��رل��ني، 
ق����رار ي��دع��و ط���ه���ران ل��ل��ت��ع��اون مع 

اإبقاء احلر�ض الثوري بقائمة الإرهاب اأربك ح�سابات طهران 

�إير�ن يف �لز�وية من جديد.. وجلوء �إىل �لت�شعيد باحتجاز �ل�شفن

كند� تتهم مقاتالت �شينية بالتعر�س لطائر�تها 
•• �صول-رويرتز

دوريات  بالتعر�س لطائرات  الكندي طائرات حربية �ضينية  اتهم اجلي�س 
على  املفرو�ضة  العقوبات  من  التهرب  لعمليات  مراقبتها  اأث��ن��اء  له  تابعة 
النحراف عن  اأحيانا على  الكندية  الطائرات  اأجرب  ال�ضمالية، مما  كوريا 
م�ضارها. وقالت القوات امل�ضلحة الكندية يف بيان اإن طائرات تابعة للقوات 
الفرتة  يف  م��رات  ع��دة  اقرتبت  ال�ضيني  ال�ضعبي  التحرير  جلي�س  اجلوية 
بني 26 اأبريل ني�ضان و26 مايو اأيار من طائرة الدورية طويلة املدى من 

طراز �ضي.بي-140 اأورورا التابعة للقوات اجلوية الكندية.
ال�ضيني  ال�ضعبي  التحرير  جي�س  طائرات  تلتزم  “مل  البيان  يف  واأ�ضافت 
و-اأو  مهنية  غ��ري  الحتكاكات  ه��ذه  ال��دول��ي��ة.  اجل��وي��ة  ال�ضامة  مبعايري 

تعر�س �ضامة اأفراد القوات اجلوية امللكية الكندية للخطر«.
بخطر  احل���الت  بع�س  يف  �ضعر  الكندي  اجل��وي  الطاقم  اأن  البيان  وت��اب��ع 
حم���دق ل��درج��ة ال���ض��ط��رار اإىل ت��غ��ي��ري م�����ض��ار ال��رح��ل��ة ب�����ض��رع��ة لتجنب 

ال�ضطدام املحتمل بالطائرة التي تعرت�س امل�ضار.
ومل ي�ضدر تعليق من بكني بعد على هذه التهامات.

كانت تلك الطائرات الكندية �ضمن “عملية نيون” التابعة لأوتاوا والتي 
بها  امل�ضتبه  العمليات  لر�ضد  وجنود  ع�ضكرية  وطائرات  �ضفن  ن�ضر  ت�ضمل 
الأخرى  والإم���دادات  الوقود  نقل  مثل  البحر،  يف  العقوبات  من  للتمل�س 
املحظورة مبوجب قرارات جمل�س الأمن التابع لاأمم املتحدة من �ضفينة 

اإىل اأخرى.

 �أقلية �شمر�ء مهم�شة يف �لعر�ق رغم وجودها فيه منذ قرون 

Date 3/ 6/ 2022  Issue No : 13560
Public notice

Before the case management office 
of Federal Civil First Instance Court of Ajman

Case No. AJCFICILABMIN2022/0000553/ labor (Partial)
Defendant    National Life and General Insurance Company SAOG
Address - unknown
You are, hereby, assigned to attend 20/06/2022, hearing at 8:30 AM before 
Case Management Office of Ajman Federal Court, Civil First Instance 
Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person or by proxy, to 
submit a plea to the case, attached with all documents, within a period not 
exceeding ten days from the date of publication in order to consider the 
aforementioned case - in your capacity as a defendant.
Note: Notice Published In both (Arabic - English)
Legal services office
Rashid Ali Al Foora Al Shamsi
Issued on: 01/06/2022

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533 Date 3/ 6/ 2022  Issue No : 13560
No. 13554 dated May 27, 2022

Defendant's Notice by publication
Before the Case Management Office, 

Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First Instance
On Lawsuit No. (AJCFICIPO2022/0000711), Commercial (Partial)

To: The Defendant: Ghulam Muhyiddin Muhammad Riyad Akmal
Place of residence: unknown
You are assigned to attend at the hearing of 02/06/2022 before the Case 
Management Office, Ajman Federal Court, Federal Civil Court of First 
Instance, office No. 6 (the Office of the Manager of Case Management) 
in person or by an accredited Attorney, and to submit a Rejoinder to the 
Lawsuit with all the documents within a period of not more than 10 days 
from the date of publication, to consider the aforementioned Lawsuit - as 
a Defendant.
Issue date: 25/05/2022
Office of Judicial Services

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533 Date 3/ 6/ 2022  Issue No : 13560
Defendant's Notice by publication

Before the Case Management Office, Sharjah Federal Court, 
Federal Civil Court of First Instance 

On Lawsuit No. (SHCFICIREA2021/0008945), Civil (Partial)
To : The Defendant: Jaikumar Kadirflo -  Place of residence: unknown
We inform you that the Plaintiff/ Muhammed Alem Abdul Salam, Bangladesh, filed the 
aforementioned Lawsuit claiming that: - First: a hearing shall be set on the nearest date to be 
considered and the Defendants shall be notified and shall be obligated after the Court hearing. - 
The Defendants shall be jointly and severally obligated, as contained in the Agreement, to pay 
the security deposit with an amount of AED 13000 relating to the Nissan Xterra vehicle model 
2008, its color is red and legal interest of 9% from the date of the claim until the full payment. 
- Second: The Defendants shall be jointly and severally obligated to pay fees, expenses and 
the Attorney fees. You are assigned to attend at the hearing of 19/04/20214/06/2022 before 
the Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance, 
office No. (the Office of the Manager of Case Management) in person or by an accredited 
Attorney, and to submit a Rejoinder to the Lawsuit with all the documents within a period of 
not more than 10 days from the date of publication, to consider the aforementioned Lawsuit 
- as a Defendant.
Office of Judicial Services
Hamid Abdullah Al-Saidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70533

Date 3/ 6/ 2022  Issue No : 13560
Dubai Courts of First Instance 

Notification of Payment Order by Publication
Regarding: Execution No. 3355/2022/253 - Cheque Execution
Considered in : 9th Execution Circuit No. 230
Subject Matter of Execution: Claiming for the bounced Cheque No. (415135), issued 
by HSBC Bank, from the Enforcee's account, amounting to AED 575,000 as well as 
charges and expenses.
Execution Applicant : Mohammad Aqil Ali Hassan Alzarooni
Address: United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Trade Center 1, Dubai, Sheikh 
Zayed Road, Fairmont Hotel & Offices Building, 21st Floor, Apartment No. (2101)
Notified Party : 1. MEHDI SHOEIB KAMALI         Capacity : Enforcee
Subject Matter of Notification: The above Execution Lawsuit has been filed against 
you in order to oblige you to pay an amount of AED 575,000 to the Execution 
Applicant or the Court Treasury plus the fee sum to the Court Treasury.
Accordingly, the court will initiate the executive procedures against you in case of 
non-compliance with the said decision within (15) days from the date of publication 
hereof.
Prepared by : Mohamed Amin Abdullah Mohamed Amin Sheikhy

Government of Dubai 
Dubai Courts 

70533Date 3/ 6/ 2022  Issue No : 13560
Dubai Courts of First Instance 

Notification by Publication
Regarding : Case No. 214/2022/20 - Plenary Commercial
Considered in : 7th Case Management Circuit No. 409
Subject Matter of Execution:  To oblige the Defendant to pay the Claimant an amount of 
AED 25,214,276 (Twenty-five million, two-hundred and fourteen thousand, two-hundred and 
seventy-six Dirham) as well as the legal interest of (12%) from the date of filing the Claim to 
the payment in full and the charges, expenses and fees as well.
Defendant: Abdolkarim Abdolrahman Imani
Address: United Arab Emirates, Emirate of Dubai, Business Bay, Dubai, Al Amal St., 
Churchill Tower, Apartment No. 3702/37, next to Falafel Fareha
Notified Party: 1. DAR ALKHAYAM GENERAL TRADING L.L.C.     Capacity: Claimant
Subject Matter of Notification: A case has been filed against you, the subject matter of which 
is to oblige the Defendant to pay the Claimant an amount of AED 25,214,276 (Twenty-five 
million, two-hundred and fourteen thousand, two-hundred and seventy-six Dirham) as well 
as the legal interest of (12%) from the date of filing the Claim to the payment in full and the 
charges, expenses and fees as well. Now therefore, a hearing will be held on 8 June 2022, at 
09:00 AM in the Remote Litigation Chamber, Building_DESC. So, you shall attend in person 
or through an authorized attorney. You shall submit your memos or documents to the court 
three (3) days at least prior to the Hearing.
Prepared by: Mohamed Yusuf Al-Banna'

Government of Dubai 
Dubai Courts 

70392 Date 3/ 6/ 2022  Issue No : 13560
Dubai Courts of First Instance

Notification by Publication
In the Lawsuit No.: (211/2022/20) - Commercial Plenary
Deliberated in: The Twelfth Case Management Circuit No. (859)
The Subject of Execution: Claim with amount to 22.313.856.74 dirhams and interest 12% from the 
amount's due date until full payment, fees, expenses, attorney fees and legal interest from the due 
date until the date of payment, with the judgment inclusive of expedited enforcement and without 
guarantee. 
Claimant: Freehold Solutions DMCC - Address: UAE- Dubai Emirate- Al Thanyah Fifth-Dubai - 
Sheikh Zayed Street- Saba Tower Building -Apartment Cluster, Saba 1- Office No. 2602, E JLT
Represented by: Mohamed Hamed Qaid Al-Azazi
The Notified Party: 1- Franco Favela as: a defendant
The Notice Subject Matter : A lawsuit brought against you and its subject Claim with amount to 
22.313.856.74 dirhams and interest 12% from the amount's due date until full payment, fees, expenses, 
attorney fees and legal interest from the due date until the date of payment, with the judgment inclusive 
of expedited enforcement and without guarantee, A hearing was set for it on Wednesday,08/06/2022 
at 09:00 am, and it requires your presence before Initial Claim Department (the twelfth) in the remote 
litigation hall that can be accessed through the Dubai Courts website - our general electronic services 
case hearings - schedules. Therefore, you are required to attend or represent you legally, and you must 
submit your notes or documents to the court at least three days before the hearing.
Prepared by: Shawq Hamza Muhammad Qambar Al-Bannai
Date of Authentication: 02/06/2022 at 10:03:30

Government of Dubai 
Dubai Courts 

70533Date 3/ 6/ 2022  Issue No : 13560
Notification by publication

Invitation to attend a remote accounting experience meeting 
In lawsuit No. 2022/1682 civil partial - Sharjah

In my capacity as I, Tamer Abdel Hamid Mamdouh, an accounting expert assigned by 
the esteemed Sharjah Federal Court of First Instance to conduct accounting expertise 
in Case No. 1682/2022 Partial Civil - Sharjah
Filed by plaintiff / Ali Abbas Fadil
Against
The defendant/ Asad Babel Automotive for Cars Trading
We have decided to invite Messrs. Asad Babel Automotive for Cars Trading, as 
the defendant in the aforementioned lawsuit, to meet with the expert via e-mail 
atrnauditing@gmail.com next Monday 06/06/2022 at ten am (10:00 am) Through the 
communication program zoom through the link.
https://us04web.zoom.us/j/76618893409?pwd=z051ajzuwty5alvYTK50TWDNem 
bodz09
or call 042517720 In order to present his documents, pleadings or notes
accounting expert
Tamer Abdel Hamid Mamdouh

Notification by publication

70392

العدد 13560 بتاريخ 2022/6/3 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  -  مازن يحي ماين 
اأداء   اأمر   SHCEXCICPL2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002616/ 

اإىل املحكوم عليه : مازن يحي ماين 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ جمال فواز جرب الفريحات - اجلن�ضية : اردين 
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه 

اأن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ،  ومبا 
ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 107213  
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197
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•• العني-الفجر

ال�ضطرجن  تن�ضيط مبادرة  اإطار  يف 
ال�ضطرجن  ريا�ضة  لن�ضر  واملجتمع 
مدينة  جمتمع  فئات  خمتلف  بني 
العني، نظم نادي العني لل�ضطرجن 
والأل���ع���اب ال��ذه��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ضركة العني للتوزيع بطولة دولية 
�ضركة  مبقر  اخل��اط��ف  لل�ضطرجن 
العني  ل���ل���ت���وزي���ع مب���دي���ن���ة  ال���ع���ني 
منت�ضبي  م����ن  ك���ب���رية  مب�������ض���ارك���ة 

�ضركة العني للتوزيع 
ح�����ض��ر م��ن��اف�����ض��ات ال��ب��ط��ول��ة وتوج 
�ضهداد  ح�����ض��ن  �ضعيد   ، ال��ف��ائ��زي��ن 
البلو�ضي املدير التنفيذي لل�ضوؤون 
ال��ع��ني لل�ضطرجن  ل��ن��ادي  الإداري�����ة 
واملهند�س  ال���ذه���ن���ي���ة  والأل�����ع�����اب 
ادارة  املن�ضوري رئي�س �ضعبة  خالد 
العني  �ضركة  يف  ب��الإن��اب��ة  امل��واه��ب 

للتوزيع .
النعيمي  ع���ب���داهلل  امل��ه��ن��د���س  ت����وج 
وامليدالية  الأول  امل���رك���ز  ب���ك���اأ����س 
م��ن��اف�����ض��ات قوية  ب���ع���د  ال���ذه���ب���ي���ة 

ومثرية حتى اجلولة الأخ��رية من 
املناف�ضات .  

للنظام  ط��ب��ق��ا  ال��ب��ط��ول��ة  اأق��ي��م��ت 
7 جولت وح�ضل  ال�ضوي�ضري من 

كل لع��ب على زم��ن تفكري خم�س 
اإ���ض��اف��ة ثاث  م��ع  للمباراة  دق��ائ��ق 
املباراة  ب��داي��ة  م��ن  نقلة  لكل  ث��وان 
مل�ضابقات  ف��ي�����ض��ر  ن����ظ����ام  ح�������ض���ب 

ال�ضطرجن اخلاطف . 
توىل رئا�ضة حكام البطولة احلكم 
وعاونه  ال��ن��ع��ي��م��ي  اأح���م���د  ال�����دويل 

احلكم اأحمد الهاملي

•• اأبو ظبي- وام:

ي��ت��ط��ل��ع م��ن��ت��خ��ب��ن��ا الأومل����ب����ي لكرة 
ب��داي��ة ق��وي��ة يف  ال��ق��دم اإىل �ضربة 
ال��ي��اب��اين اليوم  م��واج��ه��ة ن��ظ��ريه 
نحو  اأوىل  خطوة  لتكون  اجلمعة، 
حت��ق��ي��ق احل���ل���م ال�����ذي ي������راوده يف 
للمنتخبات  اآ���ض��ي��ا  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة 
الأوملبية "حتت 23 عاما"، املقامة 

حاليا يف اأوزبك�ضتان.
نظريه  الأومل��ب��ي  منتخبنا  ويلتقي 
الياباين غدا على ا�ضتاد "باختاكور 
افتتاح  يف  ط�ضقند،  يف  املركزي" 
مباريات املجموعة الرابعة بالدور 

الأول للبطولة.
امل��ب��اراة يف مواجهة  ورغ��م �ضعوبة 
الذي  ال��ع��ن��ي��د،  ال��ي��اب��اين  املنتخب 
ت���وج م��ن ق��ب��ل ب��ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة يف 
 ،2016 ع����ام  ال��ث��ان��ي��ة  ن�����ض��خ��ت��ه��ا 
املباراة  الأومل��ب��ي  منتخبنا  يخو�س 
وهو يحمل طموحات كبرية ورغبة 
يف ترك ب�ضمة مبكرة على طريق 
لأب��ع��د من  ال��و���ض��ول  حتقيق حلم 
دور الثمانية الذي لزم املنتخب يف 

م�ضاركاته الثاثة ال�ضابقة.
دور  ب��ل��وغ  وك���ان منتخبنا جن��ح يف 
املا�ضية  البطولة  بن�ضخ  الثمانية 

و2016  و2014   2013 يف 
البطولة  عن  غاب  فيما  و2020 

يف ن�ضختها الثالثة عام 2018.
ال��ن��اج��ح��ة للفريق  امل�����ض��رية  ول��ك��ن 
اإىل  بجدارة  وتاأهله  الت�ضفيات  يف 
�ضدارته  خ����ال  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ات 
للمجموعة اخلام�ضة بالت�ضفيات، 
التفاوؤل  م��ن  كثريا  الفريق  متنح 
املنتخب  م��واج��ه��ة  قبل  وال��ط��م��وح 

م�ضواره  ب��داي��ة  يف  غ���دا  ال��ي��اب��اين 
بالبطولة.

