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توجيهات قي�س �سعيد لوزير خارجيته

رئي�س الدولة خالل ا�ستقباله وفد مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء وواحة الكرامة   )وام(

الحتاد الأوروبي يتخلى عن معظم النفط الرو�سي 

مو�ضكو تكّثف �ضغطها على دونبا�ش.. واجلي�ش الأوكراين يرتاجع 

با�ساأغا يوؤكد التزامه مببا�سرة الأعمال دون اللجوء للعنف

عقيلة �ضالح يدعو احلكومة الليبية للعمل من �ضرت
•• �رست-وكاالت:

�سالح،  عقيلة  ال��ل��ي��ب��ي،  ال���ن���واب  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دع���ا 
الثالثاء، احلكومة الليبية اإىل بدء اأعمالها من مدينة 
الربملان  من  املكلف  احلكومة  رئي�س  ق��ال  فيما  �سرت، 
فتحي با�ساأغا اإنه ملتزم مببا�سرة الأعمال دون اللجوء 

للعنف.
�سرت،  مدينة  يف  ال�سيادية  املوؤ�س�سات  اجتماع  وخ��الل 
اأعمالها  بدء  اإىل  الليبية  احلكومة  ندعو  �سالح:  قال 
من مدينة �سرت وتقدمي امليزانية ملجل�س النواب خالل 

الأيام املقبلة.
الأجهزة  وك���ل  ال��ع��ام  للنائب  دع��وت��ي  اأك����رر  واأ����س���اف: 

الرقابية لتحمل امل�سوؤولية لفر�س ال�ستقرار.
ي���دار من  اأن  ي��ج��ب  امل��رك��زي  امل�����س��رف  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
للمحافظ  ي��ح��ق  ول  ل��ل��ق��ان��ون  طبقا  الإدارة  جمل�س 

النفراد بالقرار، داعيا اإىل اإلغاء مركزة القرار.
ول  عا�سمة  كلها  ليبيا  اأن  ب��ا���س��اأغ��ا  ذك���ر  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
تفريق بني مدينة واأخرى لذلك �سنبا�سر اأعمالنا من 
مدينة �سرت، م�سددا على اأن احلكومة الليبية ملتزمة 

مببا�سرة اأعمالها دون اللجوء للعنف �سد اأي خ�سم. 
هذه  يف  م�ساركة  ال�سيا�سي  الطيف  األ���وان  ك��ل  وت��اب��ع: 

احلكومة، و�ستكون حكومة لكل الليبيني.
اأن��ه يف  الربملان  املكلف من  رئي�س احلكومة  كما ك�سف 
الإنفاق  يف  الرت�سيد  م��راع��اة  مت��ت  امل��ي��زان��ي��ة  م��ق��رتح 
وتقلي�س باب امليزانية الت�سيريية واإلغاء باب الطوارئ 

ملكافحة الف�ساد.
معتمدة  م��ي��زان��ي��ة  دون  ال��دول��ة  ب��ق��اء  ق��ائ��ال:  واأردف 

ل�سنوات فتح الباب للف�ساد.
وكان با�ساغا، اقرتح م�سروع ميزانية عامة للدولة تقّدر 
 41.7 95 مليار دينار، �سيخ�س�س منها مبلغ  بنحو 
دينار  مليار   8.6 ومبلغ  ال���روات���ب،  اإىل  دي��ن��ار  مليار 
دينار  مليار  و17.7  الت�سيريية،  احلكومية  للنفقات 
�س  �سيخ�سّ الإعمار، كذلك  واإع��ادة  التنمية  مل�سروعات 

مبلغ 26.6 مليار دينار اإىل نفقات الدعم.
التنمية  لتحقيق  امليزانية  ه��ذه  با�ستخدام  تعهد  كما 
وال�ستقرار القت�سادي واملايل وال�سيا�سي والجتماعي 
من خالل الرتكيز على حل م�ساكل املواطنني وحت�سني 

اخلدمات العامة، خا�سة ال�سحة والتعليم.

•• عوا�صم-وكاالت:

مع دخول العملية الع�سكرية الرو�سية اليوم ال� 97، ك�سف رئي�س اأركان 
اجلي�س الأمريكي، مارك ميلي، اأن بالده على توا�سل مع كييف لتجنب 

الت�سعيد.
واأو�سح ميلي يف مقابلة مع قناة فوك�س نيوز اأن خطر الت�سعيد الرو�سي 
بال�سالح،  لكييف  ب��الده  دع��م  ب�سبب  كبري،  الأوك��ران��ي��ة  الأرا���س��ي  على 

م�سرياً اإىل اأن وا�سنطن تدير ال�سراع الرو�سي الأوكراين بعناية.
الرو�سي  النفط  الأوروب��ي على  وانت�سرت كييف يف معركة احلظر  هذا 
جي�سها  لكن  الرو�سية،  احل��رب  اآل��ة  متويل  يجفف  اأن  �ساأنه  م��ن  ال��ذي 
القوات  باتت  حيث  ال�سرق  على  الرو�سي  الهجوم  مواجهة  يف  يرتاجع 

الرو�سية ت�سيطر على مدينة �سيفريودونيت�سك الرئي�سية يف دونبا�س.
بعد اأ�سابيع عدة من العرقلة من جانب املجر، تو�سل قادة دول الحّتاد 
الأوروبي ال�27 خالل قّمة يف بروك�سل ليل الإثنني الثالثاء اإىل اتفاق 
النفط الذي ت�سّدره  البداية واردات  على حظر تدريجي. و�سي�سمل يف 

ا�ضتعدادها  عن  تعلن  رو�ضيا 
ملقاتلني  جثة   152 لت�ضليم 
اآزوف�����ض��ت��ال  يف  وج��دت��ه��ا 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

الرو�سية  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الرو�سي  اجل��ي�����س  اأن  ال���ث���الث���اء، 
مقاتاًل   152 ج���ث���ث  اك���ت�������س���ف 
اآزوف�ستال  م�����س��ن��ع  يف  اأوك���ران���ي���اً 
جنوب  يف  م��اري��وب��ول  يف  لل�سلب 
م�ستعد  وه�����و  اأوك����ران����ي����ا،  ����س���رق 

لت�سليمها اإىل كييف.
اجلنود  ب������اأن  ال����������وزارة  واأف����������ادت 
تربيد،  �ساحنة  اكت�سفوا  ال��رو���س 
م�سنع  يف  البحث  عمليات  اأث��ن��اء 
من  اأك���ر  حت�سن  حيث  ال�سلب، 
اأوكراين، ل �سيما  2000 مقاتل 
اأ�سابيع قبل  اآزوف، لعدة  من فوج 
يف  الرو�سية  للقوات  ا�ست�سالمهم 
منت�سف اأيار مايو. وقالت الوزارة 
نظام  حيث  ال�ساحنة  يف  الرو�سية 
التربيد مل يكن يعمل، مت تخزين 
وجنود  ملقاتلني  تعود  جثة   152
م��ن ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة، م�سريًة 
اإىل اأنه ُعر اأي�ساً على اأربعة األغام 

حتت اجلثث.
الرو�سي  اجل���ان���ب  اأن  واأ����س���اف���ت 
التي عر  يخطط لإع��ادة اجلثث 
اإىل  ال�����س��ل��ب  م�����س��ن��ع  ع��ل��ي��ه��ا يف 
امل�سوؤولني الأوكرانيني، لفتًة اإىل 
اأي طلب من  تتلق  مو�سكو مل  اأن 

كييف ل�ستعادة هذه الرفات.
وتعذر التحقق ب�سكل م�ستقل من 

هذه الدعاءات.

للربملان  رئي�ضا  ب��ري  نبيه 
ال�ضابعة  ل��ل��م��رة  ال��ل��ب��ن��اين 

•• بريوت-وكاالت:

اللبناين،  النواب  جمل�س  انتخب 
ال���ث���الث���اء، ن��ب��ي��ه ب���ري رئ��ي�����س��ا له 
التوايل،  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ع��ة  ل��ل��م��رة 
الربملان  يعقدها  جل�سة  اأول  يف 
اجل���دي���د، ال���ذي ب���ات ي�����س��م، بعد 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة الأخ����رية، 
كتال غري متجان�سة ل حتظى اأي 

منها باأكرية مطلقة.
عاما(   84( ب��ري  انتخاب  وياأتي 
�سهدها  اأزم���������ات  ���س��ل�����س��ل��ة  ب���ع���د 
الأخرية،  ال�سنوات  خ��الل  لبنان 
مت�سارع  اقت�سادي  انهيار  بينها 
����س���ع���ب���ي���ة غري  واح�����ت�����ج�����اج�����ات 
وانفجار  ال�سلطة  �سد  م�سبوقة 

مرفاأ بريوت.
النيابية  الن���ت���خ���اب���ات  واأت����اح����ت 
الأخرية، التي جرت يف 15 مايو، 
على  م�ستقال  نائبا   13 و���س��ول 

الأقل اإىل الربملان.