م�ضريته  ا���ض��ت��ه��ل  منتخبنا  وك���ان 
مفاجئة  ب��خ�����ض��ارة  ال��ت�����ض��ف��ي��ات  يف 
لكنه   ،2-1 ق��ريغ��ي��ز���ض��ت��ان  اأم����ام 
متتاليني  بانت�ضارين  �ضريعا  رد 
 ،0-2 وع��م��ان   0-1 ال��ه��ن��د  ع��ل��ى 
اأم��ام حتد جديد يف  وب��ات الفريق 
�ضعبة  جمموعة  ع��رب  النهائيات 

اليابان  م��ن��ت��خ��ب��ات  م���ع���ه  ت�����ض��م 
وال�ضعودية وطاجيك�ضتان.

مديره  ب��ق��ي��ادة  منتخبنا  وي����درك 
�ضيلفا  دي��ن��ي�����س  الإ���ض��ب��اين  ال��ف��ن��ي 
مدى �ضعوبة املواجهة مع املنتخب 
لعبوه  ي��ت��م��ت��ع  ال�����ذي  ال���ي���اب���اين 
ب��ال�����ض��رع��ة وال���ق���وة ال��ب��دن��ي��ة اإىل 

جانب خربات بع�س الاعبني.
الفني  اجل����ه����از  ح���ر����س  ول����ه����ذا، 

الفريق  ت��دري��ب��ات  خ��ال  ملنتخبنا 
امل��ا���ض��ي��ة ع��ل��ى جتربة  ال���ف���رتة  يف 
واأ�ضاليب  اخلطط  م��ن  جمموعة 
الاعبني  ع��ل��ى  والتنبيه  ال��ل��ع��ب، 
خال  بينهم  ال��ت��وا���ض��ل  ب��اأه��م��ي��ة 
واملباريات،  التدريبية  احل�ض�س 
الن�ضباط  مواجهة  يف  ي�ضاعد  ما 

املعروف عن املنتخب الياباين.
على  الإداري  اجل��ه��از  ح��ر���س  كما 

التحدث مع لعبينا ب�ضكل يومي، 
وح���ث���ه���م ع���ل���ى ب������ذل امل����زي����د من 
املهمة،  الفرتة  هذه  خال  اجلهد 
اجلهاز  تعليمات  م��ن  وال���ض��ت��ف��ادة 
لتقدمي  املباراة  هذه  خال  الفني 

�ضربة بداية قوية.
وخال امل�ضاركات الثاثة املا�ضية 
ملنتخبنا الأوملبي يف هذه البطولة، 
بالتوازن بني الهجوم  الأداء  ات�ضم 

الفريق  ���ض��ج��ل  ح���ي���ث  وال�����دف�����اع 
يف  مرتني  �ضباكه  واهتزت  هدفني 
اأهداف   5 2014، و�ضجل  ن�ضخة 
5 مرات يف ن�ضخة  واهتزت �ضباكه 
2016 ، و�ضجل 4 اأهداف واهتزت 
�ضباكه 6 مرات يف ن�ضخة 2020 
، وك��ان��ت خم�ضة م��ن الأه����داف يف 
مرماه خال مباراة دور الثمانية 

اأمام اأوزبك�ضتان.

الثاثة  امل�����ض��ارك��ات  ه���ذه  وخ���ال 
ال�ضابقة اأي�ضا، مل يخ�ضر منتخبنا 
واإمنا  الأول  ال���دور  يف  م��ب��اراة  اأي 
ك��ان��ت ال��ه��زمي��ة ال��وح��ي��دة للفريق 
الن�ضخ  م��ن  ب��ك��ل  الثمانية  دور  يف 
ال��ث��اث��ة، وب��ل��غ ر�ضيد ال��ف��ري��ق يف 
ه��ذه امل�����ض��ارك��ات 4 ان��ت�����ض��ارات و5 
تعادلت و3 هزائم و�ضجل لعبونا 
11 هدفا مقابل 13 هدفا اهتزت 

بها �ضباك الفريق.
نتائج  اأف�����ض��ل  ك��ان��ت  امل��ق��اب��ل،  ويف 
البطولة  يف  ال���ي���اب���اين  امل��ن��ت��خ��ب 
توج  التي  الثانية  الن�ضخة  خ��ال 
انت�ضارات   6 حقق  حيث  بلقبها، 
م��ت��ت��ال��ي��ة، و����ض���ج���ل لع����ب����وه 15 
ا�ضتقبلها  اأه���داف   4 مقابل  هدفا 

يف �ضباكه.
وب���خ���اف ه����ذه ال��ن�����ض��خ��ة، حقق 
الفريق الياباين يف الن�ضخ الثاثة 
الأخرى 4 انت�ضارات و3 تعادلت 
لعبوه  و�ضجل  ه��زائ��م  ب�4  وم��ن��ي 
 14 �ضباكه  واه��ت��زت  ه��دف��ا   17

مرة.
وعندما يخو�س منتخبنا الأوملبي 
م���ب���اراة ال���غ���د، ���ض��ت��ك��ون ه����ذه هي 
نظريه  م���ع  ل���ه  الأوىل  امل���واج���ه���ة 

الياباين يف هذه البطولة.

•• اأبوظبي-الفجر:

ب������ارك رئ���ي�������س الحت�������اد الآ����ض���ي���وي 
�ضعيد  اهلل  عبد  �ضعادة  ت��اي  للمواي 
بن  من�ضور  ال�ضيخ  ل�ضمو  ال��ن��ي��ادي 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
ال���وزراء وزي��ر ���ض��وؤون الرئا�ضة  فوز 
دول���ة الإم����ارات ب��الإج��م��اع  برئا�ضة 
الحت������اد الآ����ض���ي���وي ل���ل���م���واي ت���اي، 
موؤكدا باأن �ضمو ال�ضيخ من�ضور بنب 
زاي��د هو ال��داع��م وال��راع��ي لريا�ضة 
يتابع �ضموه كافة  امل��واي تاي ،حيث 
م�ضريتها  م�ضتمر  ب�ضكل  تفا�ضيلها 
بالهتمام  دائ���م���ا  وي���وج���ه  ودع��م��ه��ا 
فوز  ينعك�س  اأن  متمنيا  ب��ال��ل��ع��ب��ة، 
الإم�������ارات ب��رئ��ا���ض��ة الآ����ض���ي���وي على 
الإم�����ارات�����ي�����ني  حل�ضد  ال���اع���ب���ني 
امليداليات يف بطولة العامل للمواي 
عا�ضمتنا  ت�ضت�ضيفها  ال��ت��ي  ت����اي  

احلبيبة اأبوظبي حاليا .
النيادي  اهلل  ع��ب��د  ����ض���ع���ادة  و���ض��ك��ر 
للمواي  الآ���ض��ي��وي  رئ��ي�����س الحت����اد 
تاي اأع�ضاء اجلمعية العمومية بعد 
لاحتاد  رئي�ضا  ب��الإج��م��اع  انتخابه 
املوؤمترات  بقاعة  الأول  اأم�س  م�ضاء 
اأبو ظبي الوطني للمعار�س  مبركز 
اأبو  مدينة  متثل  حيث  "ادنيك"، 

ظ���ب���ي م���ق���را لحت������اد ال��ل��ع��ب��ة على 
م�ضتوى اآ�ضيا.

طموحات بال حدود
النيادي عقب  واأك��د �ضعادة عبد اهلل 
ف�����وزه ب�����اأن ط��م��وح��ات��ه��م ل ح���دود 
ل��ه��ا ل��ارت��ق��اء ب��ري��ا���ض��ة امل����واي تاي 
يف ال���ق���ارة ال�����ض��ف��راء، م�����ض��ريا اإىل 
اأع�ضاء  م���ع  اجل���م���اع���ي  ال��ع��م��ل  اأن 
�ضيكون  ل��احت��اد  التنفيذي  املكتب 
ه��و ���ض��ر ال��ن��ج��اح يف ال��ف��رتة املمتدة 
ب������دورة ج���دي���دة ع��م��ره��ا 4 لأرب����ع 
���ض��ن��وات ق��ادم��ه.. واأ���ض��اف - رئي�س 
الحت���اد الآ���ض��ي��وي اأن الج��م��اع على 
مم���ث���ل دول������ة الإم�����������ارات م����ن قبل 
الحت������ادات الآ���ض��ي��وي��ة ج���اء نتيجة 
ثمرة العمل املثمر الذي ظل يقدمه 
الحت������اد الإم�����ارات�����ي ل���ل���م���واي تاي 
والفني،  الإداري  ال�ضعيدين  على 
اجليدة  ع���اق���ت���ه  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
الدويل  امل�ضتوى  على  اجلميع  م��ع 
لارتقاء  ال���دوؤوب  و�ضعيه  وال��ق��اري 
الدعم  ال���ن���ي���ادي  وث���م���ن  ب��ال��ل��ع��ب��ة. 
الذي وجده من القيادة الر�ضيدة يف 
تاي  امل��واي  ريا�ضة  لتطوير  الدولة 
اإىل  بالإ�ضافة  املحلي  امل�ضتوى  على 
يكون  اأن  متمنيا  ال��ق��اري،  امل�ضتوى 

الدولة  يف  ال��ق��ي��ادة  ظ��ن  ح�ضن  عند 
يف رفع ا�ضم الإمارات عالياً خفاقاً يف 

جميع املحافل القارية والعاملية.

تختار  تـــاي  ــــواي  امل عــمــومــيــة 
النيادي بالإجماع

اختارت اجلمعية العمومية لاحتاد 
اأم�س  م�ضاء  ت��اي  للمواي  الآ���ض��ي��وي 
النيادي  ع����ب����داهلل  ����ض���ع���ادة  الأول 
رئ���ي�������ض���ا ل����احت����اد ب����الإج����م����اع ومت 
خ����ال الج���ت���م���اع ان��ت��خ��اب ك���ل من 
الأم���ني ال��ع��ام ال��ت��اي��ان��دي نريفني 
الرئي�س  ن�����واب  ���ض��غ��ل  ف��ي��م��ا   ، ت����ان 
اخلم�ضة كل من، بريل ماناجويلود 
)اإيران(  ن�ضريي  وج��واد  )الفلبني( 
)كازاخ�ضتان(  امانكولوف  وفرخات 
)تاياند(  كانوق�ضكا�ضيم  وفيجيت 
)ماليزيا(..   عزمي  �ضاهيناز  ودات��و 
قد  ق��ب��اوي  �ضامي  اللبناين  وك���ان 
فر�ضة  ليتيح  ال�ضباق  م��ن  ان�ضحب 
يف  اخلم�ضة  الأع�ضاء  لبقية  التاأهل 
كان  ال����ذي  ال��رئ��ي�����س  ن����واب  من�ضب 
فيما  اأع�ضاء،  �ضتة  عليه  تناف�س  قد 
تو  م��ن  ك��ل  املجل�س  ع�ضوية  �ضمت 
ت�ضانغ  ه��وان  واإن  فيتنام  ل مي من 
املهريي  وط��ارق  تايبيه  ال�ضني  من 
من دولة الإم��ارات وفريا ت�ضان من 

م��اك��او واأح���م���د ال�����وزان م��ن مملكة 
البحرين.

جمعية مثالية
اأجواء  العمومية  اجلمعية  و���ض��ادت 
اجلمعية  ان���ع���ق���اد  اأث����ن����اء  اإي��ج��اب��ي��ة 
العمومية لاحتاد الآ�ضيوي للمواي 
اأي  اجلمعية  �ضفو  يعكر  ومل  ت��اي، 
اجلدول  على  احتجاج  اأو  اع��رتا���س 
امل��ع��د ل��ان��ت��خ��اب��ات مب�����ض��ارك��ة 19 
ع�ضوا من اأع�ضاء اجلمعية لختيار 

الرئي�س واأع�ضاء املجل�س اجلديد.

دعم �سعودي للنيادي
البنان  العزيز  عبد  املهند�س  ب��ارك 
ال�ضعودي  لاحتاد  التنفيذي  املدير 
ل��ل��م��واي ت���اي ف���وز ���ض��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
لاحتاد  رئي�ضا  ب��الإج��م��اع  ال��ن��ي��ادي 
الآ�ضيوي للمواي تاي لدورة مدتها 
اأربع �ضنوات، م�ضريا اإىل اأن الختيار 
الإمارات  اب��ن  على  مب�ضتغرب  لي�س 
الآن  ح���ت���ى  ع��م��ل��ه  ال������ذي مت���ي���ز يف 
كنائب  ال��ق��اري  ال�ضعيد  على  ���ض��واء 
العربي  امل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  اأو  للرئي�س 
كرئي�س..  واأكد ال�ضعودي اأن رئا�ضة 
الإم����ارات ل��احت��اد الآ���ض��ي��وي للعبة 
امل�ضتوين  على  الكثري  لها  �ضت�ضيف 

اأنهم  اإىل  م�ضريا  وال��ف��ن��ي،  الإداري 
ي��دخ��روا جهدا يف دع��م النيادي  ل��ن 
على  وامل��ن��اف�����ض��ة  باللعبة  ل��ارت��ق��اء 

م�ضتوى العامل.

طارق املهريي:اأبو ظبي عا�سمة 
الريا�سات القتالية

ب����ارك ال�����ض��ي��د ط����ارق امل���ه���ريي فوز 
بالإجماع  ال��ن��ي��ادي  اهلل  عبد  �ضعادة 
اأن  موؤكدا  الآ�ضيوية،  النتخابات  يف 
اجتهاده  نتيجة  ج���اء  امل��ه��ريي  ف���وز 
املحلي  امل�ضتوى  على  �ضواء  عمله  يف 
الوطن  م�ضتوى  على  اأو  ال��ق��اري  اأو 
اللتزام  اأن  املهريي:  وقال  العربي. 
هو �ضر جناح احتاد الإمارات للمواي 
خطة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  ت����اي، 
موجودة منذ بداية تاأ�ضي�س الحتاد 
حمليا  التميز  ف��ك��ان   ،2017 ع���ام 
ثم  والإداري،  الفني  امل�ضتوى  على 
الذي  ال��ع��رب��ي  الحت���اد  اإىل  انتقلنا 
ك��ب��ري يف ظ���ل رئا�ضة  ب�����ض��ك��ل  ت��ط��ور 
ال��ن��ي��ادي ل��احت��اد. و���ض��ك��ر املهريي 
الدول الآ�ضيوية الأع�ضاء يف الحتاد 
على اختيارها ممثل الإمارات، واأكد 
�ضت�ضهد  النيادي لاحتاد  رئا�ضة  اأن 
العربية  العديد من الدول  ان�ضمام 
اأبو  اأن  واأ���ض��اف  للعبة..  الآ���ض��ي��وي��ة 

ملقر  املقبلة  ال��وج��ه��ة  �ضتكون  ظ��ب��ي 
ال��ق��اري بعد ف��وز عبد اهلل  الحت���اد 
النيادي، ليعزز ذلك من اأن اأبو ظبي 
القتالية،  للريا�ضة  عا�ضمة  �ضتكون 
�ضتكون  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة  اأن  م���وؤك���دا 
املكتب  تعزيز  بعد  العمل  يف  مميزة 
لقيادة  امل���وؤه���ل���ة  ب���ال���ك���وادر  ال���ق���اري 
على  مم��ي��زة  نتائج  وحتقيق  اللعبة 

م�ضتوى العامل. 

احتفاء بالفوز
العمومية  اجلمعية  اأع�ضاء  احتفل 
الآ�ضيوي  ب��رئ��ا���ض��ة  ال��ن��ي��ادي  ب��ف��وز 
)بكيكة( �ضارك يف تقطيعها املهريي 
تبادل  مع  ال�ضابق،  الحت��اد  ورئي�س 
تواجد  م����ن  م����ن ج��م��ي��ع  ال���ت���ه���اين 
ب��ال��ق��اع��ة ل��ل��رئ��ي�����س اجل���دي���د الذي 
احلديث  وب���ادل���ه���م  م��ع��ه��م  ت��ف��اع��ل 
م�ضكا  ال��ت��ذك��اري��ة  ال�ضور  وال��ت��ق��اط 

للجمعية العمومية.