تاريخ النفوذ... احلرب الباردة:
�ضراع على النفوذ بني اإمرباطوريتني 

اأيديولوجيتني متعاديتني
•• الفجر -اأمرب لو �صومر -مات اإم هاوزر 

اآرون  رمي��ون  و�سف  هكذا  والهيبة.  احللفاء  لك�سب  ك�سباق  ال��ب��اردة  احل��رب  تبدو 
احلرب الباردة عام 1951. ول�سبب وجيه: هذا هو بال�سبط ما كانت عليه فرتة 
التوتر تلك، حرب النفوذ لك�سب احللفاء واحلد من حتالفات الآخرين وخ�سو�سا، 
يف هذه املعركة حتى املوت بني كتلتني اأيديولوجيتني، كان على كل مع�سكر اأن يقدم 

نف�سه كواجهة عر�س لنموذجه القت�سادي اخلا�س.
ا�ستخدمت الوليات املتحدة، ول تزال، موقعها املهيمن للتاأثري على بقية العامل. 
من  العديد  املتحدة  الوليات  ن�سر  �سهدت  حيث  ا�ستثناًء،  الباردة  احل��رب  تكن  مل 
التاأثري  �سيا�سة  وتاأخذ  ال�سوفياتي.  العمالق  ومواجهة  �سبكاتها  لتو�سيع  الو�سائل 
هذه اأوًل وجه القوة الناعمة. يف الواقع، خالل احلرب الباردة، ا�ستخدم الأمريكيون 

انتاجهم ال�سينمائي ك�سالح �سد املع�سكر ال�سيوعي.          )التفا�سيل �س15(
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فريق يف مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية 
ينجح يف اإعادة ترميم عنق مري�شة

اأخبار الإمارات

�شدمة بايدن لأوكرانيا.. 3 اأ�شباب 
وراء قرار »�شفقة ال�شواريخ«

عربي ودويل

بور�شة الالعبني بفرن�شا.. مبابي يحتفظ 
بال�شدارة وتراجع مي�شي ونيمار

الفجر الريا�شي

منح �سفري اليونان و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل
رئي�ش الدولة يتلقى ات�ضالني هاتفيني 
من رئي�ضي ال�ضني والحتاد ال�ضوي�ضري

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
ال�سني  جمهورية  رئي�س  بينغ  ج��ني  �سي  فخامة  م��ن  هاتفياً  ات�����س��اًل  اهلل 
دولة  و�سعب  �سموه  اإىل  وموا�ساته  تعازيه  خالله  قدم  ال�سديقة،  ال�سعبية 
..منوها  اهلل  رح��م��ه  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  وف���اة  يف  الإم�����ارات 
بالعالقات التاريخية بني البلدين والتي عززها املغفور له ور�سخها خالل 

م�سرية قيادته للدولة.
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بينغ، �ساحب  �سي جني  هناأ فخامة  كما 
عن  وع��رب  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  رئا�سة  توليه  مبنا�سبة  نهيان 
خال�س اأمنياته ل�سموه بالتوفيق والنجاح يف حتقيق طموحات دولة الإمارات 

و�سعبها نحو اآفاق جديدة من الرخاء والريادة يف خمتلف املجالت.
من جهة اأخرى تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل اأم�س ات�ساًل هاتفياً من فخامة اإغنازيو كا�سي�س رئي�س 
ال�سيخ  اإىل �سموه تعازيه يف وفاة  ال�سوي�سري ال�سديق قدم خالله  الحتاد 

خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل.
كما هناأ فخامته �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان بتوليه رئا�سة 
التقدم  الدولة نحو مزيد من  التوفيق يف قيادة  له  الإم��ارات متمنياً  دولة 
والزدهار .. واأكد حر�س بالده على الرتقاء مب�ستوى تعاونها و�سراكتها مع 
دولة الإم��ارات خالل املرحلة املقبلة وتنويع جمالتها خلدمة م�ستهدفات 
التنمية امل�ستدامة يف البلدين ال�سديقني ومبا يحقق م�ساحلهما املتبادلة.

اىل ذلك منح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
دولة  لدى  اليونان  �سفري جمهورية  زوي�س  ديوني�سو�س  �سعادة  اهلل،  حفظه 
الإمارات، و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل، وذلك تقديراً للجهود التي 
بذلها خالل فرتة عمله يف الدولة، ما اأ�سهم يف تطوير وتعزيز العالقات بني 

البلدين ال�سديقني يف العديد من املجالت.       )التفا�سيل �س3(

الذهب  م��ن  الأوروب���ي���ة  امل�سرتيات  ثلثي  اأي  فقط  ال�سفن  ع��رب  رو�سيا 
الأ�سود الرو�سي، ولي�س النفط املنقول عرب خطوط الأنابيب، ما �سمح 

برفع الفيتو املجري.
وقال رئي�س املجل�س الأوروبي �سارل مي�سال يف تغريدة اإّن هذا اخلف�س 

�سيحرم اآلة احلرب )الرو�سية( من م�سدر متويل �سخم.
املفو�سية الأوروبية  اإميانويل ماكرون ورئي�سة  الفرن�سي  الرئي�س  واأكد 
اأور�سول فون دير ليني اأن الحّتاد �سيبحث يف اأقرب وقت ممكن تو�سيع 
خطوط  ع��رب  رو�سيا  ت�سّدره  ال��ذي  النفط  لي�سمل  احلظر  ه��ذا  نطاق 
الأنابيب اإىل دول اأع�ساء يف التكّتل، ويف املجمل �سيتخّلى الحتاد الأوروبي 

بحلول نهاية العام عن %90 من الواردات النفطية الرو�سية.
وكان الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي دعا القادة الأوروبيني يف 
مداخلة عرب الفيديو يف م�ستهّل القمة اإىل �سرورة اأن يواجهوا مو�سكو.
وقال م�ساء الثنني يف ر�سالته اليومية اإىل مواطنيه قبل اإعالن بروك�سل 
قرار فر�س حظر، اإن النقطة الرئي�سية هي النفط الرو�سي. لأنها تتعلق 

با�ستقالل الأوروبيني عن �سالح الطاقة الرو�سي.

ت�سمل هذه احلزمة ال�ساد�سة من العقوبات الأوروبية على رو�سيا، اإق�ساء 
ثالثة م�سارف رو�سية من نظام �سويفت للتحويالت املالية الدولية، من 
بينها �سبريبنك، اأكرب بنك يف رو�سيا، يف تدبري قد يدخل حّيز التنفيذ 

اعتباًرا من هذا الأ�سبوع.
اإل اأن م�سرف �سبريبنك اأكد الثالثاء اأن هذا التدبري �سيكون له تاأثري 
اأمريكية  ب��ع��ق��وب��ات  ا���س��ُت��ه��دف  اأن  ال���ذي �سبق  امل�����س��رف  حم����دود. وق���ال 
وبريطانية، يف بيان نعمل ب�سكل طبيعي - القيود الرئي�سية �سارية اأ�ساًل، 
م�سيًفا اأن الإق�ساء من نظام �سويفت ل يغرّي �سيًئا يف الو�سع بالن�سبة 

للمدفوعات الدولية.
ا على منح احلكومة الأوكرانية  وافق القادة الأوروبيون خالل القمة اأي�سً
ت�سعة مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من ال�سيولة لتتمكن 

من ت�سغيل اقت�سادها.
يف  التحّول  اإىل  الثالثاء  والأخ���ري  ال��ث��اين  يومها  يف  القمة  و�ستتطّرق 
جمال الطاقة يف اأوروبا لال�ستغناء عن الغاز الرو�سي الذي يبدو ل غنى 

عنه اأكر من النفط بالن�سبة لبع�س الدول الأوروبية.