منتخبنا  لأبــطــال  مباريات   8
اليوم يف النهائي

 81 لنهائي  ي��ت��اأه��ل  حبيب  اإل��ي��ا���س 
بفوزه علي التكريتي العراقي 

تاأهل لعب منتخبنا الدويل اإليا�س 
لنهائي  احللبة"  "منر  علي  حبيب 

وزن حتت 81 كغم للخفيف الثقيل 
ال��ع��راق م�ضطفي  ب��ف��وزه على بطل 
الرافدين" بنتيجة  "اأ�ضد  التكريتي 
29-28 بعد مباراة قوية متكافئة 
رجحت  ح����ي����ث   ، ال����اع����ب����ني  ب�����ني 
الأ�ضواط  ام��ت��داد  على  اليا�س  كفه 
املناف�ضة  ح��ل��ب��ات  ..ت�����ض��ه��د  ال��ث��اث��ة 
للمعار�س  اأب��وظ��ب��ي  مركز  قاعة  يف 
بعد ظهر اليوم اجلمعة 8 مباريات 
نهائي  يف  ت����اي  ل���ل���م���واي  مل��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
�ضمن  الوزان  مل��خ��ت��ل��ف  ال����ذه����ب 
مناف�ضات بطولة العامل للمواي تاي 
لعام 2022، والتي تختتم يوم غد 
احلايل..  يونيو  من  ال��راب��ع  ال�ضبت 
 25 احلا�ضمة  اجلولة  تلك  وت�ضهد 
اإبراهيم  مباراة يخو�س فيها بطلنا 

بال مباراته الفتتاحية مع الكندي 
ريلي فودن ، ويلعب ال�ضاعد حممد 
���ض��ع��ي��د م��ر���ض��ى م���ب���ارات���ه م���ع بطل 
لعبنا  ويلتقي   ، ف��وب��ل��وت  ت��اي��ان��د 
الربتغايل  مع  ترو�س  يو�ضف  عماد 
وت��ل��ع��ب بطلتنا   ، ���ض��ان��ت��و���س  ل��وي�����س 
ال�ضابة زينب بوحمودة مع الإيرانية 
وت��ل��ع��ب لعبتنا   ، ف��اط��م��ة احل�����ض��ني 
البحرينية  م���ع  ���ض��ال��غ��وم��ي  م����رمي 
�ضامة  وت��ل��ع��ب   ، غيماري�س  راي����ان 
عاء  نبيلة  امل�ضرية  م��ع  اجلنيبي 
ال�����ض��اع��د احمد  وي��ق��اب��ل   ، ال���دي���ن 
ال���ظ���اه���ري لع����ب م��ال��ي��زي��ا حممد 
منتخبنا  م��ب��اري��ات  ويختتم  ح��ريي 
الاعب حممد تويزي مع العراقي 

اأحمد العوا�س.

�ليوم.. منتخبنا �لأوملبي يتطلع لـ »�شربة بد�ية« قوية �أمام �ليابان يف كاأ�س �آ�شيا لكرة �لقدم

عقب اختياره رئي�سا بالإجماع

�لنيادي: دعم من�شور بن ز�يد ور�ء طفرة �ملو�ي تاي
العا�سمة اأبو ظبي مقرا لالحتاد الآ�سيوي للقاري للعبة 

•• دبي-وام:

يخو�س منتخبنا الوطني لكرة ال�ضلة رجال اليوم اجلمعة 
اأمام  له  الأوىل  "الدوحة" املباراة  القطرية  العا�ضمة  يف 
�ضقيقه املنتخب العماين يف الت�ضفيات التمهيدية املوؤهلة 

لبطولة كاأ�س اآ�ضيا لكرة ال�ضلة والتي �ضتقام يف 2025.
الأول  اأم�����س  و�ضلت  ق��د  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  بعثة  وك��ان��ت 
ت��ق��ام على  ال��ت��ي  الت�ضفيات  ا���ض��ت��ع��دادا خل��و���س  ال��دوح��ة 

جمموعتني ملنطقة الغرب.
وبعد مواجهة منتخب عمان �ضوف يلعب منتخبنا الوطني 
على  ال�ضبت  غ��دا  القطري  املنتخب  مع  الثانية  مباراته 
الأوىل،  املجموعة  مناف�ضات  �ضمن  الغرافة،  نادي  �ضالة 
الكويت  منتخبات  من  كل  الثانية  املجموعة  ت�ضم  فيما 

وفل�ضطني والعراق.
الإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  النقبي  را�ضد  واأك��د 
اأن الطموح كبري من  املنتخبات  ال�ضلة رئي�س جلنة  لكرة 
اأجل حتقيق النتائج الإيجابية واحل�ضول على اأكرب عدد 

من النقاط من اأجل موا�ضلة امل�ضوار يف الت�ضفيات.
على  واحل�����ض��ول  الإي��ج��اب��ي��ة  النتائج  اأن  النقبي  واأو���ض��ح 
امليدالية الذهبية يف دورة الألعاب اخلليجية الثالثة التي 
املا�ضي  الثاثاء  ال�ضتار  عليها  واأ���ض��دل  بالكويت  اأقيمت 

يف  للم�ضاركة  ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا  اإي��ج��اب��ي��ا  داف��ع��ا  �ضتكون 
الت�ضفيات.

بامليدالية  ت��وج  ق��د  ال�ضلة  لكرة  الوطني  منتخبنا  وك��ان 
باملباراة  الفوز  بعد  الكويتي  الذهبية على ح�ضاب نظريه 

النهائية للم�ضابقة بنتيجة 73-76.
ويف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ف��ا���ض��ي��ل ال��ب��ع��ث��ة .. ق���ال رئ��ي�����س جلنة 
ويرتاأ�ضها  لع���ب���ا،   12 ت�����ض��م  ال��ب��ع��ث��ة  اإن  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
الإم���ارات لكرة  نائب رئي�س احت��اد  ال��ف��ردان  عبداللطيف 
ال�ضلة، لفتا اإىل اأن جميع الاعبني ممن �ضاركوا يف دورة 
الألعاب اخلليجية با�ضتثناء لعبني اثنني مت ا�ضتبدالهم 

لأ�ضباب فنية من قبل املدرب.
الوطني  منتخبنا  لع��ب��ي  م���ن   6 اأن  ال��ن��ق��ب��ي  واأو����ض���ح 
الأمر  ال�ضباب،  الاعبني  م��ن  الت�ضفيات  يف  امل�ضاركني 
الذي يعطي الأمل مل�ضتقبل اللعبة خال الفرتة املقبلة، 
العربية  ال�ضتحقاقات  من  العديد  وج��ود  ظل  يف  خا�ضة 
على  بالتاأكيد  ت�ضريحاته  النقبي  واختتم  والآ���ض��ي��وي��ة. 
التمهيدية من  املرحلة  الإم��ارات يف  اأن م�ضاركة منتخب 
النقاط،  م��ن  امل��زي��د  ح�ضد  اأج��ل  م��ن  �ضتكون  الت�ضفيات 
عقب ان�ضحاب منتخب �ضريانكا، من املجموعة الأوىل، 
املجموعة  الثاث يف  للمنتخبات  امل�ضمون  مبا جعل من 

التاأهل للدور املقبل.

ختام ناجح لبطولة �لعني لل�شطرجن �ملجتمعية  �ليوم.. منتخبنا لكرة �ل�شلة يو�جه عمان يف �لت�شفيات �لتمهيدية لكاأ�س �آ�شيا
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

والبحارة  وامل����اك  ال��ن��واخ��ذة  رف���ع   
القفال  ���ض��ب��اق  ح���دث  امل�����ض��ارك��ون يف 
 60 املحلية  ال�ضراعية  لل�ضفن   31
ي��ن��ط��ل��ق م���ن جزيرة  ق���دم���ا وال������ذي 
ال�ضكر  ال�ضبت  يوم غد  بونعري  �ضري 
�ضمو  احل������دث  راع������ي  اإيل  اجل����زي����ل 
را�ضد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ 
رئي�س  دب�����ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم  اآل 
البحر  اأهل  واأ�ضاد  التنفيذي  املجل�س 
والبحارة  وامل������اك  ال���ن���واخ���ذة  م���ن 
 31 ال��ن�����ض��خ��ة رق�����م  امل�������ض���ارك���ني يف 
باملتابعة امل�ضتمرة والدعم الكبري من 
قبل �ضمو راعي احلدث مما اأ�ضهم يف 
يعد  ال��ذي  الكبري  احل��دث  اإ�ضتمرار 
كرنفال ريا�ضيا بحريا تراثيا ينتظره 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  اجلميع 
لفعاليات  خ���ت���ام  ك��م�����ض��ك  امل���ت���ح���دة 
امل��و���ض��م ال��ري��ا���ض��ي ال��ب��ح��ري يف دبي. 
وي��ن��ظ��م احل����دث ال��ك��ب��ري ن����ادي دبي 
الدويل للريا�ضات البحرية بالتعاون 
م���ع ����ض���رك���اء ال���ن���ج���اح م���ن ال���دوائ���ر 
احلكومية واملوؤ�ض�ضات الوطنية حيث 
قافلة  و�ضول  اجلمعة  اليوم  يكتمل 
بونعري  ���ض��ري  ج���زي���رة  اىل  ال���ن���ادي 
الن�ضخة  ���ض��ب��اق  لإط����اق  ا���ض��ت��ع��دادا 

31 يوم غد ال�ضبت وال��ذي بدا  رقم 
من هناك مل�ضافة تزيد عن 50 ميا 
)نيوة  القمر  بجزيرة  م��رورا  بحريا 
بن حنظول( و�ضول اىل خط النهاية 
�ضواطئ  يف  ال��ع��رب  ب��رج  فندق  قبالة 
العليا  اللجنة  وت�����ض��ع  ���ض��ق��ي��م(.  )اأم 
امل��ن��ظ��م��ة ب��رئ��ا���ض��ة اح��م��د ���ض��ع��ي��د بن 
م�ضحار رئي�س جمل�س اإدارة نادي دبي 
الدويل للريا�ضات البحرية اللم�ضات 
ومكان  ال�ضباق  م��وق��ع  م��ن  الأخ����رية 
على  الوقوف  خ��ال  من  النطاقة 
النواخذة  م��ع  النهائية  التجهيزات 
اللجان  واأي�����ض��ا  وال��ب��ح��ارة  وامل����اك 
احلكومية  الدوائر  وممثلي  املعاونة 
عينه   املكان  يف  الوطنية  واملوؤ�ض�ضات 
املنظمة  للجنة  الطليعة  وف��د  .وك��ان 
ق��د و���ض��ل ظهر   31 ال��ق��ف��ال  ل�ضباق 
يوم اأم�س اخلمي�س اىل جزيرة �ضري 
ب��ون��ع��ري م��ن اأج���ل اإ���ض��ت��ق��ب��ال طائع 
التجهيز  يف  والبدء  امل�ضاركة  ال�ضفن 
واإج���راء  امل��ح��ام��ل  وت�ضجيل  لل�ضباق 
فح�س ال�ضامة على ال�ضفن امل�ضاركة 
وت�ضليم النواخذة اأجهزة التتبع عرب 

الأقمار ال�ضطناعية.

�سكر وعرفان
وامل���اك والبحارة  ال��ن��واخ��ذة  واأ���ض��اد 

املرتقبة  ال��ن�����ض��خ��ة  يف  امل�������ض���ارك���ني 
ب��ال��رع��اي��ة ال��ك��رمي��ة وال��دع��م الكبري 
م���ن ق��ب��ل ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان بن 
م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ض���د  ب���ن  حم��م��د 
التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
ال�ضباق  موؤ�ض�س  اإرث  ا���ض��ت��م��رار  م��ن 
املغفور له -باإذن اهلل- ال�ضيخ حمدان 
م���ك���ت���وم -ط���ي���ب اهلل  اآل  را�����ض����د  ب����ن 
عن  تعرب  تاريخية  كملحمة  ث���راه- 
اأهل الإمارات  مدى ارتباط واهتمام 
الأجيال  ت��ع��ل��ق  وم�����دى  مب���وروث���ه���م 

مبا�ضي الأجداد والآباء.
وال���ن���وخ���ذة  الأول  ال���ب���ح���ار  وق������ال   
الرميثي  را����ض���د  حم��م��د  امل��خ�����ض��رم 
للقوارب  العديد  جمموعة  موؤ�ض�س 
الكبري من �ضمو  الدعم  اإن  الرتاثية 
را�ضد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�ضيخ 
اآل مكتوم، راعي ال�ضباق مبثل الدافع 
جلميع النواخذة والبحارة امل�ضاركني 
وي������رف������ع م������ن درج�����������ات احل����م����ا�����س 
�ضبابنا  ويزيد من مت�ضك  والتناف�س 
واإرث  امل���ت���اأ����ض���ل  امل���ا����ض���ي  مب�������وروث 

املغفور له -باذن اهلل- ال�ضيخ حمدان 
بن را�ضد ال مكتوم -طيب اهلل ثراه- 

موؤ�ض�س ال�ضباق.
حدث  ا�ضتمرار  اإن  الرميثي  واأ�ضاف 
ال��ق��ف��ال ط����وال ه����ذه ال��ع��ق��ود يوؤكد 
اأهمية هذا  مبا ل يدع جمال لل�ضك 
اأهل  يعك�س مدى حب  الذي  ال�ضباق 
�ضكل م�ضدر  ال��ذي  للبحر  الم���ارات 
بدور  م�ضيدا  الوفري  وال���رزق  اخل��ري 
يف  الدائم  و�ضعيها  الر�ضيدة  القيادة 

اإ�ضعاد خمتلف �ضرائح املجتمع.
واع��ت��رب حم��م��د را���ض��د ال��رم��ي��ث��ي ان 
�ضباق القفال اأحد الفعاليات الرتاثية 
املهمة والتي �ضكلت وجدان خا�س يف 
الإمارات طوال ثاثة عقود متتالية 
ر����ض���خ لن���ط���اق���ة قوية  ب���اع���ت���ب���اره 
وكان  البحرية  ال��رتاث��ي��ة  لل�ضباقات 
الأفكار  م��ن  ال��ع��دي��د  لإط���اق  منبع 
�ضلبة  قاعدة  اإيجاد  يف  اأ�ضهمت  التي 
توا�ضل  يف  اأ�ضهم  مما  املمار�ضني  من 
امل�ضاركني  ع��دد  ازداد  حيث  الأج��ي��ال 

من مرحلة اإىل اأخرى.

القفال  ���ض��ب��اق  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  وق�����ال 
يحمل مكان خا�ضة يف قلبه حيث كان 
�ضاهدا على )الع�ضر( والبدايات مع 
القوارب  فئة  عرب  احل��دث  اإنطاقة 
43 ق��دم��ا عام  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ض��راع��ي��ة 
على  ح�ضويل  �ضهد  ال��ذي   1991
املركز الثالث مع القارب العديد 30 
�ضفن  خ���ال  م��ن  ي�����ض��ارك  اأزال  وم���ا 
التاريخ  �ضاحبة  ال��ع��دي��د  جمموعة 
الفوز  نالت �ضرف  والتي  والبطولت 
 4( 30 5 م��رات مع ال�ضفينة ب��راق 
)مرة   33 ب���راق  وال�ضفينة  م����رات( 

واحدة(.
ت�ضارك  ال��ع��دي��د  جمموعة  اأن  واأك���د 
خال  م���ن   31 ال��ن�����ض��خ��ة  يف  ب���ق���وة 
النوخذة  ب��ق��ي��ادة   9 ال��ط��ف  ال�����ض��ف��ن 
والعديد  احل���م���ادي  اح���م���د  ي��و���ض��ف 
را�ضد  حممد  النوخذة  بقيادة   30
33 بقيادة النوخذة  الرميثي وبراق 
الرميثي  را������ض�����د  حم����م����د  را������ض�����د 
النوخذة  ب���ق���ي���ادة   73 وم��ق�����ض�����س 

خليفة را�ضد املخمري .

تعرب  الأج����واء  اأن  الرميثي  واأو���ض��ح 
م��ن��ا���ض��ب��ة يف ه���ذه ال���ف���رتة م���ن اأجل 
جن���اح ال�����ض��ب��اق وو����ض���ول ك��ل ال�ضفن 
تفاوؤله  م��ب��دي��ا  ال��ن��ه��اي��ة  خ���ط  اىل 
ت�ضاعد  مت��ام��ا  مائمة  بحر  بخالة 
جميع امل�ضاركني م�ضريا اىل ان فريق 
النتائج  حتقيق  ع��ل��ى  ت��ع��ود  ال��ع��دي��د 
اأجل  من  ق��وة  بكل  و�ضيعمل  املتميزة 
وانتزاع  التتويج  من�ضات  اىل  العودة 

اللقب.
�ضعيد  حممد  �ضعيد  ق��ال  جانبه  من 
)احلظاي  ال�ضفينة  ن��وخ��ذة  الطاير 
راعي  م���ن  ال��ك��ب��ري  ال���دع���م  ان   )7
احل�����دث ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل م��ك��ت��وم ميثل  ب���ن را����ض���د  حم��م��د 
الدافع جلميع امل�ضاركني من نواخذة 
اإجناح  امل�ضاهمة يف  اأج��ل  وبحارة من 
هذه التظاهرة الكبرية والغالية على 

قلوب اجلميع.
ا�ضتعد  اجلميع  ان  ال��ط��اي��ر  واأو���ض��ح 
ب�����ض��ك��ل ق����وي م���ن اج����ل امل�����ض��ارك��ة يف 
يف  طاقمه  خا�ضة  املرتقبة  امللحمة 

وال�ضفينة   )7 احل��ظ��اي  ال�ضفينة) 
تاريخيا  ر�ضمتا  واللتني  )القفاي4( 
فعندما  البطولت  �ضجات  يف  رائعا 
ي��ذك��ر ال��ق��ف��ال ي��ت��ذك��ر اجل��م��ي��ع فوز 
القاربني العوير 47 عام 1991 يف 
النوخذة  وال��ده  مع  الأوىل  الن�ضخة 
 46 ال��ط��اي��ر وف��ار���س  حم��م��د �ضعيد 
مع  الثانية  الن�ضخة  يف   1992 ع��ام 

عمه النوخذة عبيد �ضعيد الطاير.
واأ�ضار �ضعيد حممد الطاير اأن ل�ضباق 
القفال نكهة خا�ضة ومذاق ل يتوفر 
اكرث  م��دار  فعلى  الفعاليات  باقي  يف 
احلدث  م���ن  تعلمنا  ع��ام��ا   30 م���ن 
ال��ك��ب��ري وت�����وارث الأب���ن���اء م��ن الآب����اء 
الراية  ال��ي��وم  يحملون  حيث  الكثري 
العظيم  امل������وروث  اإح���ي���اء  اأج�����ل  م���ن 
باأهلنا يف  ارت��ب��ط  وال���ذي  ل���اإم���ارات 

املا�ضي.