ماكرون ل ي�ضتبعد فر�ش عقوبات 
رو�ضيا  على  اأخ���رى  اأوروب��ي��ة 

•• باري�س -رويرتز:

اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  قال 
ماكرون اإنه ل ميكن ا�ستبعاد اأي 
�سيء فيما يتعلق بفر�س الحتاد 
العقوبات  م��ن  م��زي��دا  الأوروب�����ي 
املقبلة  الأ���س��اب��ي��ع  رو���س��ي��ا يف  على 
اأع���ق���اب ف��ر���س��ه حزمة  وذل����ك يف 
ال�����س��اد���س��ة م���ن ال���ع���ق���وب���ات على 

مو�سكو.
ويف ت�سعيد جديد اأ�ساف الرئي�س 
لل�سحفيني  م��ت��ح��دث��ا  م���اك���رون، 
الأوروب�����ي يف  عقب قمة الحت���اد 
اأن يتم  ي��اأم��ل يف  اأن����ه  ب��روك�����س��ل، 
والأ�سابيع  الأي������ام  يف  ال��ت��و���س��ل 
رو�سيا  م���ع  ات���ف���اق  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة 
الغذائية  امل����واد  ����س���ادرات  ب�����س��اأن 

الأوكرانية.
واأ�سار اإىل اأن اآخر حمادثات بهذا 
الرو�سي  الرئي�سني  ب��ني  ال�سدد 

والرتكي بدت اإيجابية.

ا�ستقبل وفد مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء وواحة الكرامة.. وفريق عمل »اأدنوك« وممثلني لكوادرها ال�سابة

رئي�ش الدولة يوؤكد حر�ضه على التوا�ضل املبا�ضر مع اأ�ضر ال�ضهداء واأبنائهم وتلبية احتياجاتهم ودعمهم ومتكينهم
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« ام�س- يف جمل�س ق�سر البحر - وفد مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء وواحة 
اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب  ال�سيخ خليفة بن طحنون  الكرامة يرافقهم 

�سوؤون اأ�سر ال�سهداء.
وتبادل �سموه مع الوفد الأحاديث الودية واطلع على مبادرات املكتب النوعية 

املتوا�سلة وبراجمهه لدعم اأ�سر �سهداء الوطن.

ع�ضو يف الربملان الرو�ضي يقرتح خطف وزير دفاع من الناتو !
•• لندن-رويرتز:

الرو�سي خطف  الربملان  اق��رتح ع�سو كبري يف 
الأطل�سي  �سمال  باإحدى دول حلف  دف��اع  وزي��ر 
ل�ستجوابه  م��و���س��ك��و  اإىل  ون��ق��ل��ه  اأوك���ران���ي���ا  يف 
الغرب  اأع���ط���اه���ا  ال���ت���ي  الأوام��������ر  ب��خ�����س��و���س 

لكييف.
وقال اأوليج موروزوف، الذي انتخب يف الربملان 
الرو�سي لأول مرة يف 1993 والع�سو يف حزب 
الغربية  الأ�سلحة  اإم���دادات  اإن  املوحدة،  رو�سيا 
لرو�سيا  مبا�سرا  تهديدا  ت�سكل  اأوك��ران��ي��ا  اإىل 

لأهدافها  مو�سكو  مراجعة  الأم��ر  يتطلب  وقد 
الع�سكرية.

ب��رن��ام��ج )60 دق��ي��ق��ة( ع��ل��ى قناة  واأ����س���اف يف 
رو�سيا 1 احلكومية يف وقت متاأخر اأم�س الأول 
الثنني كما تعلمون خمطط خيايل اأفكر فيه... 
يف امل�ستقبل القريب يف مرحلة ما �سيذهب وزير 
الأطل�سي  �سمال  حلف  دول  اإح��دى  من  حربية 
)الرئي�س  م��ع  ل��ل��ح��دي��ث  ك��ي��ي��ف  اإىل  ب��ال��ق��ط��ار 

الأوكراين فولودميري( زيلين�سكي.
وتابع لكنه لن ي�سل اإىل هناك و�سي�ستيقظ يف 

مكان ما يف مو�سكو.

و�ساألته مقدمة الربنامج اأوجلا �سكابييفا، وهي 
يف  للكرملني  امل��وال��ني  ال�سحفيني  م��ن  واح���دة 

التلفزيون، هل تعني اأن نخطفهم؟.
ورد عليها نعم. وعندها �سنعرف من اأعطى اأي 

اأمر ملن، من امل�سوؤول عن ماذا حتديدا.
 ومل يت�سن التوا�سل مع موروزوف و�سكابييفا 

للح�سول على تعقيب.
وزار عدد من ال�سيا�سيني الغربيني كييف لإبداء 
الدعم لأوكرانيا ومنهم وزير الدفاع الأمريكي 
لويد اأو�سنت الذي زار اأوكرانيا يف اأبريل ني�سان 

الربملاين الرو�سي اأوليج موروزوفمع وزير اخلارجية اأنتوين بلينكن.

مهددا بوقف ع�سوية تون�س
قي�ش �ضعيد يطالب بطرد اأع�ضاء جلنة البندقية.!

•• الفجر - تون�س

طالب الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد وزير خارجيته بتعليق ع�سوية بالده 
اإجراء  انتقد  البندقية، وبطرد ممثليها، وذلك بعد تقرير للجنة  يف جلنة 
وزير  مع  لقاء  خ��الل  �سعيد،  وق��ال  تون�س.  يف  جديد  د�ستور  على  ا�ستفتاء 
اخلارجية التون�سي، عثمان اجلرندي، يف ق�سر قرطاج، اإنه ل جمال للتدخل 

يف �ساأن تون�س الداخلي كما تفعله جلنة البندقية.   )التفا�سيل �س14(

�ضقوط �ضواريخ على قاعدة بالعراق 
ت�ضّم قوات للتحالف �ضد داع�ش

•• بغددا-وكاالت:

�سقطت خم�سة �سواريخ، على قاعدة يف غرب العراق، ت�ست�سيف قوات من 
التحالف الدويل �سد تنظيم داع�س، من دون اأن يوؤّدي انفجارها اإىل وقوع 

خ�سائر ب�سرية اأو اأ�سرار مادية، وفق ما اأعلن م�سوؤول يف التحالف.
ب�سقوط ثالثة  الأنبار  اأمني عراقي يف حمافظة  اأف��اد م�سدر  من جهته 
القوات  تديرها  ال��ت��ي  الأ���س��د  ع��ني  لقاعدة  الغربي  املحيط  يف  ���س��واري��خ 
بقيادة  ال��دويل  التحالف  من  ق��وات  ت�ست�سيف  لكّنها  العراقية،  امل�سّلحة 

الوليات املتحدة ملكافحة تنظيم داع�س.
فران�س  لوكالة  التحالف  يف  م�سوؤول  قال  العراقي  امل�سدر  ت�سريح  واإث��ر 
بر�س طالباً عدم ك�سف هويته، اإّن التقارير الأولية تفيد ب�سقوط خم�سة 

�سواريخ على القاعدة، وقد رّدت القوات العراقية.
واأ�ساف: مل ترد اأنباء عن �سقوط �سحايا اأو اأ�سرار يف الوقت احلايل.

وكثرياً ما تتعّر�س قاعدة عني الأ�سد لق�سف �ساروخي وبطائرات م�سرّية، 
وتعود اآخر حادثة من هذا النوع اإىل 30 اأبريل عندما �سقط �ساروخان 
قرب القاعدة مل ي�سفرا عن اإ�سابات. وتبّنت ذلك الهجوم جمموعة غري 
معروفة تطلق على نف�سها ا�سم ف�سيل املقاومة الدولية، عرب قناة موالية 
وامل�سالح  ال��ق��وات  الأخ���رية  الأ�سهر  يف  وا�سُتهدفت  تلغرام.  على  لإي���ران 

الأمريكية يف العراق بهجمات �ساروخية وبطائرات م�سرّية مفّخخة.

وقال �سموه اإن م�سوؤولية متابعة �سوؤون اأ�سر ال�سهداء واأبنائهم وتاأمني جميع 
اأولوياتنا.. موؤكداً حر�س �سموه  اأ�سكال الرعاية ال�ساملة �سيظالن على قمة 

على التوا�سل املبا�سر معهم وتلبية احتياجاتهم ودعمهم ومتكينهم.
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  اخ��رى  جهة  م��ن 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ام�س فريق عمل �سركة برتول اأبو ظبي الوطنية 
»اأدن��وك«.. يرافقهم معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�سناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي لأدنوك.
واأثنى �سموه �� خالل اللقاء الذي جرى يف ق�سر البحر- على دور  »اأدنوك«  يف 

متكني ال�سباب وال�سابات الإماراتيني واإعدادهم وتاأهيلهم..
م�سرياً �سموه اإىل اأهمية جتربة "اأدنوك" يف متكني ال�سباب من �سغل منا�سب 

قيادية وال�سطالع باأدوار اأ�سا�سية يف منظومة عمل ال�سركة.
الإمارات  دول��ة  اأن  نهيان..  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك��د 
حري�سة على توفري فر�س التدريب والتاأهيل وكل ما من �ساأنه بناء الكوادر 
الب�سرية الوطنية املتميزة .. وحث �سموه اأبناء الوطن على م�ساعفة جهودهم 
الإمارات  دولة  تقدم  م�سرية  يف  لالإ�سهام  طاقاتهم  وح�سد  مهاراتهم  و�سقل 
وتعظيم مكت�سباتها واإجنازاتها يف خمتلف املجالت.          )التفا�سيل �س2(

وخالل ا�ستقبال �سموه فريق عمل �سركة برتول اأبوظبي الوطنية »اأدنوك«   )وام(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" ام�س- يف جمل�س ق�سر البحر - وفد مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء وواحة 
الكرامة يرافقهم ال�سيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب 

�سوؤون اأ�سر ال�سهداء.
وتبادل �سموه مع الوفد الأحاديث الودية واطلع على مبادرات املكتب النوعية 

املتوا�سلة وبراجمهه لدعم اأ�سر �سهداء الوطن.

وقال �سموه اإن م�سوؤولية متابعة �سوؤون اأ�سر ال�سهداء واأبنائهم وتاأمني جميع 
اأ�سكال الرعاية ال�ساملة �سيظالن على قمة اأولوياتنا.. موؤكداً حر�س �سموه 

على التوا�سل املبا�سر معهم وتلبية احتياجاتهم ودعمهم ومتكينهم.
الوطن.. مثمنني  اأ�سر �سهداء  اعتزازه بخدمة  الوفد عن  اأعرب  من جانبه 
الدعم والهتمام املتوا�سلني اللذين يوليهما �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 

واأبنائهم. ال�سهداء  اأ�سر  اهلل" اإىل  "حفظه 
اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  البحر..  ق�سر  جمل�س  ح�سر 
مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 

حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية و�سمو ال�سيخ حممد بن 
حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن را�سد 
املعال نائب حاكم اأم القيوين و�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
احلاكم يف منطقة العني و�سمو ال�سيخ �سيف بن حممد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ 
اآل  �سلطان  بن  زايد  اأمناء موؤ�س�سة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  بن  نهيان 
نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
بن  ال�سيخ حامد  و�سمو  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

زايد اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�سمو ال�سيخ عبداهلل 
ال�سيخ حممد  و�سمو  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
بن خليفة اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي و�سمو ال�سيخ خالد بن حممد 
بن زايد اآل نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي 
و�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�سي ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 

نهيان وزير الت�سامح والتعاي�س.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
يرافقهم  "اأدنوك"..  الوطنية  اأبو ظبي  �سركة برتول  اهلل" ام�س فريق عمل 
معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير ال�سناعة والتكنولوجيا املتقدمة 

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي لأدنوك.
واأثنى �سموه �� خالل اللقاء الذي جرى يف ق�سر البحر- على دور " اأدنوك " يف 

متكني ال�سباب وال�سابات الإماراتيني واإعدادهم وتاأهيلهم..
م�سرياً �سموه اإىل اأهمية جتربة "اأدنوك" يف متكني ال�سباب من �سغل منا�سب 

قيادية وال�سطالع باأدوار اأ�سا�سية يف منظومة عمل ال�سركة.
الإم���ارات  دول��ة  اأن  نهيان..  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 
حري�سة على توفري فر�س التدريب والتاأهيل وكل ما من �ساأنه بناء الكوادر 
الب�سرية الوطنية املتميزة .. وحث �سموه اأبناء الوطن على م�ساعفة جهودهم 

الإمارات  دول��ة  تقدم  م�سرية  يف  لالإ�سهام  طاقاتهم  وح�سد  مهاراتهم  و�سقل 
وتعظيم مكت�سباتها واإجنازاتها يف خمتلف املجالت.

ح�سر جمل�س ق�سر البحر.. �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم 
بن حمد  ال�سيخ حممد  و�سمو  املالية  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  دبي 
ال�سيخ عبداهلل بن را�سد املعال  ال�سرقي ويل عهد الفجرية و�سمو  بن حممد 
نائب حاكم اأم القيوين و�سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
اآل نهيان ممثل احلاكم  ال�سيخ طحنون بن حممد  الظفرة و�سمو  يف منطقة 
يف منطقة العني و�سمو ال�سيخ �سيف بن حممد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ نهيان 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
نائب  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ من�سور بن  والإن�سانية و�سمو  لالأعمال اخلريية 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حامد  و�سمو  الرئا�سة  �سوؤون  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 

خليفة  بن  حممد  ال�سيخ  و�سمو  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
اآل  ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد  التنفيذي و�سمو  اآل نهيان ع�سو املجل�س 
اأبوظبي التنفيذي و�سمو ال�سيخ  نهيان ع�سو املجل�س التنفيذي رئي�س مكتب 
اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة 
اآل مكتوم رئي�س  ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد  طريان الإم��ارات و�سمو 
جمل�س دبي الريا�سي ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح 

والتعاي�س.
"اأدنوك"  ال��ل��ق��اء..اإن  خ��الل  اجلابر  �سلطان  الدكتور  معايل  ق��ال  جانبه  من 
حر�ست على خلق وهيكلة فر�س جديدة توفر ملواطني دولة الإمارات فر�ساً 
يف  القت�سادي  النمو  متكني  يف  والإ�سهام  واأعمالها  م�ساريعها  يف  لال�ستثمار 

دولة الإمارات للخم�سني عاماً القادمة.
اأطلقته  ال��ذي  امل�سافة"  املحلية  القيمة  تعزيز  "برنامج  اأن  معاليه  واأ���س��اف 
وظيفة   3000 م��ن  اأك���ر  ت��وف��ري  يف  اأ���س��ه��م   2018 ع���ام  خ���الل  "اأدنوك" 

اإىل  اخلا�س..م�سرياً  القطاع  يف  والكفاءات  املهارات  اأ�سحاب  من  للمواطنني 
اأن الربنامج جرى تعميمه على م�ستوى الدولة بالتعاون مع وزارة ال�سناعة 

والتكنولوجيا املتقدمة نتيجة النجاح الذي حققه.
جمموع  من   58% ن�سبة  ي�سكلون  الإم��ارات��ي��ني  وال�سابات  ال�سباب  اأن  يذكر 
العاملني يف ال�سركة.. فيما تعمل "اأدنوك" على تطبيق عدد من برامج تطوير 
ال�سباب املواطنني يف قطاع النفط والغاز من �سمنها "برنامج القادة النا�سئني" 
القيادات  و"برنامج  الن�سائية"  القيادات  و"تطوير  املتقدمة"  و"القيادات 
التنفيذية" والعديد غريها، والتي تهدف اإىل اإعداد قيادات م�ستقبلية متميزة 

قادرة على خدمة الوطن واملجتمع وحتقيق طموحات القيادة الر�سيدة.
ويعد "برنامج تطوير قيادات اأدنوك ال�سابة" الذي اأطلقته ال�سركة خالل عام 
2017 من الربامج التي كان لها تاأثري مهم يف تاأهيل عدد كبري من �سباب 
يزيد عن %60 من خريجي  ما  ي�سغل  حيث  واإعدادهم  "اأدنوك" املتميزين 

الربنامج حالياً منا�سب قيادية مهمة يف ال�سركة.

اأ�ساد بجهودها يف متكني ال�سباب الإماراتي وتاأهيله

رئي�ش الدولة ي�ضتقبل فريق عمل »اأدنوك« وممثلني لكوادرها ال�ضابة 
ويوؤكد احلر�ش على بناء الكوادر الب�ضرية الوطنية املتميزة 

ا�ستقبل وفد مكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء وواحة الكرامة

رئي�ش الدولة يوؤكد حر�ضه على التوا�ضل املبا�ضر مع اأ�ضر ال�ضهداء واأبنائهم وتلبية احتياجاتهم ودعمهم ومتكينهم
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اأخبـار الإمـارات

يف اإطار تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي يف التحديث احلكومي

حكومتا الإمارات و�ضربيا تبحثان تعزيز التبادل املعريف يف قطاعات اخلدمات والقدرات احلكومية والذكاء ال�ضطناعي