اجلوائز:
درهم مايني   3  :1993-1991
4 مايني درهم  :2005-1994

درهم مايني   6  :2006
مايني   10  :  2015-2007

درهم
مايني   10  :-2018  2016

درهم + 3 �ضيارات
 3  + دره����م  م��ل��ي��ون   12  :  2019

�ضيارات
 3  + دره��م  مايني   10  :  2021

�ضيارات
 3  + دره�����م  م��ل��ي��ون   12  :2022

�ضيارات

103
ي�ضعى النوخذة اأحمد �ضعيد الرميثي 
�ضمو  ملالكها   103 ال�ضفينة  نوخذة 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل 
املجل�س  رئي�س  دبي  مكتوم ويل عهد 
التنفيذي، للفوز بلقب ال�ضباق للمرة 
ت��اري��خ احل���دث الكبري  ال�����ض��اد���ض��ة يف 
وذلك بعد  الفوز بلقب �ضباق القفال 
و2013   و2006   2004 اأع����وام 

و2015 و 2018.

اأكد الإ�ضباين ديني�س �ضيلفا مدرب منتخبنا الأوملبي خال 
الوطني  منتخبنا  مل��ب��اراة  التقدميي  ال�ضحفي  امل��وؤمت��ر 
با�ضتاد  ال�ضحفي  امل��رك��ز  اأم�����س يف  ُع��ق��د  ال���ذي  وال��ي��اب��ان 
للمباراة  وبدنياً   فنياً  الأبي�س  اكتمال جاهزية  بختاكور 
، واأ�ضار اإىل  الأوىل  يف بطولة كاأ�س اآ�ضيا حتت 23 عاماً 
اأن الأبي�س يبحث عن حتقيق نتيجة اإيجابية يف مباراته 
الفتتاحية يف البطولة، لتمنح الاعبني الدفعة املعنوية 
امل��ط��ل��وب��ة، ول��ك��ن علينا اأن ن��ك��ون ع��ل��ى درج���ة ع��ال��ي��ة من 

الرتكيز خال جمريات املباراة لتحقيق الهدف.
واملنتخب  ال��راب��ع��ة  املجموعة  منتخبات  م�ضتويات  وع��ن 
اأن م�ضتويات  الأب��ي�����س  م����درب  اأك����د  ال��ي��اب��اين حت���دي���داً، 
و���ض��ت�����ض��ه��د جمموعتنا   ، ل��ل��ج��م��ي��ع  م��ع��روف��ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
م��ن��اف�����ض��ات ق���وي���ة، اأم����ا ع���ن م��ن��ت��خ��ب ال���ي���اب���ان، ق����ال : " 
جمموعة  ولديه  البدنية  بالقوة  ميتاز  اليابان  منتخب 
من العنا�ضر اجليدة، و�ضنبذل كل ما يف و�ضعنا لتحقيق 

نتيجة اإيجابية تكون دافعاً موؤثراً يف م�ضوارنا يف نهائيات 
والتزاماً  اأن املنتخب الأكرث تركيزاً  اإىل  اآ�ضيا، ونوه  كاأ�س 
وان�ضباطاً من الناحية التكتيكية �ضيكون الأقرب حل�ضد 

الفوز".
اح�����رتام جميع  ����ض���رورة  ع��ل��ى  منتخبنا  م����درب  واأع�����رب 
اأي  ال��ت��ه��اون م��ع  امل��ج��م��وع��ة، و���ض��دد على ع��دم  منتخبات 
للفوز  القتال  وعلينا  املقبلة،  امل��واج��ه��ات  خ��ال  منتخب 
ا�ضتعدادات  ف��رتة  ���ض��وؤال ح��ول  على  ورداً  م��ب��اراة.  ك��ل  يف 
اأن فرتة  �ضيلفا  ديني�س  الأ�ضباين  اأكد  للبطولة،  الأبي�س 
الإعداد كانت جيدة للتح�ضري لهذه البطولة املهمة، ومت 
خالها عقد �ضل�ضة من التدريبات وخو�س مباريات ودية 
بطولة  وامل�ضاركة يف  واخلارجية،  الداخلية  املع�ضكرات  يف 
الكرة  احت��اد  نظمها  التي  الدولية  والبطولة  اآ�ضيا،  غرب 
بدبي للمنتخبات الأوملبية، بالإ�ضافة ملباريات الت�ضفيات 

املوؤهلة لنهائيات بطولة كاأ�س اآ�ضيا املوجودين فيها الآن.

•• اأبوظبي-وام:

ال��ق��دم على موقعها  ل��ك��رة  ال���دوري الإجن��ل��ي��زي  راب��ط��ة  اأعلنت 
والإح�ضائيات  القيا�ضية  الأرق���ام  م��ن  جمموعة  ع��ن  الر�ضمي 

املميزة التي حتققت يف املو�ضم املنق�ضي 2021 2022- .
املو�ضم  يف  الإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  بلقب  �ضيتي  مان�ض�ضرت  ت��وج  و 
 5 اآخ���ر  ال��راب��ع يف  و  ال��ت��وايل  ل��ه على  ال��ث��اين  املنق�ضي ليكون 

�ضنوات فيما حل ليفربول ثانيا بفارق نقطة واحدة.
و اأ�ضارت الرابطة اإىل اأنه من اأبرز الأرقام والظواهر اأن ليفربول 
اآنفيلد" اإىل ح�ضن منيع خال  "ا�ضتاد  جنح يف حتويل ملعبه 

مو�ضم 2021 2022- .
وحقق ليفربول رقما قيا�ضيا يف اأقل عدد من الهزائم لأي فريق 
انت�ضارا   15 الفريق  حقق  بعدما  املو�ضم  م���دار  على  مبلعبه 
وتعادل يف 4 مباريات ومل يخ�ضر اأي مباراة على ملعبه بالدوري 

الإجنليزي هذا املو�ضم.
و يف الوقت نف�ضه، منح البلجيكي دي بروين فريقه مان�ض�ضرت 
�ضيتي رقما قيا�ضيا يف املو�ضم املنق�ضي باأن اأ�ضبح اأول لعب يف 
تاريخ مان�ض�ضرت �ضيتي يحرز جائزة الرابطة لأف�ضل لعب يف 
يف  اأي�ضا  اجل��ائ��زة  بهذه  التتويج  له  �ضبق  حيث  مرتني  املو�ضم 

مو�ضم 2019 2020-.
اأر�ضنال  اأ�ضطورة  اإجن��از تيريي هرني  و ع��ادل دي بروين بهذا 
وكري�ضتيانو  يونايتد  مان�ض�ضرت  فيديت�س  ونيمانيا  ال�ضابق 

رونالدو مان�ض�ضرت يونايتد.
القيا�ضية والإح�ضائيات  اأبرز الأرق��ام  التالية تو�ضح  و القائمة 
للدوري  املنق�ضي  املو�ضم  خال  حتققت  التي  الأخ��رى  املميزة 
اأكرث ثنائي متعاون يف ت�ضجيل الأه��داف: خال  الإجنليزي : 
، �ضنع   0-4 التي فاز فيها على ليدز يونايتد  مباراة توتنهام 
ه���اري ك��ني ال��ه��دف ال���ذي �ضجله زميله ه��ي��وجن م��ني ���ض��ون يف 
الدقيقة 85 لتكون املرة ال�37 التي يتعاون فيها هذا الثنائي 
يف هز ال�ضباك بالدوري الإجنليزي ليعادل بهذا الرقم القيا�ضي 
امل�ضجل با�ضم الإيفواري ديدييه دروجبا وفرانك لمبارد جنمي 

ت�ضيل�ضي ال�ضابقني.
اأطول �ضل�ضلة مباريات خارج امللعب با هزمية:.

خارج  املتتالية  مبارياته  �ضجل  يونايتد  مان�ض�ضرت  م��دد  فقد 
يقطع  اأن  قبل  متتالية  م��ب��اراة   29 اإىل  ه��زمي��ة  ب���دون  ملعبه 
عليه  بالفوز   2021 اأكتوبر  يف  ال�ضل�ضلة  ه��ذه  �ضيتي  لي�ضرت 
وكانت هذه ال�ضل�ضلة القيا�ضية ملان�ض�ضرت يونايتد بداأت   ..2-4

يف فرباير 2020.
التهديف املتتايل اأمام الفريق نف�ضه ..

اأول لعب  ل��ي��ف��رب��ول  م��ه��اج��م  م���اين  ���ض��ادي��و  ال�ضنغايل  اأ���ض��ب��ح 

بالدوري  متتالية  م��واج��ه��ات   9 يف  ال��ف��ري��ق  نف�س  �ضباك  يهز 
بال�س  كري�ضتال  �ضباك  يف  �ضجل  عندما  وذل���ك  الإجن��ل��ي��زي، 
 2021 3-0 يف �ضبتمرب  خال املباراة التي فاز بها ليفربول 

. علما باأن اأول هذه املباريات ال�9 كان يف اأغ�ضط�س 2017 
�ضناعة اأكرب عدد من الأهداف يف مباراة واحدة:.

عادل الفرن�ضي بول بوجبا الرقم القيا�ضي بهذا ال�ضاأن عندما 
اأهداف ملان�ض�ضرت يونايتد خال املباراة التي فاز فيها  �ضنع 4 

على ليدز يونايتد يف اجلولة الأوىل من البطولة.  1-5
ديني�س  بعد  الإجن����از  ه��ذا  يحقق  لع��ب  �ضابع  بوجبا  واأ���ض��ب��ح 
و���ض��ي�����ض��ك فابريجا�س  ري��ي�����س  اأن��ط��ون��ي��و  ب��ريك��ام��ب وخ��و���ض��ي��ه 

واإميانويل اأديبايور و�ضانتياجو كازورل وهاري كني.
اأكرب عدد من الهزائم على ملعب الفريق يف مو�ضم واحد:.

ب�15  مني  بعدما  ال�ضلبي  القيا�ضي  الرقم  ه��ذا  وات��ف��ورد  حقق 
اأول فريق  ل��ي��ك��ون  الإجن��ل��ي��زي  ب���ال���دوري  ع��ل��ى ملعبه  ه��زمي��ة 
يتعر�س لهذا كما اأنه اأول فريق يتعر�س ل�11 هزمية متتالية 
على ملعبه يف امل�ضابقة، ومل ي�ضبق لأي فريق اآخر اأن ا�ضتقبلت 
�ضباكه 46 هدفا يف املباريات التي خا�ضها على ماعبه مبو�ضم 

واحد.
اأكرب عدد من الأهداف لأي لعب خارج ملعب فريقه:.

حطم هاري كني مهاجم توتنهام رقم النجم ال�ضابق واين روين 
الفريق  اأي لع��ب يف مباريات  ي�ضجلها  التي  الأه���داف  ع��دد  يف 
رفع  حيث  بالبطولة  م�ضاركاته  تاريخ  م��دار  على  ملعبه  خ��ارج 
 0-2 95 هدفا خال فوز توتنهام على برايتون  اإىل  ر�ضيده 
املو�ضم لريفع  اآخ��ر فيما تبقى م��ن  ال��رق��م بهدف  ، وع��زز ه��ذا 

ر�ضيده اإىل 96 هدفا.
اأهداف ماين:.

مل يخ�ضر �ضاديو ماين مع ليفربول يف 52 مباراة على ملعبه 
هذه  م��ن   47 يف  ال��ف��وز  الفريق  حقق  حيث  ال�ضباك  فيها  ه��ز 
املباريات وتعادل يف 5 مباريات ليكون اأف�ضل �ضجل لأي لعب 

يهز ال�ضباك مبباريات الفريق على ملعبه يف تاريخ البطولة.
لعب ال�ضهر:.

ع����ادل ه����اري ك��ني رق���م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ���ض��ريخ��ي��و اأج���وي���رو جنم 
مان�ض�ضرت �ضيتي ال�ضابق وفاز بجائزة لعب ال�ضهر يف الدوري 

الإجنليزي للمرة ال�ضابعة وذلك يف مار�س املا�ضي.
هدف:. األف   30

، �ضجل كري�س وود  املا�ضي  اإىل نيوكا�ضل يف يناير  انتقاله  قبل 
الهدف رقم 30 األفا يف تاريخ الدوري الإجنليزي عندما اأحرز 
هدف برينلي خال املباراة التي تعادل فيها مع ليدز يونايتد 

اأغ�ضط�س 2021 . يف   1-1
اأكرب عدد من مرات الهبوط: .

الدرجة  دوري  اإىل  املنق�ضي  املو�ضم  يف  �ضيتي  نورويت�س  هبط 
الأوىل لتكون املرة ال�ضاد�ضة يف تاريخ الفريق التي يهبط فيها.

التهديف بعد �ضن ال�30 :.
حطم   0-2 برينلي  على  ال��ف��وز  خ��ال  لي�ضرت  لفريق  بهدفه 
جيمي ف����اردي ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ض��ي ال�����ض��اب��ق لآي����ان راي���ت يف عدد 
الأه��داف التي يحرزها اأي لعب بعد بلوغه ال�30 عاما حيث 

رفع ر�ضيده اإىل 94 هدفا.
اأكرب عدد من الإنذارات:.

101 بطاقة  ي��ن��ال لع��ب��وه  اأول ف��ري��ق  ل��ي��دز ي��ون��اي��ت��د  اأ���ض��ب��ح 
�ضفراء يف مو�ضم واحد بالدوري الإجنليزي.

النت�ضار خارج امللعب:.
اأول  يونايتد  مان�ض�ضرت  اأ�ضبح   ،  1-3 برينتفورد  على  بفوزه 
فريق يحقق 300 انت�ضار يف املباريات خارج ملعبه على مدار 

تاريخ البطولة.
الأ�ضرع تاأقلما:.

اأرماندو  اأ�ضبح   ، �ضاوثهامبتون  اإىل  ت�ضيل�ضي  من  اإع��ارت��ه  بعد 
بورخا اأ�ضغر لعب يف تاريخ الدوري الإجنليزي ي�ضجل يف كل 
من املباريات ال�4 الأوىل له على ملعب الفريق حيث حقق ذلك 

وعمره 20 عاما و123 يوما.
اأهداف ال�"بوك�ضينج داي" :.

التي ي�ضجلها  الأه��داف  القيا�ضي لعدد  الرقم  عادل هاري كني 
حيث  داي"  ال�"بوك�ضينج  ي��وم  البطولة  مباريات  يف  لع��ب  اأي 
ال��ي��وم م��ع��ادل ر�ضيد روبي  ت��اري��خ ه��ذا  التا�ضع يف  اأح���رز هدفه 
فاولر النجم ال�ضابق لكل من مان�ض�ضرت �ضيتي وليفربول وليدز 

يونايتد وباكبرين.
التفوق يف ديربيات لندن:.

اأ�ضبح ت�ضيل�ضي اأول فريق يف تاريخ البطولة يفوز يف 7 مباريات 
على جاره  بفوزه  وذل��ك  ملعبه  خ��ارج  لندن  لديربيات  متتالية 

وم�ضيفه برينتفورد 0-1 .
ملوك ال�ضوط الأول:.

اأ�ضبح ت�ضيل�ضي اأول فريق يف تاريخ البطولة ينهي مو�ضما كاما 
دون اأن يتاأخر يف النتيجة خال ال�ضوط الأول.

اأكرب فجوة غياب:.
ال��رق��م القيا�ضي لأك���رب ف��ج��وة بني  ال��ربت��غ��ايل رون��ال��دو  حطم 
ظهور اأي لعب يف مباريات البطولة حيث كانت امل�ضاركة الأوىل 
 11 يف  نيوكا�ضل  على   1-4 بالفوز  يونايتد  مان�ض�ضرت  مع  له 
مباراة  اآخ��ر  يوما من  و118  عاما   12 بعد   2021 �ضبتمرب 

�ضابقة له مع الفريق يف مايو 2009 .
وكان الرقم القيا�ضي ال�ضابق لأكرب فجوة م�ضجا با�ضم داميان 

. يوما/  و155  عاما  دياين /11 

•• دبي-وام: 

فعاليات  يف  الريا�ضي  للتحكيم  الإم����ارات  م��رك��ز  ي�ضارك 
"العقود  ل��ل��ري��ا���ض��ة وال���ق���ان���ون  ال���ث���اين  ال��ع��رب��ي  امل���وؤمت���ر 
الريا�ضية وت�ضوية منازعتها حملياً ودولياً" وور�س العمل 
العربية  م�ضر  جمهورية  ت�ضت�ضيفه  وال��ذي  له  امل�ضاحبة 

خال الفرتة من 5 اإىل 8 يونيو اجلاري.
يرتاأ�س الوفد امل�ضارك �ضعادة �ضرار بالهول الفا�ضي نائب 
رئي�س مركز الإمارات للتحكيم الريا�ضي، ويرافقه كل من 
�ضعيد العاجل واأحمد الظاهري اأع�ضاء مركز اإدارة املركز.