خالله جتارب حكومتي البلدين يف 
وتطوير  الذكية  احلكومة  تر�سيخ 
اخل�����دم�����ات ال����ذك����ي����ة، وامل������ب������ادرات 
احلكومية  امل�سرعات  مثل  املتميزة 
الرقمي  وال���ت���ح���ول  الإم�����ارات�����ي�����ة، 
اجلانبان  ت���ب���ادل  ك��م��ا  ل��ل��خ��دم��ات، 
ال���ت���ج���ارب ال���ن���اج���ح���ة يف جم����الت 
والقت�ساد  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
ال�����رق�����م�����ي وال�������ربجم�������ة وال����ط����ب 
الإبداعية،  وال�����س��ن��اع��ات  احل��ي��وي، 
التبادل  ب���رن���ام���ج  اإىل  وت���ط���رق���ا 
اأطلقته  ال�����ذي  احل��ك��وم��ي  امل���ع���ريف 
حكومة دولة الإمارات بهدف تعزيز 
املعرفة  تبادل  العاملية يف  ال�سراكات 

والتجارب الناجحة.
وكان �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 

تنفيذ  ال��ت��ع��اون يف  ح���ول جم����الت 
التي  الرئي�سية  واملحاور  التفاقية 
تغطيها، مبا ي�سهم يف ترجمتها اإىل 

واقع عملي ونتائج ملمو�سة.
وق����ال اإن ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
معارفها  م�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  حت���ر����س 
العامل،  ح���ك���وم���ات  م���ع  وجت���ارب���ه���ا 
النجاح  ق�����س�����س  اإىل  وال����ت����ع����رف 
التحديث  جم�������الت  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
احل���ك���وم���ي، وال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 
وتر�سيخ  العمل  منظومة  حت��دي��ث 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، م�سرياً  ح��ك��وم��ة  اأ���س�����س 
وال�سراكات  التعاون  تعزيز  اأن  اإىل 
والتحديث  ال��ت��ط��وي��ر  يف  ال��دول��ي��ة 
النهو�س  يف  ع��ام��اًل حم��وري��اً  ميثل 
مرونتها  وت���ع���زي���ز  ب���احل���ك���وم���ات 

وال�سناعات  الأع���م���ال،  وح��ا���س��ن��ات 
والتعليم،  وال�����س��ي��اح��ة،  الإب��داع��ي��ة 
ال�سطناعي.  وال��ذك��اء  وال��ربجم��ة، 
وتعد اتفاقية التعاون بني حكومتي 
�سربيا  وجمهورية  الإم����ارات  دول��ة 
اتفاقيات  ل�سل�سلة  ج��دي��دة  اإ���س��اف��ة 
عاملية وقعتها حكومة الإم��ارات مع 
ع���دة دول يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، يف 
املعريف  التبادل  لتعزيز  �سعيها  اإطار 
بني احلكومات خلدمة جمتمعاتها، 
من خالل اتفاقيات التعاون الثنائي 
التحديث  يف  ال��ت��ف��اه��م  وم���ذك���رات 
والتطوير احلكومي ونقل التجارب 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة، واخل����ربات 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي،  امل���ت���م���ي���زة يف 
والرتقاء مب�ستويات الأداء، وتعزيز 

العام  امل��دي��ر  م�ساعد  النقبي  يا�سر 
وال���ق���درات احلكومية يف  ل��ل��ق��ي��ادات 
مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء بوزارة 
و�سقر  ال��������وزراء،  �����س����وؤون جم��ل�����س 
ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر  غ��ال��ب  ب��ن 
الذكاء ال�سطناعي يف حكومة دولة 
مدير  ال�سعمي  و���س��امل  الإم������ارات، 
اإدارة تطوير اخلدمات احلكومية يف 
مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء بوزارة 

�سوؤون جمل�س الوزراء.
واأكد الدكتور يا�سر النقبي اأن زيارة 
وف���د ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات اإىل 
اإطار  ت��اأت��ي يف  ج��م��ه��وري��ة ���س��رب��ي��ا، 
اتفاقية  لتفعيل  امل�سرتكة  اجلهود 
التحديث  يف  ال���ث���ن���ائ���ي  ال����ت����ع����اون 
والأفكار  ال��روؤى  وتبادل  احلكومي، 

بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
احلايل،  م��اي��و   12 يف  �سهد  امل��ال��ي��ة 
يف  الثنائي  التعاون  اتفاقية  توقيع 
الإمارات  ب��ني  احلكومي  التحديث 
معايل  وق���ع���ه���ا  ال����ت����ي  و�����س����رب����ي����ا، 
ال��ق��رق��اوي وزير  ع��ب��د اهلل  حم��م��د 
اآنا  ال��وزراء، ومعايل  �سوؤون جمل�س 
جمهورية  وزراء  رئي�سة  برنابيت�س 
 10 على  التفاقية  وتركز  �سربيا. 
لتعزيز  ل��ل��ت��ع��اون  رئ��ي�����س��ي��ة  حم����اور 
اجلاهزية للم�ستقبل واإيجاد حلول 
مبتكرة للتحديات، ت�سمل: احلكومة 
الرقمي،  والق���ت�������س���اد  ال���رق���م���ي���ة، 
القدرات  وب��ن��اء  والب��ت��ك��ار،  والعلوم 
احلكومية،  وامل�سرعات  احلكومية، 

وجاهزيتها للم�ستقبل. 
واأجرى وفد حكومة دولة الإمارات 
واللقاءات  الج��ت��م��اع��ات  م��ن  ع���دداً 
التعاون  جم���الت  لبحث  الثنائية 
�سربيا،  ج���م���ه���وري���ة  ح���ك���وم���ة  م����ع 
وا����س���ت���ع���ر����س اجل����ان����ب����ان جت�����ارب 
ال����ب����ل����دي����ن يف جم����ال  ح����ك����وم����ت����ي 
اخل���دم���ات ال��رق��م��ي��ة، خ���الل زي���ارة 
واحلكومة  التكنولوجيا  مكتب  اإىل 
ال�سربية،  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال��رق��م��ي��ة 
وت���ع���رف ال���وف���د الإم����ارات����ي خالل 
الوطنية  الأك����ادمي����ي����ة  يف  ج���ول���ة 
لالإدارة العامة، الربامج التدريبية 
علوم  ت��ق��دم��ه��ا يف جم�����الت  ال���ت���ي 
البيانات والثورة ال�سناعية الرابعة. 
وعقد اجلانبان اجتماع عمل ت�ساركا 

•• دبي-الفجر: 

التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  تفعيل  اإط����ار  يف 
الثنائي يف التحديث احلكومي، بني 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  حكومتي 
التي  �سربيا،  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة 
مت توقيعها يف دبي موؤخراً، بح�سور 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م���ك���ت���وم ب����ن حممد 
ن��ائ��ب حاكم  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���س��د 
دب���ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
املالية، عقد وفد من حكومة  وزير 
وور�س  اجتماعات  �سل�سلة  الإم��ارات 
عمل وجولت معرفية، خالل زيارة 

ر�سمية اإىل جمهورية �سربيا.
احلكومي  ال���وف���د  زي������ارة  وه���دف���ت 
ت���ب���ادل  ت���ع���زي���ز  اإىل  الإم��������ارات��������ي 
امل�������ع�������ارف وم���������س����ارك����ة اخل�������ربات 
قدرات  وبناء  الناجحة،  والتجارب 
اأف�سل  وتبّني  احلكومية،  ال��ك��وادر 
وو�سع  احلكومي،  العمل  ممار�سات 
املبادرات  وحتديد  الفنية  اخلطط 
البلدين،  ب����ني  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
املعريف  ال���ت���ب���ادل  وب���ح���ث جم�����الت 
احلكومية  اخل���دم���ات  ق��ط��اع��ات  يف 
احلكومية  وامل�������س���رع���ات  ال���ذك���ي���ة 
وب������ن������اء ال��������ق��������درات احل����ك����وم����ي����ة، 
الوفد  �سم  ال�سطناعي.  وال��ذك��اء 
ب���ن ط��ل��ي��ع��ة رئي�س  ���س��ع��ادة حم��م��د 
حكومة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
الدكتور  و���س��ع��ادة  الإم������ارات،  دول���ة 

وبناء  احل��ك��وم��ي،  التميز  منظومة 
القدرات والكفاءات ، واإعداد اأجيال 
وتطوير  احلكومية،  ال��ق��ي��ادات  م��ن 
جتربة تقدمي اخلدمات احلكومية، 
العربية،  م�سر  جمهورية  و�سملت: 
الها�سمية،  الأردن������ي������ة  وامل���م���ل���ك���ة 
وجمهورية  ال����ع����راق،  وج��م��ه��وري��ة 
ال���������س����ودان، وك���رد����س���ت���ان ال����ع����راق، 
وجمهورية  اأوزبك�ستان،  وجمهورية 
كو�ستاريكا،  وجمهورية  ال�سنغال، 
وجمهورية  ال��ي��ون��ان،  وج��م��ه��وري��ة 
كولومبيا، ومملكة اإ�سبانيا، و�سي�سل، 
وجمهورية  امل��ال��دي��ف،  وج��م��ه��وري��ة 
غ����وي����ان����ا، وب�����رب�����ادو������س. اجل���دي���ر 
بالذكر، اأن "برنامج التبادل املعريف 
حكومة  اأطلقته  ال��ذي  احلكومي"، 
دولة الإمارات وت�سرف على تنفيذه 
ال��������وزراء،  جم��ل�����س  �����س����وؤون  وزارة 
رئي�سية،  حم������اور   3 م����ن  ي���ت���ك���ون 
وتطوير  الأف�����������راد،  ت���ط���وي���ر  ه����ي 
وتطوير  امل��ع��اجل��ة،  واأدوات  ط���رق 
تعزيز  اإىل  وي����ه����دف  الأن����ظ����م����ة، 
املعارف  لتبادل  العاملية  ال�سراكات 
الناجحة يف  وال��ت��ج��ارب  واخل���ربات 
جم���الت ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي، لر�سم 
احللول  وابتكار  امل�ستقبل  م�سارات 
ال�ستباقية للتحديات التي �ستواجه 
احلكومات بال�ستفادة من التجارب 
ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا دولة 

الإمارات يف الإدارة احلكومية.

رئي�ش الدولة يتلقى ات�ضال هاتفيا من رئي�ش الحتاد ال�ضوي�ضري
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
كا�سي�س  اإغنازيو  فخامة  من  هاتفياً  ات�ساًل  " اأم�س  اهلل  "حفظه 
رئي�س الحتاد ال�سوي�سري ال�سديق قدم خالله اإىل �سموه تعازيه 

يف وفاة ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه اهلل".
اآل نهيان  كما هناأ فخامته �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
بتوليه رئا�سة دولة الإم��ارات متمنياً له التوفيق يف قيادة الدولة 
نحو مزيد من التقدم والزدهار .. واأكد حر�س بالده على الرتقاء 
املرحلة  خ��الل  الإم����ارات  دول���ة  م��ع  و�سراكتها  تعاونها  مب�ستوى 
املقبلة وتنويع جمالتها خلدمة م�ستهدفات التنمية امل�ستدامة يف 

البلدين ال�سديقني ومبا يحقق م�ساحلهما املتبادلة.
من جانبه اأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الرئي�س  اأب��داه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ادق��ة  للم�ساعر  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن 
ال�سيخ  الفقيد  وف��اة  الإم���ارات و�سعبها يف  دول��ة  ال�سوي�سري جت��اه 

خليفة "رحمه اهلل" .
. كما عرب عن �سكره لتهنئته بتوليه رئا�سة الدولة وما اأبداه من 
اأمنيات طيبة بالتوفيق يف قيادة الدولة متمنياً لعالقات البلدين 

مزيداً من التنمية والتطور.
وتو�سيع  ال�سداقة  عالقات  الت�سال  خ��الل  اجلانبان  بحث  كما 
جوانب ال�سراكة بني دولة الإم��ارات و�سوي�سرا يف جميع املجالت 

احليوية احلالية وامل�ستقبلية.

رئي�ش الدولة يتلقى ات�ضال هاتفيا من الرئي�ش ال�ضيني
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ال�سني  جمهورية  رئي�س  بينغ  جني  �سي  فخامة  من  هاتفياً  ات�ساًل  اهلل" 
دولة  و�سعب  �سموه  اإىل  وموا�ساته  تعازيه  خالله  قدم  ال�سديقة،  ال�سعبية 
"رحمه اهلل" ..منوها  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  وف��اة  الإم���ارات يف 
بالعالقات التاريخية بني البلدين والتي عززها املغفور له ور�سخها خالل 

م�سرية قيادته للدولة.
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بينغ، �ساحب  �سي جني  هناأ فخامة  كما 
عن  وع��رب  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  رئا�سة  توليه  مبنا�سبة  نهيان 

خال�س اأمنياته ل�سموه بالتوفيق والنجاح يف حتقيق طموحات دولة الإمارات 
و�سعبها نحو اآفاق جديدة من الرخاء والريادة يف خمتلف املجالت.

مع  العمل  من  مزيد  نحو  تطلعه  الت�سال  خ��الل  ال�سيني  الرئي�س  واأك��د 
املقبلة،  املرحلة  خ��الل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
لتعزيز العالقات الثنائية يف اإطار ال�سراكة الإ�سرتاتيجية ال�ساملة القائمة 

بني البلدين ال�سديقني.
من جانبه اأعرب �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة عن �سكره وتقديره لفخامة 
الإم����ارات  و�سعب  �سموه  جت��اه  طيبه  م�ساعر  م��ن  اأب����داه  مل��ا  بينغ  ج��ني  �سي 
ال�سينية ومتيزها واحل��ر���س على   - الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ق��وة  ..م���وؤك���داً 

موا�سلة تعميقها ودفعها اإىل الأمام على جميع امل�ستويات.

 رئي�ش الدولة مينح �ضفري اليونان و�ضام ال�ضتقالل من الطبقة الأوىل

مركز اأبوظبي للتوعية القانونية يطلق حملة مو�ضعة ملكافحة املخدرات على مدار 6 اأ�ضهر
•• اأبوظبي - وام:

اأطلق مركز اأبوظبي للتوعية القانونية واملجتمعية بدائرة الق�ساء "م�سوؤولية"، 
حملة توعية مو�سعة ملكافحة املخدرات ت�ستمر على مدار �ستة اأ�سهر، بهدف زيادة 
الوعي مبخاطر تعاطي امل��واد املخدرة والإدم��ان، وذلك يف اإط��ار حتقيق اأهداف 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  يتما�سى مع توجيهات  املركز مبا 
اأبوظبي،  الق�ساء يف  دائ��رة  الرئا�سة، رئي�س  �سوؤون  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
يدعم  مبا  ال�سلبية،  والظواهر  لل�سلوكيات  للت�سدي  املجتمعي  الوعي  بتعزيز 

احلفاظ على اأمن وا�ستقرار املجتمع.
الفئات  اإىل  مبتكرة،  بطريقة  القانونية  التوعية  تو�سيل  احلملة  ت�ستهدف 
امل�ستهدفة من ال�سباب، والأجيال النا�سئة املتمثلة يف طالب املدار�س، اإ�سافة اىل 
اأولياء الأمور، من خالل تنويع و�سائل التثقيف وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة 
الإذاعية  كالربامج  الإعالمية  املن�سات  التوعوية عرب خمتلف  امل��ادة  تقدمي  يف 
والتلفزيونية والتقارير ال�سحفية، مع الرتكيز على ا�ستخدام من�سات التوا�سل 
الجتماعي لنت�سارها على نطاق وا�سع بني خمتلف �سرائح املجتمع، وذلك من 
خالل اإنتاج املواد املرئية وامل�سموعة والإلكرتونية، كالأفالم التوعوية وامل�سامع 
الن�سرات  من  كبري  ع��دد  ن�سر  جانب  اإىل  الإلكرتونية،  والفيديوهات  الإذاع��ي��ة 
التوعوية التي تت�سمن املعلومات الأ�سا�سية عن تعاطي املواد املخدرة وخطورتها 
التي  والوقائع  الق�س�س  من  جمموعة  ن�سر  تت�سمن  ?كما  ال�سلبية.  واآث��اره��ا 
املحا�سرات  عن  ف�سال  منها،  العرب  ا�ستخال�س  بغر�س  املحاكم،  اأم��ام  عر�ست 
املبا�سرة التي �سينظمها املركز لطالب اجلامعات واملدار�س، وكذلك املحا�سرات 
التي تعقد يف املجال�س، بهدف ت�سليط ال�سوء على دور اأولياء الأمور يف الوقاية 