وي�ضتعر�س املوؤمتر - الذي تنظمه املنظمة العربية للتنمية 
ال���دويل،  للتحكيم  كميت  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الإداري������ة 

امل�ضرية  واجلامعة  العربية،  الريا�ضية  الحت��ادات  واحت��اد 
6 حم����اور متنوعة   - وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
مب�ضاركة  عمل  ور�ضتي  اإىل  اإ�ضافة  جل�ضات   7 خ��ال  من 
والقانونيني  والأك��ادمي��ي��ني  الأ���ض��ات��ذة  من  نخبة  وح�ضور 
ال�ضتة  امل��ح��اور  وتتناول  الريا�ضي.  بال�ضاأن  املتخ�ض�ضني 
مو�ضوعات خمتلفة هي القواعد احلاكمة لعقود الاعبني 
وانتقالتهم، والقواعد احلاكمة لعقود الرعاية الريا�ضية، 
الريا�ضية  املنازعات  وت�ضوية  الريا�ضي،  ال�ضتثمار  وعقود 
املعتمدة اخلا�ضة  وال�ضوابط  الأوملبي،  امليثاق  وفق مبادئ 
ت�ضوية  وجت��ارب  وتطبيقات  العامل،  كاأ�س  بطولة  بتنظيم 
الدول  بع�س  يف  الريا�ضية  العقود  عن  النا�ضئة  املنازعات 

العربية.

الأه���ل���ي وكابن  ���ض��ب��اب  ن����ادي  وع���د ع��ي��د خمي�س لع���ب 
منتخبنا الوطني الأوملبي بتقدمي كل ما ميلك من اأجل 
قيادة املنتخب مع بقية زمائه لتحقيق الفوز يف مواجهة 
اليوم اأمام منتخب اليابان، وُندرك الأهمية الكبرية لهذه 
اجلهاز  اأن  فيها، م�ضيفاً  الفوز  و���ض��رورة حتقيق  امل��ب��اراة 
اإىل الاعبني وطالبهم بتقدمي  الفني للمنتخب حتدث 

اأف�ضل م�ضتوى وح�ضد نقاط املباراة.
عدداً  ي�ضم  الأوملبي  الأبي�س  اأن  اإىل  خمي�س  عيد  واأ�ضار 

من الاعبني املوهوبني الذين ميلكون الكثري ليقدموه،  
البطولة  ه��ذه  يف  بعيداً  للو�ضول  كبري  طموح  ولديهم 
تبحث  قوية  منتخبات  ت�ضم  والتي  اجليل،  لهذا  املهمة 

جميعها عن لقب البطولة.
لاعبني،  املعنوية  احل��ال��ة  ع��ن  املنتخب  ك��اب��ن  وحت���دث 
مبيناً اأن اجلميع يتمتع بروح معنوية عالية، ومتحم�ضون 
بنتيجة  املباراة  من  اخل��روج  يف  ويرغبون  اللقاء  خلو�س 

اإيجابية.

الأنظار تتجه حلدث الن�سخة 31 غدا

حمد�ن بن حممد يتلقى �شكر �أهل �لبحر تقدير� لدعمه )�لقفال(
اكتمال و�سول ال�سفن اليوم يف »�سري بونعري« ا�ستعدادا لالنطالقة غدا ال�سبت

•• اأبوظبي-وام:

وجه ال�ضيخ حممد بن �ضلطان بن خليفة اآل نهيان رئي�س احتاد الإمارات 
للريا�ضات البحرية رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للريا�ضات البحرية، 
 – ال�ضريعة  للزوارق  "اأبوظبي  الإماراتية  الفرق  اإىل  وامل���وؤازرة  التحية 
ال�ضارقة" امل�ضاركة يف اجلولة الأوىل لبطولة العامل لزوارق الفورمول1، 

التي تنطلق اأوىل جولتها غدا يف مدينة ماكون الفرن�ضية.
واأكد ال�ضيخ حممد بن �ضلطان اأن م�ضاركة فريق اأبوظبي متثل طموحا 
جديدا من اأجل الفوز بالألقاب يف البطولت العاملية مبحطاتها املختلفة 

الإم���ارات لتحقيق  ف��رق  املختلفة، وق��ال: ثقتنا با ح��دود يف  واملحطات 
الفريقني  م�ضاركة  م��ن  وننتظر  قبل،  م��ن  عودتنا  كما  ك��ربى  اإجن���ازات 
جيدا،  يعرفونها  التي  التتويج  من�ضات  و�ضعود  الأوىل،  املراكز  حتقيق 
�ضجل  يف  الفريقان  يكتبها  التي  امل�ضيئة  لل�ضفحات  ا�ضتمرارا  لتكون 

اإجنازات الريا�ضة البحرية لاإمارات.
ونوه ال�ضيخ حممد بن �ضلطان اإىل اأن فريق اأبوظبي ي�ضم مواهب مميزة 
وكوادر وطنية موؤهلة للو�ضول للمن�ضات، وقال : يزخر الفريق بالعديد 
وحققوا  املا�ضية،  ال�ضنوات  يف  الإم���ارات  مثلوا  الذين  البحر  اأبطال  من 
النهج  نف�س  على  ال�ضتمرار  منهم  ننتظر  والآن  الأل��ق��اب،  م��ن  الكثري 

والتفوق الذي عهدناه يف موا�ضم �ضابقة يف كافة البطولت الدولية.
ال�ضيخ حممد بن �ضلطان على القيمة الكبرية التي ميثلها فريق  واأك��د 
العاملية  اإجن��ازات��ه  خ��ال  م��ن  الإم��ارات��ي��ة  البحرية  للريا�ضات  اأبوظبي 
ال�ضنوية التي ت�ضمن ح�ضورا قويا لإ�ضم الإمارات على ال�ضاحة الريا�ضية 

العاملية، واأن عطاء الفريق م�ضتمر يف اإنتاجه للكوادر املبدعة.
الفورمول1  ل��زوارق  العامل  بطولة  يف  غدا  م�ضوارهما  الفريقان  ويبداأ 
حيث تبداأ اإجراءات الفح�س الفني والت�ضجيل الر�ضمي يف اجلولة لكافة 
وت�ضفيات  زم��ن  اأف�ضل  �ضباق  ينطلق  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  امل�ضاركة،  ال��ف��رق 
انطاقة  يف  ال����زوارق  م��راك��ز  �ضيحدد  وال���ذي  ال�ضبت  غ��د  بعد  ال�ضرعة 

ال�ضباق الرئي�ضي للجولة والذي �ضينطلق يوم الأحد ليكون ختام اجلولة 
الإفتتاحية من البطولة.

واأكد اأن فريق اأبوظبي ي�ضعى يف جولة الفتتاح اإىل حتقيق املراكز الأوىل 
�ضون  بقيادة  وال��ث��اين  ال��ق��م��زي،  ث��اين  املخ�ضرم  بقيادة  الأول  ب��زورق��ي��ه 
تورنتي، من اأجل رفع ر�ضيد اإجنازات النادي التي بلغت 7 األقاب بداية 

من عام 1997.
وكانت مياه نهر ماكون قد ا�ضت�ضافت يف 2018 مناف�ضات اإحدى جولت 
اإح��راز را�ضد القمزي  ل��زوارق الفورمول2، والتي �ضهدت  العامل  بطولة 

من نادي اأبوظبي للريا�ضات البحرية املركز الثاين يف هذه اجلولة.

حممد بن �شلطان بن خليفة: ثقتنا بال حدود يف �لفرق �لإمار�تية لتحقيق �إجناز مبونديال �لفورمول 1

�لربمييري ليج 2022 .. �أرقام قيا�شية ملان �شيتي وليفربول ديني�س �شيلفا : �شنلعب من �أجل �لفوز وثقتنا كبرية بالالعبني
وت�شيل�شي وتفوق ملحوظ لكني ودي بروين وماين

»�لإمار�ت للتحكيم �لريا�شي« ي�شارك يف �ملوؤمتر �لعربي �لثاين للريا�شة و�لقانون مب�شر

عيد خمي�س: ندرك �أهمية و�شعوبة �ملبار�ة �لفتتاحية وطموحنا �لفوز
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•• دبي -وام: 

اأكد ال�ضيخ جمعة بن مكتوم اآل مكتوم رئي�س احتاد الإمارات للبلياردو وال�ضنوكر 
اأن الفرتة املقبلة �ضت�ضهد ا�ضرتاتيجية عمل مكثفة ت�ضمن مزيدا من الهتمام 
اإعادة  مع  تزامنا  وذل��ك  والبلياردو/  /ال�ضنوكر  القطاعني  لن�ضاط  والتطوير 

ت�ضكيل جمل�س اإدارة الحتاد.
و اأ�ضار اإىل اأن ا�ضرتاتيجية العمل �ضتكون على �ضعيد تو�ضيع رقعة امل�ضاركات يف 

البطولت املحلية والهتمام بالتدعيمات الفنية للمنتخب الوطني.
و اأو�ضح ال�ضيخ جمعة بن مكتوم، يف ت�ضريحات لوكالة اأنباء الإمارات /وام/ اأن 
اأوىل خطوات ال�ضرتاتيجية اجلديدة اعتماد بطولة ت�ضنيفية مفتوحة جديدة 
وتت�ضمن  مكتوم"،  اآل  جمعة  بن  مكتوم  "ال�ضيخ  بطولة  ا�ضم  حتمل  لل�ضنوكر 

اإقامة 4 بطولت �ضنوياً مبعدل بطولة واحدة كل 3 �ضهور.
واأكد اأن هذا من �ضاأنه اأن ي�ضهم يف مزيد من الهتمام باللعبة، و�ضقل موهبة 
املزيد من  اأم��ام بروز  املجال  ال�ضاعدين منهم وفتح  الاعبة احلاليني خا�ضة 

املواهب.
و اأعلن ال�ضيخ جمعة بن مكتوم عن تعاقد الحتاد مع املدرب البحريني املتميز 

حممد علي لتويل مهمة منتخب ال�ضنوكر يف الفرتة املقبلة.
وعن اخلطوات املزمع اتخاذها للنهو�س بقطاع البلياردو قال: "العمل يجري 

والهتمام،  التطوير  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق  البلياردو،  قطاع  �ضعيد  على  اأي�ضا 
و�ضي�ضتفيد الحتاد من عودة عبد املنعم اخلتال، رئي�س احتاد غرب اآ�ضيا، بوجوده 
�ضمن جمل�س اإدارة الحتاد بعد اإعادة ت�ضكيله و�ضن�ضتفيد بالتاأكيد من وجوده يف 

تطوير البلياردو يف الدولة واهتمامه مبنتخباتنا الوطنية يف اللعبة".
ملجل�س  املنتظر  اجل��دي��د  بالت�ضكيل  وال�ضنوكر،  البلياردو  احت��اد  رئي�س  واأ���ض��اد 
اإدارة الحتاد و الذي �ضي�ضم يف ع�ضويته مزيجا من اأ�ضحاب اخلربة والكوادر 
بوجود  الن�ضائي،  العن�ضر  دور  بتفعيل  الهتمام  على  ع��اوة  املتميزة،  الإداري��ة 

ع�ضوة جمل�س اإدارة يف الت�ضكيل اجلديد".
اتفاقه مع �ضركة متخ�ض�ضة  اأمت  اأن الحت��اد  ال�ضيخ جمعة بن مكتوم  اأو�ضح  و 
لتطوير برامج امل�ضابقات املحلية يف البلياردو وال�ضنوكر، وينتظر الإعان قريبا 

عما مت التفاق عليه.
قبل  م��ن  متوا�ضا  ن�ضاطاً  اأي�ضا  �ضت�ضهد  احلالية  ال�ضيف  �ضهور  اأن  اأك���د  و 
"مع�ضكر  اإط��اق  تقرر  الريا�ضي، حيث  املو�ضم  نهاية  بعد  ما  الحت��اد يف فرتة 
�ضيفي" للطلبة تقوم فكرته على ا�ضتقطاب اأكرب عدد ممكن من طلبة املدار�س 
دائرة  مع  التعاون  خ��ال  من  وذل��ك  ودينيا  وتثقيفيا  ريا�ضيا  بهم  والهتمام 
الر�ضمية  اجل��ه��ات  م��ن  العديد  واأي�ضا  ب��دب��ي،  والأوق����اف  الإ�ضامية  ال�����ض��وؤون 
مواهب  و�ضقل  امل�ضاركة  رقعة  تو�ضيع  يف  ال�ضيف  �ضهور  فرتة  من  لا�ضتفادة 

الطاب وتطوير مهاراتهم وتثقيفهم.

مان�ض�ضرت  ال�ضابقان يف  الزميان  �ضيلفا،  وبرناردو  توري�س  تعّلم فريان 
�ضيتي الإنكليزي، تعّدد الأدوار من املدرب جوزيب غوارديول ويج�ضدان 
اآمال منتخبي اإ�ضبانيا والربتغال اللذان التقيا  اأم�س اخلمي�س يف اإ�ضبيلية، 

�ضمن اجلولة الأوىل من دوري الأمم الأوروبية يف كرة القدم.
لكنه  املا�ضي،  ال�ضيف  "�ضيتيزنز"  ع��ن  الرحيل  م��ن  قريباً  �ضيلفا  ك��ان 
بلقب  الحتفاظ  اإىل  قيادته  يف  و�ضاهم  و�ضطه  يف  رئي�ضاً  موقعاً  ا�ضتعاد 
الدوري الإنكليزي. و�ضعه غوارديول يف مركز متاأخر يف الو�ضط فتاأقلم 

ب�ضرعة ملبياً طموحات مدربه الكاتالوين.
لكن الاعب البالغ 27 عاماً حتدث عن بداية مو�ضمه ال�ضعبة "�ضعرت 
اين مبفردي يف اإنكلرتا يف تلك الفرتة. )...( حتدثت مع النادي لأين مل 

اأكن �ضعيداً بحياتي هنا واأريد القرتاب من عائلتي".
تابع "لكن الرحيل مل يكن له عاقة بالنادي، اأحّب مان�ض�ضرت �ضيتي".

بعد تخطيه هذا املطّب، لعب �ضانع الألعاب املوهوب دوراً رئي�ضاً، ف�ضجل 
فريقه  لينهي  امل�ضابقات،  خمتلف  يف  حا�ضمة  كرات   6 ومرر  هدفاً   13
فيما  ليفربول،  عن  يتيمة  نقطة  بفارق  ال��دوري  بلقب  متوجاً  مو�ضمه 
اأمام  دراماتيكي  ب�ضيناريو  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�ضف  من  خ��رج 

ليفربول.
اأ�ضاد به املدرب املتطلب غوارديول بعد ثنائيته �ضد �ضبورتينغ الربتغايل 
يف ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال "اأقول له دائماً: "اأنت لعب كامل". 
مبقدوره  �ضيء.  كل  التقنية،  ميلك  ا�ضتثنائي،  من  اأك��رث  هو  الكرة  مع 

يف  كيلومرتاً  و13   12 ب��ني  يجري  م��راك��ز،  �ضتة  يف  جيد  ب�ضكل  اللعب 
املباراة. يعرف دوماً ماذا يجب اأن يفعل".

و�ضل الاعب النا�ضئ يف �ضفوف بنفيكا عام 2017 من موناكو، ويرتبط 
)املهتمة(  و"الأندية   ،2025 حتى  اإماراتياً  اململوك  الفريق  مع  بعقد 
عليها التفاو�س واإنفاق الكثري من املال" لتفعيل بنده اجلزائي، بح�ضب 

ما حّذر غوارديول.
م���ع امل��ن��ت��خ��ب ال���ربت���غ���ايل، و���ض��ع امل�����درب ف��رن��ان��دو ���ض��ان��ت��و���س الاعب 
تاركاً  اليمنى،  اجلهة  على  دوم��اً  اأه��داف  و8  دولية  مباراة   66 �ضاحب 
الأح��م��ر يف مدينة  ال��ط��رف  ل��ربون��و فرناندي�س لع��ب  الو�ضطي  امل��رك��ز 

مان�ض�ضرت.

لكن �ضيلفا واجه �ضعوبات اأحياناً يف �ضغل مركز على الطرفني، خ�ضو�ضاً 
يف كاأ�س اأوروبا الأخرية.

ويف اآذار-مار�س املا�ضي، خال ملحق التاأهل اإىل مونديال 2022 اأمام 
مقدونيا ال�ضمالية، اقتنع املدرب البالغ 67 عاماً بنقله اإىل قلب �ضناعة 
اللعب. قال �ضيلفا قبل املباراة املف�ضلية "اأنا مرتاح واأحب حقاً اللعب يف 

هذا املركز".
يف املقابل، احتاج فريان توري�س اإىل تغيري فريقه، كي تتفتح براعمه مع 

بر�ضلونة، يف مركز اجلناح.
�ضّمه غوارديول يف اآب-اأغ�ضط�س 2020 بعد بدايات رائعة مع فالن�ضيا، 

لكن ابن ال�22 عاماً مل يجد مكانه مع الفريق الأزرق ال�ضماوي.

•• اأبو ظبي- وام:

بثاثية يف �ضباك املنتخب الإيطايل 
لكرة القدم واأداء متميز من ليونيل 
الأرجنتيني  امل��ن��ت��خ��ب  اأك����د  م��ي�����ض��ي 
املر�ضحني  �ضمن  �ضيكون  اأن��ه  عمليا 
ل��ل��م��ن��اف�����ض��ة ع��ل��ى ل��ق��ب كاأ�س  ب���ق���وة 

العامل 2022.
ويف غ�ضون اأقل من 11 �ضهرا، نف�س 
املنتخب الأرجنتيني عن نف�ضه غبار 
ل�ضنوات  حا�ضرته  التي  الإخفاقات 
وح�ضد لقبني مهمني �ضمن خطط 
العاملي  ال��ل��ق��ب  ل���ض��ت��ع��ادة  ال��ف��ري��ق 
الذي غاب عن الفريق منذ تتويجه 
تاريخه ببطولت  الثاين يف  باللقب 

كاأ�س العامل عام 1986 باملك�ضيك.
اأم�س  الأرجنتيني  املنتخب  فقد توج 
بطولة  " ب��ل��ق��ب  " الأرب���ع���اء  الأول 
ك���اأ����س اأوروب������ا اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة /
الثانية يف  للمرة  فاينالي�ضما/  كاأ�س 
تاريخه، بعد 10 اأ�ضهر من ا�ضتعادة 
لقبه القاري واإحراز لقب كاأ�س اأمم 
اأمريكا/  /ك��وب��ا  اجل��ن��وب��ي��ة  اأم��ري��ك��ا 
بالفوز 1-0 على املنتخب الربازيلي 
 10 املباراة النهائية للبطولة يف  يف 

يوليو 2021 .
اأمريكا  اأوروب��ا  كاأ�س  و خال مباراة 
ا�ضتاد  ع��ل��ى  الأول  اأم�����س  اجل��ن��وب��ي��ة 
اأ�ضاب   ، لندن  "وميبلي" العريق يف 
�ضباك  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  املنتخب  جن��وم 
امل��ن��ت��خ��ب الإي����ط����ايل ب��ط��ل اأوروب������ا 
اأه��داف ليحرز الفريق لقب  بثاثة 
 3 بني  من  الثانية  للمرة  البطولة 

ن�ضخ فقط للبطولة حتى الآن.
ك���ان امل��ن��ت��خ��ب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ق��د فاز 
 1993 يف  الثانية  الن�ضخة  بلقب 
الدمناركي  ن��ظ��ريه  ع��ل��ى  ب��ال��ت��غ��ل��ب 
ب��اأن لقب  1992، علما  ي��ورو  بطل 
كوبا اأمريكا يف العام املا�ضي كان اأول 
لقب يتوج به املنتخب الأرجنتيني يف 
بلقب  ف��وزه  الكبرية منذ  البطولت 

كوبا اأمريكا 1993.
واأك�����د ل��ق��ب��ا ك��وب��ا اأم���ري���ك���ا 2021 
اأن  اأم�������س  "فاينالي�ضما"  وك����اأ�����س 
ي�ضتطيع  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي  امل��ن��ت��خ��ب 
لقب  ع��ل��ى  ب��ق��وة  للمناف�ضة  ال��ع��ودة 
الن�ضخة  ودع  ب��ع��دم��ا  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
املا�ضية من البطولة العاملية يف دور 

ال�16 عام 2018 برو�ضيا.
فوز  يف  ب�����ارزا  دورا  م��ي�����ض��ي  ل��ع��ب  و 
الفريق الكبري على نظريه الإيطايل 
اأن��ه م��ا زال ق���ادرا على  اأم�����س ليوؤكد 

مع  املتوا�ضع  مو�ضمه  رغ��م  العطاء 
باري�س �ضان جريمان.

�ضكالوين  ل��ي��ون��ي��ل  امل�����درب  اأع�����اد  و 
/44 عاما/ الوجه اجليد للمنتخب 
امل�ضوؤولية  توليه  منذ  الأرجنتيني 
حيث   2018 مونديال  اإخفاق  بعد 
اخلام�س  للقبه  برباعة  الفريق  قاد 
املا�ضي  ال��ع��ام  اأمريكا  كوبا  يف  ع�ضر 
العامل  ك��اأ���س  نهائيات  بلوغ  وك��ذل��ك 
الثاين  امل���رك���ز  ب��اح��ت��ال   2022
نظريه  خلف  الت�ضفيات  ج���دول  يف 
الربازيلي، ومدد جناحاته بالفوز يف 

مباراة اأم�س الول.
اأمريكا  ك��وب��ا  ق���وة م��ب��اري��ات  و رغ���م 
اأمريكا  قارة  يف  املونديال  وت�ضفيات 
اجلنوبية، حافظ �ضكالوين والفريق 
بقيادة مي�ضي على �ضجله خاليا من 
يخ�ضر  فلم  طويلة  ل�ضهور  الهزائم 
منذ  ر���ض��م��ي��ة  اأو  ودي�����ة  م���ب���اراة  اأي 
بالتحديد  ال��ربازي��ل  اأم���ام  هزميته 
يف 2 يوليو 2019 �ضمن مناف�ضات 

كوبا اأمريكا 2019.
املنتخب  ذل��ك احل��ني، خا�س  و منذ 

الأرجنتيني 32 مباراة حقق خالها 
21 انت�ضارات و11 تعادل من بينها 
يف  الكولومبي  املنتخب  مع  التعادل 
كوبا اأمريكا 2021 قبل الفوز عليه 
املباراة  اأك���دت  و  الرتجيح.  ب��رك��ات 
الأرجنتيني  املنتخب  تفوق  ا�ضتمرار 
اإيطاليا حيث كان  يف مواجهاته مع 
الفوز اأم�س الأول هو اخلام�س على 
مواجهاتها  يف  لاأرجنتني  ال��ت��وايل 
مع اإيطاليا بداية من الفوز بركات 
يف  الإيطايل  الفريق  على  الرتجيح 
املربع الذهبي لكاأ�س العامل 1990 
املنتخب  ي��ح��ق��ق  مل  و  ب���اإي���ط���ال���ي���ا. 
نظريه  ع���ل���ى  ف�����وز  اأي  الإي�����ط�����ايل 
ال��ت��غ��ل��ب عليه  م���ن���ذ  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
علما   1987 يونيو  يف  وديا   1-3
الفريقني  م��واج��ه��ات  اإج��م��ايل  ب���اأن 
تاما حيث حقق  تكافوؤا  ي�ضهد  �ضويا 
انت�ضارات   6 الأرجنتيني  املنتخب 
لإي��ط��ال��ي��ا و4  ان��ت�����ض��ارات   6 مقابل 
الإيطايل  املنتخب  و�ضجل  تعادلت، 
امل��ب��اري��ات مقابل  ه��ذه  25 هدفا يف 
دقت  و  ل���اأرج���ن���ت���ني.  ه���دف���ا   22

ن���اق���و����س اخلطر  الأم���������س  ث��اث��ي��ة 
الذي  الإي���ط���ايل  املنتخب  يف  ب�����ض��دة 
ك����ان مي��ن��ي ن��ف�����ض��ه ب��ال��ف��وز يف هذه 
املباراة لتعوي�س اإخفاقه يف ت�ضفيات 
البطولة  ع���ن  وغ���ي���اب���ه  امل���ون���دي���ال 
العاملية للن�ضخة الثانية على التوايل 
ب��ق��ي��ادة م��دي��ره الفني  ال��ف��ري��ق  لكن 
روبرتو مان�ضيني ف�ضل يف تقدمي ما 
 11 قبل  ت��وج  ال��ذي  باملنتخب  يليق 
�ضهرا فقط بلقب كاأ�س اأمم اأوروبا /

يورو 2020/.
و ك��ان املنتخب الإي��ط��ايل ق��د خ�ضر 
اأمام مقدونيا ال�ضمالية 0-1 خال 
الفا�ضل  امل��ل��ح��ق  امل��ا���ض��ي يف  م��ار���س 
املوؤهلة  الأوروب������ي������ة  ب��ال��ت�����ض��ف��ي��ات 
هزمية  وج����اءت   ،2022 مل��ون��دي��ال 
قوية  ���ض��رب��ة  مب��ث��اب��ة  الأول  اأم�������س 
الأيام  يف  مهمة  مباريات   4 قبل  له 
الن�ضخة  يف  م�ضريته  ببداية  املقبلة 
اأوروب���ا  اأمم  دوري  لبطولة  الثالثة 
الأمل��اين مرتني  يلتقي نظريه  حيث 
ويلتقي نظرييه املجري والإجنليزي 

يف غ�ضون اأقل من اأ�ضبوعني.

•• دبي -وام: 

اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي  اأكد �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن حممد بن را�ضد 
الريا�ضي، موا�ضلة العمل والتعاون مع املوؤ�ض�ضات الريا�ضية الوطنية لتطوير 
القطاع الريا�ضي على م�ضتوى الدولة، مبا يعزز مكانة الدولة الريا�ضة على 
ال�ضنوات  التي حققتها على مدار  الكبرية  املكا�ضب  ال��دويل، يف ظل  امل�ضتوى 
املا�ضية من خال ا�ضت�ضافة الفعاليات الريا�ضية العاملية و�ضناعة الأحداث 

الكربى.
كما اأكد �ضمو رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي اأن دبي ودولة الإم��ارات اأ�ضبحت 
املنتخبات  ك��ربى  ملع�ضكرات  ومقراً  العاملية  الريا�ضة  لنجوم  مف�ضّلة  وجهة 
من  ع��دد  يف  العاملية  الريا�ضية  املوؤ�ض�ضات  من  ع��دد  تقدمت  حيث  الدولية، 
اإىل جانب احت��ادات ريا�ضية دولية، طلبات ر�ضمية  املتقدمة ريا�ضيا،  ال��دول 

لإقامة بطولت دولية وعاملية ومع�ضكرات تدريبية ملنتخباتهم يف الدولة.
الإدارة بت�ضكيلته اجلديدة برئا�ضة  الثاين ملجل�س  جاء ذلك خال الجتماع 

مطر  معايل  وح�ضور  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو 
الطاير نائب رئي�س املجل�س، والأع�ضاء: هالة يو�ضف بدري، �ضامي القمزي، 
حممد الكمايل، مرمي احلمادي، موزة املري، �ضعيد حارب اأمني عام املجل�س، 

ونا�ضر اأمان اآل رحمة م�ضاعد الأمني العام للمجل�س.
الجتماع:  اآل مكتوم خال  را�ضد  بن  ال�ضيخ من�ضور بن حممد  �ضمو  وق��ال 
دوره الوطني يف ن�ضر  اإطار  يف  مب�ضوؤولياته  الريا�ضي  دبي  جمل�س  " يتطلع 
ممار�ضة الريا�ضة وتطويرها، وامل�ضاهمة يف تطوير امل�ضهد الريا�ضي الإماراتي 
بالتعاون والتكامل مع املوؤ�ض�ضات الريا�ضية الوطنية، وهو ما كانت له نتائج 
وا�ضحة يف ا�ضت�ضافة بطولت عاملية عديدة خال الفرتة املا�ضية، و�ضنوا�ضل 
العمل يف هذا املجال خلدمة الوطن وحتقيق روؤية القيادة الر�ضيدة". واأ�ضار 
وفق  القّفال  �ضباق  من   31 الن�ضخة  تنظيم  على  املجل�س  حر�س  اإىل  �ضموه 
اأهم  ويعد  كونه ميثل ملحمة بحرية وطنية  واجل��ودة  التميز  اأعلى معايري 
بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك  ال�ضراعية،  لل�ضفن  �ضباق 
التنفيذي، و�ضريا  املجل�س  رئي�س  دبي  اآل مكتوم، ويل عهد  را�ضد  حممد بن 

اآل مكتوم طيب اهلل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حمدان  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  نهج  على 
ث����راه، امل��وؤ���ض�����س، واأي�����ض��ا ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ت��راث��ن��ا ال��ري��ا���ض��ي ع��م��وم��ا والبحري 
خ�ضو�ضا. وا�ضتعر�س الجتماع تقرير اأداء اأندية دبي خال املو�ضم الريا�ضي 
على م�ضتوى جميع  الأندية  فرق  حققتها  التي  والنتائج   2022-2021
الريا�ضات والفئات، كما مت الطاع على تقرير "جمّمع حمدان الريا�ضي" 
املائية  ال�ضباحة والريا�ضات  الذي ي�ضت�ضيف البطولت املحلية والدولية يف 
يف  عاملية  بطولت  ل�ضت�ضافة  م�ضمم  كونه  الأخ���رى،  الريا�ضات  وخمتلف 
من  للعديد  الر�ضمي  املقر  اأنه  كما  اأر�ضيته،  تغطية  بعد  الريا�ضات  خمتلف 
ملختلف  التدريبية  املع�ضكرات  وي�ضت�ضيف  املختلفة  الريا�ضية  الأكادمييات 
ال�ضيخ  �ضمو  وج��ه  وق��د  الريا�ضات،  من  العديد  يف  العاملية  وال��ف��رق  الأن��دي��ة 
من�ضور بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم با�ضتمرار قيام املجّمع بدوره الوطني 
التي ي�ضمها، كما مت  الكبرية  الإمكانيات  الق�ضوى من  والعاملي وال�ضتفادة 
الو�ضل  ن��ادي  واإ�ضتاد  الريا�ضي  تقرير �ضيانة جمّمع حمدان  الط��اع على 
الريا�ضي. كما مت خال الجتماع، الطاع على تقارير جهاز الرقابة املالية 

حول الأداء املايل لاأندية الريا�ضية يف دبي، ودرا�ضة حتقيق الكتفاء الذاتي 
وجمل�س  التنفيذي  املجل�س  اأجندة  اإط��ار  �ضمن  دب��ي  يف  الريا�ضية  لاأندية 
تقارير  الإدارة  اأ�ضتعر�س جمل�س  كما  دبي،  اإم��ارة  ال�ضرتاتيجية يف  ال�ضوؤون 
جلان املجل�س وعدد من املوا�ضيع التي تخ�س اأندية دبي يف خمتلف جوانب 

العمل وت�ضكيل جمال�س الإدارات، ومت اتخاذ القرارات املنا�ضبة ب�ضاأنها.
زيارة عدد من م�ضوؤويل  ريا�ضياً، �ضاحبه  اإم��ارة دبي موؤخراً حراكاً  و�ضهدت 
اإقامة  طلبات  لبحث  الريا�ضي  دب��ي  ملجل�س  الدولية  الريا�ضية  الحت���ادات 
فعاليات عاملية واإقامة مع�ضكرات ريا�ضية يف دبي، كما جتّمع 22 من جنوم 
لعبني  ثاثة  �ضمت  خليفة  ب��رج  بجوار  مباراة  خلو�س  العاملية  القدم  ك��رة 
نال كل منهم لقب اأف�ضل لعب يف العامل، واأحرز خم�ضة لعبني منهم كاأ�س 
اأوروبا  اأب��ط��ال  ب���دوري  الفائزين  م��ن  11 لعبا  امل��ب��اراة  كما �ضمت  ال��ع��امل، 
الاعبني  اأكرث  واآ�ضيا من  اأمريكا  كوبا  اأبطال  اأوروب��ا وغريهم من  وبطولة 
موهبة يف العامل، ويع�ضكر حاليا يف جمّمع حمدان الريا�ضي اأبطال عامليني 

واأوملبيني يف ال�ضباحة ا�ضتعدادا للبطولت املقبلة.

ثالثية �ملنتخب �لأرجنتيني حتذر مناف�شيه يف 
�ملونديال وتدق ناقو�س �خلطر للمنتخب �لإيطايل

تراأ�ض اجتماع جمل�ض دبي الريا�سي واأكد مكانة الدولة املتميزة على خارطة الريا�سة العاملية

من�شور بن حممد: �لإمار�ت �أ�شبحت وجهة مف�شّلة لنجوم �لريا�شة �لعاملية ومقرً� ملع�شكر�ت كربى �ملنتخبات �لدولية

جمعة بن مكتوم: خطة ��شرت�تيجية جديدة لتطوير �لبلياردو و�ل�شنوكر

توري�س و�شيلفا تلميذ�ن جنيبان لغو�رديول 

الإ�ضباين،  م��دري��د  ري���ال  ولع���ب  وي��ل��ز  منتخب  ق��ائ��د  ح�ضل 
الربيطانية  الإم��رباط��وري��ة  رتبة  على  بيل،  غاريث 

اأثناء  املادية  م�ضاهماته  ب�ضبب  اإجنلرتا  ملكة  من 
تف�ضي جائحة كورونا.