من هذه الآفة، وحماية الأبناء من الوقوع يف براثن املخدرات.
املواد  تعاطي  مل��واج��ه��ة  ال��وع��ي  زي���ادة  على  ?العمل  يف  احلملة  اأه����داف  وت��رتك��ز 
كانت  �سواء  التعاطي  اإىل  امل��وؤدي��ة  الأ�سباب  بيان  خ��الل  من  والإدم����ان،  امل��خ��درة 
اأ�سرية، وبيان املوؤ�سرات الدالة عليه �سواء كانت ج�سدية  اأو  فردية اأو جمتمعية 
اأو �سلوكية اأو بيئية، والآث��ار الناجتة عن التعاطي �سواء على الفرد اأو املجتمع، 
واإبراز اأهمية دور الأ�سرة يف مكافحة تعاطي املخدرات من خالل ت�سليط ال�سوء 
على اللتزامات التي تقع على الوالدين يف متابعة اأبنائهم ودورهم الرقابي على 
�سلوكهم،  على  طبيعية  غري  تغريات  اأي��ة  ومالحظة  اأبنائهم  وت�سرفات  �سلوك 
على  التاأكيد  مع  املخدرات،  تعاطي  لتورطهم يف  املبكر  الكت�ساف  ي�ساعد يف  ما 
�سرورة التوا�سل مع اجلهات املخت�سة اإذا تبني اأن اأحد اأفراد الأ�سرة متعاطي، ما 
ي�ساعد يف ح�سوله على امل�ساعدة والدعم ب�سكل مبكر وي�سهم يف �سرعة تعافيه، 
ت�ساعد  التي  القانونية  الن�سو�س  بيان  الت�سريعي عن طريق  وتو�سيح اجلانب 
مري�س  باعتباره  املتعاطي  مع  الإماراتي  امل�سرع  تعامل  وبيان  العالج،  طلب  يف 
بحاجة اىل عالج وتاأهيل، واحلالت التي متنع من حتريك الدعوى اجلزائية، 

والإجراءات التي يتعني اتخاذها عند اكت�ساف حالة ملتعاطي بني اأفراد الأ�سرة.
ويبداأ الدور الرئي�س يف مكافحة تعاطي املواد املخدرة، من الأ�سرة وقيام الوالدين 
من  مرحلة  كل  اأن  ول�سيما  لالأبناء،  والتثقيفي  والرقابي  التوجيهي  ب��ال��دور 
املراحل العمرية لالإبن لها طريقة معينة يف التوعية، حيث يتعني على الوالدين 
15 حول م�سار املخدرات وما ت�سببه من  ال�  تثقيف الأبناء ممن جت��اوزوا �سن 
يف  ال��وظ��ائ��ف  اأو  باجلامعة  الل��ت��ح��اق  على  قدرتهم  وع���دم  لأح��الم��ه��م  حتطيم 
امل�ستقبل، ف�سال عن �سرورة الهتمام بالأبناء من خالل ق�ساء الأوقات معهم، 
والتعريف بالآثار القانونية وال�سحية التي ترتتب على التعاطي، والرتكيز على 

�سرورة حث الأبناء على اختيار ال�سديق ال�سالح، واإخبارهم بوجودهم الدائم 
املخدرة  امل��واد  رف�س  مهارات  اإك�سابهم  �سرورة  مع  م�سكلة،  لأي  تعر�سهم  عند 
عند عر�سها عليهم. ويعد الت�سريع من اأهم القنوات التي ت�ستخدم يف مكافحة 
رقم  احت��ادي  بقانون  املر�سوم  التي حلقت  التعديالت  املخدرات، وج��اءت  انت�سار 
لتحقيق  العقلية،  واملوؤثرات  املخدرة  املواد  مكافحة  �ساأن  يف   2021 ل�سنة   30
اأنه  املتعاطي على  اإىل  النظر  املخدرات من خالل  تعاطي  الفاعلية يف مكافحة 
لتقومي  الفر�سة  بغر�س منحه  وذل��ك  ولي�س متهم،  اإىل عالج  بحاجة  مري�س 
�سلوكه واإعادة تاأهيله حتى يكون ع�سوا �ساحلا يف اأ�سرته وجمتمعه، وذلك من 
خالل اإمكانية ا�ستبدال املحكمة العقوبة املقيدة للحرية اإىل الإيداع يف وحدات 
املر�سوم بقانون، ف�سال عن  45 من  امل��ادة  املدمنني وفقا لن�س  العالج وتاأهيل 
وحدة  يف  التعاطي  جرائم  مرتكبي  اإي��داع  يف  العام  للنائب  املخولة  ال�سالحية 
اإ�سافة  العالج وعدم حتريك الدعوى اجلزائية يف حالة اجتيازه فرتة العالج، 
اإىل احلق املخول للمتعاطي اأو زوجه اأو اأحد اأقاربه من الدرجة الثانية اأو ممن 
اأو  العامة  النيابة  اأو  العالج  وح��دة  اإىل  العالج  بطلب  التقدم  يف  تربيته  يتوىل 
ال�����س��رط��ة ب��غ��ر���س ط��ل��ب ال��ع��الج مم��ا يعفيه م��ن حت��ري��ك ال��دع��وى اجلزائية. 
وت�سجيعا على التقدم بطلب العالج واحل�سول على الدعم والرعاية الالزمة، 
�سواء من املتعاطي اأو الأ�سرة التي ينتمي اإليها، فقد راعى امل�سرع اأن يكون ذلك 
على  �سراحة  ن�س  لذلك  واأ���س��رت��ه،  املتعاطي  �سمعة  على  حفاظا  تامة،  ب�سرية 
اعتبار جميع البيانات واملعلومات اخلا�سة ب�سوؤون املدمنني واملتعاطني املودعني 
يف الوحدة من الأ�سرار التي يحظر يف غري الأح��وال التي ين�س عليها القانون 
جلرمية  املقررة  بالعقوبة  امل��ادة  هذه  يخالف  من  ويعاقب  اإذاعتها،  اأو  اإف�سائها 

اإف�ساء الأ�سرار.

ومل يقت�سر الأمر على ذلك، بل اتبع امل�سرع �سيا�سة خا�سة يف العقاب، قائمة على 
التدرج بالعقوبة وفقا لعدد مرات التعاطي، واأجاز النزول بالعقوبة املقررة قانونا 
خالفا لبقية اجلرائم املن�سو�س عليها بقانون مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات 
الإبعاد  كان  اإن  فبعد  اأجنبياً  كان  اإن  املتعاطي  �سخ�س  النظر يف  واأع��اد  العقلية، 
وجوبيا يف حقه اأ�سبح جوازيا، وذلك حتى ل يحرم من فر�سة العودة مرة اأخرى 
بعقوبة  عليه  املحكوم  املتعاطي  ملنح  واأي�سا  ومنتج.  �سالح  كع�سو  املجتمع  اىل 
مقيدة للحرية، فر�سة العالج والتاأهيل، فقد ن�س القانون يف املادة ال�سابعة منه 
على �سرورة اإن�ساء مراكز متخ�س�سة لتنفيذ عقوبة احلب�س يف جرائم التعاطي 
والتاأهيل  ال��ع��الج  ل��ربام��ج  عليه  املحكوم  فيها  يخ�سع  ال�سخ�سي  وال�ستعمال 
الأ���س��ري والوظيفي  ال��دم��ج  ب��رام��ج  اإىل  اإ���س��اف��ة  وامل��ه��ن��ي،  الريا�سي  وال��ت��دري��ب 
والجتماعي. كما ذهب القانون وفقا لن�س املادة 93 اإىل عدم اعتبار التعاطي 
رد العتبار فيها، وهذا يعك�س مدى الهتمام  �سابقة جنائية تق�سي  لأول مرة 
بتمكني املتعاطي من تعديل �سلوكه والعودة لالندماج باملجتمع، ما يقلل ن�سبة 
اأخرى. واأي�سا ل�سمان عدم العودة للتعاطي، ن�س امل�سرع  العودة للتعاطي مرة 
�سواء  الداخلية  وزارة  ال��دوري من قبل  للفح�س  املتعاطي  على �سرورة خ�سوع 
كان حمكوما عليه اأو ال�سخ�س الذي مل حترك �سده الدعوى اجلزائية ب�سبب 
طلبه للعالج، ملدة ل تزيد على �سنتني بعد تنفيذ العقوبة اأو انتهاء فرتة الإيداع، 
بعد موافقة  اإل  للغري  اأي��ة مبالغ مالية  اإي��داع  اأو  اإىل منعه من حتويل  اإ�سافة 

امل�سرف املركزي بالتن�سيق مع وزارة الداخلية.
الإ�سالح  اإىل  الرامية  الإم��ارات��ي،  امل�سرع  مقا�سد  الن�سو�س  ه��ذه  ك��ل  وت��وؤك��د 
�سلوكه  تقومي  بهدف  والتاأهيل  العالج  من  املتعاطي  ومتكني  الأوىل  بالدرجة 

ومنعه من اإعادة ارتكاب اجلرمية.