و���ض��اه��م ب��ي��ل، ال����ذي ت���وج ال�����ض��ب��ت امل��ا���ض��ي بلقبه 
"املريينغي"،  م���ع  الأب���ط���ال  دوري  يف  اخل��ام�����س 
ويلز  يف  للم�ضت�ضفيات  ي���ورو  م��ل��ي��ون  م��ن  ب��اأك��رث 
واإ�ضبانيا خال املرحلة الأوىل من اجلائحة، هذا 
اأخرى يف  اأعمال خريية  مل�ضاعداته يف  بالإ�ضافة 

باده.
ك��ن��وع من  امل�ضتوى  رف��ي��ع  التكرمي  ه��ذا  وي��ع��د 

اإ�ضهامات  ق��دم��وا  ال��ذي  لأول��ئ��ك  التقدير 
الوقت  يف  امل��ت��ح��دة،  للمملكة  ك��ب��رية 

قائمة  ف����ي����ه  ����ض���م���ت  ال��������ذي 
اأي���������ض����ا جنم  املُ�����ك�����ّرم�����ني 
م���ان�������ض�������ض���رت ي���ون���اي���ت���د 
الإجن�����ل�����ي�����زي ����ض���اب���ق���اً، 
وقائد  ف��ردي��ن��ان��د،  ري���و 
جيم�س  ل�����ي�����ف�����رب�����ول، 

ميلرن.
اأول  ب������ي������ل،  وك������������ان 
يح�ضد  ب����ري����ط����اين 
ليغ"  "الت�ضامبيونز 
ودع  ق��د  م����رات،   5
"امللكي"،  ال��ف��ري��ق 
����ض���ن���وات   9 ب����ع����د 

ب���ق���م���ي�������ض���ه ق����ادم����ا 
هوت�ضرب  توتنهام  م��ن 

 100 مقابل  الإجنليزي 
يحدد  ومل  ي�������ورو.  م���ل���ي���ون 

لكن  التالية،  وجهته  ال��اع��ب 
هو  ل��ه  بالن�ضبة  احل���ايل  ال��ه��دف 

الفيفا  ملحق  م��ب��اراة  على  الرتكيز 
منتخب  ت��اأه��ل  عليها  �ضيتوقف  ال��ت��ي 

2022 يف قطر،  ال��ع��امل  ل��ك��اأ���س  ب���اده 
اأمام املنتخب  يوم الأحد املقبل يف كارديف 

اإ�ضكتلندا  الأوك��راين الذي تغلب اليوم على 
مدريد،  ريال  مع  م�ضريته  وطوال   .)3-1(

ل��ل��دوري الإ�ضباين،  األ��ق��اب  ب��ث��اث��ة  ب��ي��ل  ت���وج 
وبكاأ�س امللك مرة واحدة، وبثاثة األقاب لكاأ�س 

اأوروبا  اأب��ط��ال  ب��دوري  ال�ضوبر الإ���ض��ب��اين، وت��وج 
�ضوبر  كوؤو�س  ثاث  اإىل  بالإ�ضافة  م��رات،  خم�س 

قارية واأربعة األقاب لكاأ�س العامل لاأندية.

بيل يح�شل على رتبة 
�لإمرب�طورية �لربيطانية



ماكرون يهدي �مللكة �إليز�بيث ح�شانا �أ�شيال 
 قال مكتب الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل ماكرون وال�ضفارة الربيطانية يف 
اإليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، املعروفة  اإن امللكة  باري�س اأم�س اخلمي�س 
اأف�ضل اخليول الأ�ضيلة التي ميتلكها  بحبها للخيول، �ضتتلقى واحدا من 
ذكرى  على  ع��ام��ا   70 مب���رور  اح��ت��ف��ال  وذل���ك  كهدية  الفرن�ضي  الرئي�س 
جلو�ضها على العر�س.واأفاد مكتب ماكرون باأن احل�ضان البالغ من العمر 
�ضبع �ضنوات، ويطلق عليه فابولو دي موكور، رافق ماكرون يف ال�ضانزليزيه 

يف باري�س ال�ضهر املا�ضي يف اإطار احتفال ر�ضمي.
اأ�ضد  م��ن  وه��ي  اجل��ي��اد معظم حياتها،  ع��ام��ا( متتطي  امللكة )96  وك��ان��ت 
مر  على  ال�ضباق  خيول  من  العديد  وامتلكت  اخليول.  ب�ضباقات  املعجبني 
ال�ضنني. و�ضيح�ضر اأفراد من العائلة املالكة �ضباق اإب�ضوم ديربي يوم ال�ضبت 
اإطار الحتفالت باليوبيل الباتيني. وبداأت بريطانيا اليوم اخلمي�س  يف 
70 عاما على توىل  اأيام احتفال مبرور  اأربعة  مرا�ضم واحتفالت ت�ضتمر 
اإليزابيث العر�س، لتكون بذلك اأطول ملوك بريطانيا جلو�ضا على العر�س.
واأ�ضاد ماكرون يف وقت �ضابق بامللكة لتحقيقها حالة ال�ضتقرار و�ضط اأوقات 
م�ضورة  ر�ضالة  يف  ماكرون  وق��ال  املجتمع.  يف  الكبرية  والتغريات  احل��رب 
هذه  "خال  تويرت  على  الر�ضمي  ح�ضابه  على  ُن�ضرت  الإجنليزية  باللغة 
التحولت، ا�ضتمر تفانيك لتحالفنا ول�ضداقتنا، وذلك �ضاعد يف بناء الثقة 

التي جلبت احلرية والزدهار لقارتنا".
كان ماكرون اأهدى خيا اأ�ضيلة للرئي�س ال�ضيني �ضي جني بينج عندما قام 

بزيارة ر�ضمية لل�ضني ا�ضتمرت ثاثة اأيام عام 2018.

 »�خليانة تنهي عالقة بيكيه و�شاكري�
تتجه   ،2010 ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  الأوىل  �ضرارتها  ا�ضتعلت  ح��ب  ق�ضة  بعد 
الكولومبية  واملغنية  بيكيه  ج���ريارد  الإ���ض��ب��اين  ال��ك��رة  ب��ني جن��م  ال��ع��اق��ة 

ال�ضهرية �ضاكريا نحو طريق م�ضدود، وفق م�ضادر اإعامية عدة.
العاقة  اأن  اإىل  الإ�ضبانية  الريا�ضية  “ماركا”  ل�ضحيفة  تقرير  واأ���ض��ار 
بر�ضلونة  جنم  ع��اد  حيث  م��وؤخ��را،  “فاترة”  اأ�ضبحت  و�ضاكريا  بيكيه  بني 
للعي�س وحيدا يف منزله مبنطقة كايل مونتانري، تاركا البيت الذي جمعه 
�ضوهد من قبل جريانه  بيكيه  باأن  ال�ضحيفة  واأف��ادت  ل�ضنوات.  ب�ضديقته 
اأج���واء �ضاخبة  املنزل وي��غ��ادره وح��ي��دا، كما ر�ضد وه��و يعي�س  وه��و يدخل 
برفقة لعب بر�ضلونة ريكي بويج، وجمموعة من الأ�ضدقاء. واأكد موقع 
“اإل بريوديكو” الإ�ضباين اأن �ضاكريا اكت�ضفت خيانة بيكيه، حيث عربت عن 
التي قالت  ذلك يف كلمات اأغنيتها الأخرية Te Felicito اأو “تهانينا”، 
فيها: “لقد حذروين لكنني مل اأنتبه. اأدركت اأنك اجلزء اخلطاأ، ل تخربين 
اأنك اآ�ضف، اإين اأعرفك جيدا واأعلم اأنك تكذب«. ووفق املوقع، فقد جتنب 
كل من �ضاكريا وبيكيه موؤخرا اإ�ضافة اأي �ضور م�ضرتكة لهما على من�ضات 

التوا�ضل الجتماعي اخلا�ضة بهما.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أول تعليق للممثل جوين 
ديب بعد حكم �ملحكمة

باحلكم  دي��ب  ج��وين  املمثل  رح��ب 
املحلفني  ه���ي���ئ���ة  ع�����ن  ال�����������ض�����ادر 
ا�ضتمرت  جل�ضات  بعد  الأم��ريك��ي��ة 
ت�ضهري  ق�����ض��ي��ة  يف  اأ���ض��اب��ي��ع  ���ض��ت��ة 
وجهتها  ات���ه���ام���ات  خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى 
بالعنف  هريد  اأمبري  طليقته  اإليه 

الأ�ضري.
وق��ال دي��ب يف بيان اأ���ض��دره بعدما 
حمكمة  يف  املحلفني  هيئة  حكمت 
فريفاك�س قرب وا�ضنطن بتعوي�س 
ل�ضاحله،  دولر  مليون   15 ق��دره 
ل�ضالح  دولر  م��ل��ي��وين  م��ق��اب��ل  يف 
اأعادت  املحلفني  “هيئة  اإن  ه��ريد، 
اأنا متاأثر حقا”واأجاب  يل حياتي. 
امل��ح��ل��ف��ون ال�����ض��ب��ع��ة ب���الإي���ج���اب يف 
املحكمة  يف  ت��ل��ي  ال�����ذي  ق����راره����م 
العنوان  ك���ان  اإذا  م��ا  م�����ض��األ��ة  ع��ل��ى 
ن�ضرتها  م��ق��ال��ة  م���ن  وم��ق��ط��ع��ان 
“وا�ضنطن  ���ض��ح��ي��ف��ة  يف  ه�����ريد 
بو�ضت” عام 2018 حتتوي على 
جوين  ح��ق  يف  ت�ضهريي  م�ضمون 
ديب، جنم �ضل�ضلة اأفام “قرا�ضنة 

الكاريبي«.
ومع اأن هريد مل تذكر ا�ضم جوين 
دي��ب ���ض��راح��ة يف تلك امل��ق��ال��ة، اإل 
اأن املمثل ال�ضهري اعترب اأن املقالة 
م�ضريته  وقّو�ضت  �ضمعته  �ضّوهت 
قدره  بتعوي�س  وط��ال��ب  امل��ه��ن��ي��ة، 
ذكرته  ملا  وفقا  دولر،  مليون   50

فران�س بر�س.
بتعوي�س  املحلفني،  هيئة  وق�ضت 
لفائدة  دولر  م��ل��ي��ون   15 ق����دره 

جوين ديب.

متوت لدقائق.. وتعود للحياة
عادت امراأة اأمريكية اإىل احلياة باأعجوبة بعد اأن مت نقلها 
اإىل امل�ضت�ضفى وهي م�ضابة باإنتان خطري تركها ميتة ملدة 
 30- برازيل  كيا  الأزي��اء  عار�ضة  وا�ضتيقظت  دقائق.   8
عاماً- من ميلووكي، يف الوليات املتحدة، يف 11 فرباير 
الوقت،  ذل���ك  ويف  م��ع��دت��ه��ا.  ب����اآلم يف   ،2019 -���ض��ب��اط 
���ض��دي��دة ناجتة  ت��ع��اين م��ن تقل�ضات  اأن��ه��ا  ك��ي��ا  اع��ت��ق��دت 
الت�ضاعد،  يف  ا�ضتمر  الأمل  لكن  ال�ضهرية.  ال���دورة  ع��ن 
و�ضلت  عندما  و  الإ�ضعاف.  �ضيارة  كانت يف  �ضاعات  وبعد 
ب�ضكل  ا  منخف�ضً دم��ه��ا  �ضغط  ك��ان  امل�ضت�ضفى،  اإىل  كيا 
اإىل  اأدى  معدتها  يف  التهاًبا  الأط��ب��اء  واكت�ضف  خ��ط��ري، 
الدم، وبينما كانت ت�ضتعد للجراحة، توقف قلبها  تعفن 
ثاث مرات، ومت نقلها اإىل غرفة العمليات، حيث مت برت 
�ضاقها الي�ضرى. ومع ذلك، اعتقد الأطباء اأن الأوان قد 
واأبلغوا عائلتها  دقائق،  ملدة ثماين  كيا  فات، حيث ماتت 
اآخر ميكنهم فعله. و حل�ضن احلظ،  باأنه ل يوجد �ضيء 
نقل  ���ض��رورة  على  واأ���ض��رت  ذل��ك،  قبول  عائلتها  رف�ضت 
كيا اإىل م�ضت�ضفى اآخر لتلقي العاج لإنقاذ حياتها. ويف 
امل�ضت�ضفى الثاين، دخلت يف غيبوبة طبية ملدة اأ�ضبوعني، 

حتى ا�ضتيقظت باأعجوبة تلقاء نف�ضها.

يفقد ذر�عه �أثناء رفع �لأثقال
فقد ع�ضو يف نادي ريا�ضي ذراعه ب�ضبب مر�س مميت يلتهم 
اللحم بعد اأن مت انتزاع الع�ضلة ذات الراأ�ضني من مكانها يف 

حادث غريب خال ممار�ضته لريا�ضة رفع الأثقال.
وا�ضتيقظ غابرييل ماكينا لي�ضكي “29 عاماً” من اأديايد 
غيبوبة  م��ن  خ��رج  عندما  مرعبة  �ضدمة  على  ب��اأ���ض��رتال��ي��ا، 
�ضرير  رع��ب��ه، وه��و يرقد على  اأث���ار  اأي���ام، وم��ا   10 ا�ضتمرت 
الي�ضرى قد  اأكرث من ن�ضف ذراع��ه  اأن  اأن يدرك  امل�ضت�ضفى، 
مت برته. وقبل اأقل من اأ�ضبوعني فقط كان طالب الهند�ضة 
الريا�ضية  الأل��ع��اب  �ضالة  يف  غريب  حل��ادث  �ضحية  املدنية 
مرفقه،  من  الي�ضرى  الراأ�ضني  ذات  الع�ضلة  متزق  اإىل  اأدى 
وتركه  50 كجم  وال��ب��ال��غ  يرفعه  ك��ان  ال���ذي  ال���وزن  و�ضقط 
ي�ضرخ من الأمل حيث انف�ضلت ع�ضات ذراعه متاًما. و قال 
غابرييل متحدًثا عن حلظة تعر�ضه لاإ�ضابة “قفزت فوراً 
يف ال�ضيارة، وقدتها مل�ضافة 50 مرًتا واأنا اأ�ضرخ من الأمل، ثم 

ات�ضلت ب�ضديق لياأتي لياأخذين. 

�شركة طري�ن ت�شمح لطاقمها باإظهار و�شومهم
طواقم  ���ض��م��ن  ال��ع��ام��ل��ون  ي�ضطر  ل��ن  ف�����ض��اع��داً  الآن  م��ن 
اإىل تغطية  اأتانتيك،  الطائرات على من رحات فريجن 
�ضركة  غ��ريت  بعدما  ال�����ض��اق��ني،  اأو  ال��ذراع��ني  على  ال��و���ض��وم 

الطريان �ضيا�ضتها بهذا اخل�ضو�س.
يف ال�ضابق، كان على اأي موظف طريان يرتدي زًيا ر�ضمًيا، اأن 
ا باأكمام طويلة اأو يتخذ اأي اإجراء اآخر لإخفاء  يرتدي قمي�ضً
الو�ضم على ذراعيه. اإل اأن �ضركة فريجن اأتانتيك �ضمحت 
لطواقم طائراتها باإظهار الو�ضوم على الذراعني وال�ضاقني، 
واإخفائها على الراأ�س والرقبة، اإ�ضافة اإىل تغطية اأي و�ضوم 
ذات طابع م�ضيء. وغردت �ضركة الطريان اليوم على تويرت 
�ضجعنا  لقد  وامل�ضيفات،  للم�ضيفني  �ضعيد  ي��وم   “ قائلة: 
موظفينا دائماً على اأن يكونوا على طبيعتهم، لذلك اعتباراً 

من اليوم، ميكنهم اإظهار و�ضومهم بكل فخر«.

جمعية مهتمة بتحقيق رغبات �ملر�شى قبل رحيلهم
باأمرا�س  للم�ضابني  الأخ��رية  الرغبات  تلبية  اأع��وام على   5 الأملانية، منذ  راي��ن مني”  “ون�ضفاغن  تعمل جمعية 
املنا�ضب من الدعم  املنا�ضبة، وامل�ضتوى  “لدينا الآلية  خطرية قبل رحيلهم. وتقول مديرة امل�ضروع مارتينا روث: 
الطبي«. وت�ضيف اأن من الأ�ضهل على فريقها حتقيق الرغبات، ب�ضكل اأف�ضل من العاديني. وتن�ضق مي�ضائيا لووز  
وتنظم رحات من مكتبها يف  الرغبات التي ت�ضل اإىل املجموعة، التي ميكن ترجمة ا�ضمها اإىل “عربة الأمنيات”، 

فرانكفورت.
ومتول اأن�ضطة امل�ضروع من التربعات، ويرتبط باحتاد العمال اخلريي الأملاين للم�ضاعدات والرعاية. وتلقت جمعية 
“عربة الأمنيات” نحو 700 طلب يف الأعوام اخلم�ضة املا�ضية، وا�ضتطاعت تلبية قرابة 140 منها الرغبات وفق 

لووز، وكانت اأبعد رحلة اإىل �ضاحل بحر ال�ضمال. وتن�ضم جمموعة من املتطوعني للم�ضاركة يف تنظيم الرحات.
وتو�ضح روث اأن “الرغبات تعرب عن الختافات الفردية بني النا�س، ويف الواقع مييل النا�س اإىل احلنني لاأ�ضياء 
التي ميكن األ تكون لها اأهمية تذكر، مثل زيارة املمتلكات التي كانت لديهم منذ فرتة طويلة«. ويدير احتاد العمال 
وهي مركبات معدة لتلبية احتياجات ال�ضيوف، يحتوي  اخلريي يف اأملانيا، 22 مركبة ملجموعة “عربة الأمنيات”، 

كل منها على اأريكة وما�ضات لل�ضدمات، وزجاج عاك�س من جميع اجلهات، واأجهزة طبية للطوارئ.
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تتجمد حتى �ملوت ب�شبب �إهمال �ملنقذين
جتمدت امراأة بريطانية حتى املوت بعد اأن �ضقطت من دراجتها 
يف م��ق��ربة، ج���راء اإه��م��ال رج���ال ال�����ض��رط��ة ال��ذي��ن ت��وق��ف��وا عن 
جاكلني  عائلة  تلقت  ف��ق��ط.  دق��ائ��ق  ع�ضر  خ��ال  عنها  البحث 
يف  الإه��م��ال  عن  هامرب�ضايد،  �ضرطة  من  تعوي�ضات  بار�ضونز 
تاأدية الواجب، والذي اأدى اإىل موتها من الربد. وكان اأحد املارة 
قد �ضاهد املراأة التي كانت حتت تاأثري الكحول وهي ت�ضقط عن 
دراجتها، وات�ضل بال�ضرطة لدى و�ضوله اإىل املنزل لأنه مل يكن 
واكت�ضف  للموت  ُتركت  عاًما،   56 لكن جاكلني،  هاتفاً.  يحمل 
املقربة  ال��ت��ايل يف  ال��ي��وم  ���ض��ب��اح  الأ���ض��خ��ا���س ج�ضدها يف  اأح���د 
هامرب�ضايد  �ضرطة  وافقت  يورك�ضاير.  �ضرق  ه��ال،  يف  الغربية 
بانتهاك  ال�ضرطة  اتهموا  الذين  ت�ضوية مع عائلتها،  الآن على 
البالغ  احلزين،  جاكلني  �ضقيق  �ضتيفن،  وقال  الرعاية.  واجب 
ال�ضرطة،  اإخفاق  بالغ�ضب من  �ضعر  اإن��ه  عاًما،   64 العمر  من 

واتخذ اإجراءات قانونية لتلقينهم در�ضاً.

ر�تب �شهر لق�شاء يوم على �ل�شاطئ
اأ�ضحاب  خ�ضو�ضا  اللبنانيون،  فوجئ  ال�ضيف  ف�ضل  اق���رتاب  م��ع 
ومناطق  امل�ضابح  اإىل  ال��دخ��ول  ر���ض��وم  ب��ارت��ف��اع  املتو�ضطة،  الأج����ور 
لهذا  اأ�ضعارها  ال�ضياحية  املنتجعات  و�ضعت  بعدما  املائية،  الألعاب 
املو�ضم. فعلى اأقل تقدير، يتوجب على العائلة املكونة من 4 اأ�ضخا�س 
لبنانية لرتياد  ل��رية  األ��ف  و600  مليون  ع��ن  يقل  ل  م��ا  تدفع  اأن 
�ضاطئ البحر، اأي ما يوازي تقريبا راتب �ضهر ل�ضريحة كبرية من 
مقارنة  العام  هذا  املنتجعات  اأ�ضعار  وت�ضاعفت  لبنان.  يف  املوظفني 
بالعام املا�ضي، حتى اإن بع�س املوؤ�ض�ضات و�ضعت ت�ضعريتها بالدولر، 
الجتماعي  التوا�ضل  �ضفحات  على  املعلقني  من  كثريا  جعل  مما 
ال�ضواطئ  اإىل  الرحلة  اأن  املجاورة، وتبني  بالدول  الأ�ضعار  يقارنون 
الرتكية قد تبدو اأرخ�س من ال�ضطياف يف لبنان. وفيما العني على 
املتوقفة، وبانتظار  هذه الفر�ضة اجليدة لتحريك عجلة القت�ضاد 
وق�ضاء  لبنان  اإىل  للقدوم  ال�ضفر  تذاكر  حجزوا  الذين  املغرتبني 
من  لهم  تي�ضر  م��ا  حاملني  اأه��ل��ه��م  وب��ني  وطنهم  رب���وع  يف  ال�ضيف 
الدولر، ل بد من ال�ضوؤال عن اأ�ضعار الدخول اإىل امل�ضابح واملنتجعات 
ال�ضياحية البحرية، وما اإذا كانت �ضتنا�ضب املقيمني الذين يتقا�ضون 

رواتبهم باللرية اللبنانية، اأو املغرتبني القادمني من اخلارج.

علماء فلك يحّلون »�للغز �لقدمي« للكوكبني �لبعيدين
تو�ضل علماء فلك موؤخرا اإىل تف�ضري اختاف مظهر “اأورانو�س” 
و”نبتون”، رغم وجود الكثري من القوا�ضم امل�ضرتكة بني الكوكبني. 
واأحجاما  كتا  ال�ضم�ضي  ال��ن��ظ��ام  يف  الأب���ع���دان  ال��ك��وك��ب��ان  وميتلك 
زرقة  اأك��رث  “نبتون”  يبدو  ذل��ك  وم��ع  مت�ضابهة،  جوية  وتركيبات 
باتريك  الربوفي�ضور  اأجراها  درا�ضة  ووف��ق  “اأورانو�س«.  ج��اره  من 
نتائجها يف جملة  ون�ضرت  الربيطانية،  اأك�ضفورد  اإروي��ن يف جامعة 
فاإن وجود طبقة من ال�ضباب بدرجات  “البحوث اجليوفيزيائية”، 
خمتلفة على كا الكوكبني، يقف وراء الأ�ضكال املختلفة لهما. وبّينت 
مت�ضاٍو  ب�ضكل  الأزرق  باللون  �ضيظهران  الكوكبني  كا  اأن  الدرا�ضة 
تقريبا اإذا مل يكن هناك �ضباب يف الغاف اجلوي. وطّور الباحثون 
من��وذج��ا ل��و���ض��ف ط��ب��ق��ات ال��ه��ب��اء اجل���وي يف ال��غ��اف اجل���وي لكا 
الواردة من تل�ضكوب هابل الف�ضائي  البيانات  الكوكبني، با�ضتخدام 
ن��ورث، طور فريق  ونا�ضا لاأ�ضعة حتت احلمراء ومر�ضد جيميني 
دويل من الباحثني منوذًجا لو�ضف طبقات الهباء اجلوي يف الغاف 

اجلوي لكا الكوكبني.
كاثرين ، دوقة كامربيدج الربيطانية تبت�ضم وهي يف طريقها اإىل موكب عيد مياد امللكة، كجزء من الحتفالت باليوبيل الباتيني للملكة اإليزابيث الثانية يف لندن.  »ا ف ب«

جامعة تثري �نتقاد�ت 
بتدخلها يف »لب�س« �لطالب

اإح���دى  اإدارة  ات��خ��ذت��ه  ق����رار  اأث����ار 
ب�ضبط  ال�������ض���ودان���ي���ة  اجل���ام���ع���ات 
اجتماعيا  ج��دل  الطاب  ماب�س 
وانتقادا وا�ضعا؛ اإذ اعتربه البع�س 
ال�ضخ�ضية  احل����ري����ة  يف  ت���دخ���ا 
عن  وردة  اجل����ام����ع����ي  ل���ل���ط���ال���ب 
املجتمع؛  ي�ضهدها  التي  التحولت 
اأن��ه م�ضعى  اإىل  اآخ��رون  اأ�ضار  فيما 
ال�ضعب  ق����ي����م  ع����ل����ى  ل����ل����ح����ف����اظ 

ال�ضوداين.
بيان  بح�ضب  ال�����ض��واب��ط  و�ضملت 
اأ�ضدرته عمادة الطاب يف جامعة 
ك�����ض��ا ب�����ض��رق ال�������ض���ودان؛ حتديد 
املحت�ضم”  “الزي  ب����  اأ���ض��م��ت��ه  م���ا 
الغريب”  غري  و”الزي  للطالبات 

للطاب.
نيوز  “�ضكاي  مل��وق��ع  ط���اب  وق���ال 
ويوؤكد  غريب  القرار  اإن  عربية” 
الهرم  را����س  اإىل  املت�ضددين  ع���ودة 

اجلامعي جمددا.
ال�ضوداين  املجتمع  اأن  واأو���ض��ح��وا 
ب���ط���ب���ع���ه جم���ت���م���ع حم����اف����ظ ول 
اأن  اإىل  م�ضريين  الو�ضاية؛  يحب 
يحر�ضون  وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���اب 
ع��ل��ى ارت�����داء ال����زي امل��ن��ا���ض��ب عند 

خروجهم اإىل اجلامعة.
جمال،  اأمي������ان  ل��ل��ط��ال��ب��ة  ووف���ق���ا 
ف����اإن م��ث��ل ه���ذه ال����ق����رارات تهدف 
ال�ضخ�ضية  احل���ري���ات  تقييد  اإىل 
اأم����ر ي��ع��ي��د اإىل الأذه������ان ما  وه���و 
ك��ان ي��ح��دث خ��ال ف��رتة �ضيطرة 
اإدارات  ع���ل���ى  الإخ���������وان  ع��ن��ا���ض��ر 
اجلامعات قبل �ضقوط نظامهم يف 

اأبريل 2019.

فيلم توم كروز �جلديد يو�جه »فيتو« �شيني
 Top Gun:« ف�����ي�����ل�����م  ي���������واج���������ه 
Maverick« احتمال احلظر يف ال�ضني، 
وذلك بعدما قرر منتجو العمل اإظهار علم 
تايوان على ظهر �ضرتة يرتديها البطل توم 

كروز يف الن�ضخة اجلديدة.
للفيلم  الأ�ضلية  الكا�ضيكية  الن�ضخة  ويف 
“مافريك”  امل��ازم بيت  1986، كان  لعام 
برقع  مزينة  جلدية  �ضرتة  يرتدي  ميت�ضل 
والده  رح��ات  لذكرى  اإح��ي��اء  الظهر،  على 
احلربية اإىل اليابان وتايوان يف الفرتة من 
لكن يف عام 2019،  1963 اإىل 1964. 
وعند اإ�ضدار املقطع الدعائي للجزء الثاين 
املرتقب اأزيل العلم التايواين، اإذ كان توجه 
ال�ضوق  اإع��ط��اء  على  قائما  اآن���ذاك  هوليوود 
لإيراداتها  ن��ظ��را  ك��ب��رية،  اأه��م��ي��ة  ال�ضينية 
القرار  ب��اأن  تكهنات  هناك  وكانت  الكبرية. 
و�ضركة  ال�ضينية  الأف���ام  ت��اأث��ر مب��وزع  ق��د 
التي  ال�ضينية،  بكت�ضرز”  “تن�ضنت  الإنتاج 

كانت م�ضاركة يف اإنتاج الفيلم.
ال��ف��ي��ل��م الأ�ضبوع  ب���دء ع��ر���س  ل��ك��ن ع��ن��دم��ا 
املا�ضي، �ضوهدت عودة العلم التايواين، بعد 
وعدها  ع��ن  ال�ضينية  ال�ضركة  تراجعت  اأن 

بامل�ضاركة يف متويل الفيلم.

ت��ع��ت��ق��د اإح��������دى اخل�����ب�����ريات يف جم�����ال ال���ذك���اء 
الف���رتا����ض���ي���ني  الأط������ف������ال  اأن  ال����ض���ط���ن���اع���ي 
معك  ي���ل���ع���ب���ون  ال������ذي������ن  “التماغوت�ضي” 
اأن ي�ضبحوا ظاهرة ماألوفة  ويحت�ضنونك ميكن 
خال 50 عاًما، وميكن اأن ت�ضاعد هذه الظاهرة 

يف مكافحة الكتظاظ ال�ضكاين.
و لن يتواجد هوؤلء الأطفال الذين مت اإن�ضاوؤهم 
بوا�ضطة الكمبيوتر اإل يف العامل الرقمي الغامر 
الو�ضول  يتم  وال��ذي  ميتافري�س،  با�ضم  املعروف 
مثل  الفرتا�ضي  الواقع  تقنيات  با�ضتخدام  اإليه 
�ضماعة الراأ�س جلعل امل�ضتخدم ي�ضعر وكاأنه وجهاً 

لوجه مع الطفل.
�ضيء  اأي  الفرتا�ضي  الطفل  تن�ضئة  تكلفك  ولن 
تقريًبا، حيث اإنها تتطلب احلد الأدنى من املوارد 
، وف��ًق��ا ل��ك��ات��ري��ون��ا ك��ام��ب��ل، اإح����دى اخل��ب��ريات يف 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  جم���ال  يف  امل��ت��ح��دة  اململكة 

والتقنيات النا�ضئة.
املخاوف  ب��اأن  كامبل  اجل��دي��د، جت��ادل  كتابها  ويف 
ب�ضاأن الزيادة ال�ضكانية �ضتدفع املجتمع لحت�ضان 
الأط����ف����ال ال��رق��م��ي��ني، وت�����ض��ف��ه��م ب��اأن��ه��م “جيل 

الأليفة  احليوانات  اإىل  اإ�ضارة  يف   - متاغوت�ضي” 
ب�ضكل  �ضائعة  اأ�ضبحت  التي  املحمولة  الرقمية 
كبري بني ال�ضباب الغربيني يف اأواخر الت�ضعينيات 

والعقد الأول من القرن احلادي والع�ضرين.
قفزة  مبثابة  الفرتا�ضيون  الأطفال  يبدو  قد  و 
غ�ضون  يف  ول��ك��ن  الآن،  نحن  حيث  م��ن  عماقة 
الذي  اإىل احلد  التكنولوجيا  �ضتتقدم  عاًما،   50
يجعل الأطفال املوجودين يف العامل الفرتا�ضي 
ل مي��ك��ن متييزهم ع��ن الأط���ف���ال امل��وج��ودي��ن يف 

العامل احلقيقي.
وت�ضيف كامبل “مع تطور امليتافري�س، اأ�ضتطيع 
جزًءا  ي�ضبحون  الفرتا�ضيني  الأط��ف��ال  اأرى  اأن 
مقبوًل متاًما من املجتمع يف كثري من دول العامل 

املتقدم«.
و تعتقد ال�ضيدة كامبل اأن النا�س �ضيتمكنون يوًما 
قادرة  التقنية  عالية  ق��ف��ازات  ا���ض��ت��خ��دام  م��ن  م��ا 
الأحا�ضي�س  لتكرار  مل�ضية  فعل  ردود  تقدمي  على 
اجل�ضدية، و�ضي�ضمح ذلك ل�ضخ�س ما اأن يحت�ضن 
كان  لو  كما  معه  ويلعب  ويطعمه  الرقمي  طفله 

طفًا حقيقًيا.

�لتماغوت�شي �أطفال �فرت��شيون يلعبون معك ويحت�شنونك

كامريون دياز تريد �لعي�س 110 �أعو�م
ال�ضيخوخة،  لعمر  “متحم�ضة”  اإنها  دياز   الأمريكية  كامريون  املمثلة  �ضرحت 

اأ�ضلوب حياة  ات��ب��اع  يف  ال�ضتمرار  خ��ال  م��ن   110 عمر  اإىل  ت�ضل  اأن  وت��ري��د 
�ضحي ون�ضط، قائلة اإن اأمامها “50 اأو 60 عاًما للعي�س«.

قالت ممثلة Charlie>s Angels يف مقال اىل احد املن�ضات، اأن تعر�ضها 
على  متار�ضه  كانت  ال��ذي  ال�ضغط  تقييم  تعيد  جعلتها  �ضاقها  يف  لإ�ضابة 

راديك�س  ابنتها  تت�ضارك  التي  دي��از  امل�ضتمر.  التمرين  خال  من  ج�ضدها 
ال�47.  عمر  يف  ابنتها  اجنبت  مادن ،  النجم  بنجي  مع  عامني  تبلغ  التي 

قالت اأريد اأن اأعي�س حتى اأبلغ من العمر 110 اأع��وام، منذ اأن اأجنبت 
طفلة �ضغرية. اأتذكر هذه اللحظة املده�ضة يف الأربعينيات من العمر 
حيث تقدر من هم والديك، واأريد اأن اأق�ضي هذه اللحظة مع ابنتي، 

اأن اأكون معها يف الأربعينيات من عمرها.