�ضات يف مدينة ال�ضيخ �ضخبوط الطبية ينجح يف اإعادة ترميم عنق مري�ضة يف دولة الإمارات فريق متعّدد التخ�ضّ
•• اأبوظبي-الفجر:

�سخبوط  ال�����س��ي��خ  م���دي���ن���ة  جن���ح���ت   
م�ست�سفيات  اأك������رب  اأح������د  ال���ط���ب���ي���ة، 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات  دول������ة 
واخلطرية  احلرجة  احل��الت  لرعاية 
وامل�سروع امل�سرتك بني �سركة اأبوظبي 
ومايو  )���س��ح��ة(  ال�سحية  للخدمات 
كلينك، باإجراء جراحة معقدة وعالية 
كانت  مري�سة  وف��ّك  لوجه  اخل��ط��ورة 

قد اأ�سيبت بورم متكرر.
الفلبينية  امل��ري�����س��ة  م���ع���ان���اة  ب������داأت 
العام  يف  42 عاماً  العمر  البالغة من 
كتلة  وج���ود  اكت�سفت  ح��ني   2009
���س��غ��رية خ��ل��ف اإح����دى اأذن��ي��ه��ا بحجم 
ح��ب��ة ال���ف���ول. وع��ن��دم��ا ت��وج��ه��ت اإىل 
امل��ح��ل��ي��ة ل���س��ت�����س��ارة طبيب،  ال��ع��ي��ادة 
و�سفة طبية  على  البداية  ح�سلت يف 
)بارا�سيتامول(  م�سكناً  دواًء  ت�����س��ّم 

�سنوات  ب�سع  وب��ع��د  ل�����الأذن،  وق��ط��رة 
من الأمل احلاد الذي بقيت تتجاهله 
امل��ري�����س��ة، ك��ان حجم ال���ورم ق��د ازداد 
ت�سخي�سها  مّت  اأن  اإىل  ب�سكل ملحوظ 

بورم الغدة النكفية.
اأو������س�����ح ال����دك����ت����ور ج������ون دي���ف���اي���ن، 
والفكني  ال��وج��ه  ا���س��ت�����س��اري ج��راح��ة 
وال�����راأ������س وال���ع���ن���ق ورئ���ي�������س ق�����س��م يف 
الطبية،  ���س��خ��ب��وط  ال�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة 
بورم  املري�سة  ت�سخي�س  "مّت  ق��ائ��اًل: 
للخاليا  نكفي وهو منو غري طبيعي 
الأكرب  وه���ي  ال��ن��ك��ف��ي��ة،  ال��غ��دد  �سمن 
بني الغدد اللعابية الرئي�سية الثالث. 
وب��ع��د اخل�����س��وع ل��ل��ج��راح��ة الأوىل يف 
2016، ظهر الورم من جديد  العام 
يف العام 2018 ليعاود الظهور لحقاً 
ا�ستئ�سال  وب��ع��د   .2020 ال���ع���ام  يف 
لإج��������راء خزعة،  ال�������ورم  م����ن  ع���ّي���ن���ة 
الأ�سينية  اخل��الي��ا  �سرطان  اأن��ه  تبنّي 

اإىل  املري�سة  توجهت  وق��د  اخل��ب��ي��ث. 
م��دي��ن��ة ال�����س��ي��خ ���س��خ��ب��وط ال��ط��ب��ي��ة يف 
ال���ورم قد  ك��ان  2021 عندما  ال��ع��ام 
وبات  ج��داً  اأ�سبح يف مراحل متقدمة 
بتقرحات  مت�سبباً  اليد  قب�سة  بحجم 

جلدية ملحوظة."
متعدد  ط���ب���ي  ف����ري����ق  ومب���������س����اع����دة 
جون  ال��دك��ت��ور  اأج���رى  �سات،  التخ�سّ

�سملت  ك���ام���ل���ة  ف���ح���و����س���ات  دي���ف���اي���ن 
على  وبناًء  وخزعة،  مقطعياً  ت�سويراً 
تلك الفحو�سات، تاأكد الفريق الطبي 
اأجزاء  ال��ورم خبيٌث وقد ينت�سر يف  اأّن 
اأخرى من ج�سم املري�سة ما مل يجِر 
ا�ستئ�ساله. لذلك، قرر الدكتور جون 
على  املري�سة  اإخ�ساع  املعاون  وفريقه 
التاأكد  ب��ع��د  ج��راح��ي��ة  لعملية  ال��ف��ور 
م���ن اإم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��ئ�����س��ال ال�����ورم من 
ل��ل��م��زي��د من  ت��ع��ري�����س ح��ي��ات��ه��ا  دون 
اخلطر. وتاألف الفريق الطبي متعدد 
�سات من جراح للوجه والفكني  التخ�سّ
جمالت  يف  متمر�سني  واأخ�����س��ائ��ي��ني 
الأ�سعة وعلم الأمرا�س وعالج النطق 

والتغذية والعالج الطبيعي.
واأ�ساف الدكتور جون ديفاين قائاًل: 
خماطر  على  اجلراحة  هذه  "انطوت 
ال���ف���ري���ق الطبي  ك����ان ع��ل��ى  م���ت���ع���ددة 
تفاقمها  م��دى  وي��راق��ب  يراعيها  اأن 

يف ك���ّل م��رح��ل��ة، مب��ا يف ذل���ك �سلل يف 
اأخذنا  ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي. وق���د  ال���وج���ه 
اإجراء  طريقة  كذلك  الع��ت��ب��ار  بعني 
اجلراحة مبا ميكننا من اإعادة ترميم 
امل��ن��ط��ق��ة امل���ت���اأث���رة وجت��م��ي��ل��ه��ا، وذلك 
ول�سمان  الكبري،  ال��ورم  حلجم  نظراً 
نظام  ا�ستخدمنا  ال��دق��ة،  م��ن  امل��زي��د 
�س لر�سد اأع�ساب الوجه  اإنذار خم�سّ
مع  ال��ورم  وا�ستاأ�سلنا  اجلراحة  اأثناء 
ج���زء ك��ب��ري م���ن اجل��ل��د ال����ذي يغطي 
ال���وج���ه، ث���ّم ق��م��ن��ا ب���اإزال���ة ط��ب��ق��ة من 
ي��غ��ط��ي اجل����زء العلوي  ال����ذي  اجل��ل��د 
�سرايينها  واأح����د  امل��ري�����س��ة  ذراع  م��ن 
واأح����د اأوردت���ه���ا لإع����ادة ت��رم��ي��م مكان 
بنجاحنا  كثرياً  و�سررنا  ال�ستئ�سال، 
املكان  وت��رم��ي��م  ال�����ورم  ا���س��ت��ئ�����س��ال  يف 
املتاأثر يف الوقت نف�سه." من جانبها، 
اأخ�سائية  ال�س�ستاوي،  اأم���رية  عّلقت 
مدينة  يف  الطبيعي  ال��ع��الج  يف  اأوىل 

ال�سيخ �سخبوط الطبية، قائلة: "كان 
لإع��ادة التاأهيل دوٌر حم��ورٌي يف تعايف 
املري�سة، حيث ركّزنا يف خطة العالج 
على ا�ستعادة املدى احلركي للمري�سة 
للرقبة  ال��ع�����س��ل��ي��ة  ال���ق���وة  وت��ن�����س��ي��ط 
الهتمام  جانب  اإىل  الأمي��ن،  والكتف 
حركات  يف  تتحكم  ال��ت��ي  ب��الأع�����س��اب 
ال��ف��م وع�����س��الت ال���وج���ه، ك��م��ا ركزنا 
على متارين التنف�س العميق وتن�سيط 
لتجنب  ال��ت��ن��ف�����س��ي  واجل����ه����از  ال���رئ���ة 
امل�ساعفات والرتقاء بجودة حياتها ما 
بعد اجلراحة." اأما املري�سة، ف�سّرحت 
لنجاح  عارمة  ب�سعادة  "�سعرت  قائلة: 
جراحتي وامتنان كبري حل�سويل على 
امل�����س��اع��دة ال��ت��ي ك��ن��ت ب��اأم�����ّس احلاجة 
لفرتة  ال���ورم  م��ع  تعاي�سي  بعد  اإل��ي��ه��ا 
طويلة. النتيجة رائعة حقاً واأنا ممتنة 
للدكتور جون ديفاين لأن��ه بذل  ج��داً 
عن  ف�ساًل  ملعاجلتي،  جهده  ق�سارى 

طاقم التمري�س الذي قّدم يل الكثري 
من الرعاية والهتمام يومياً." اأما يف 
مرحلة ما بعد اجلراحة، فقد حر�ست 
على  الطبية  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة 
للمري�سة،  املنا�سبة  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري 
النطق  ع��الج  جلل�سات  خ�سعت  حيث 
وال����ع����الج ال��ط��ب��ي��ع��ي وح�����س��ل��ت على 
ا���س��ت�����س��ارة اأخ�����س��ائ��ي ال��ت��غ��ذي��ة. وختم 
"يعود  ق��ائ��اًل:  ديفاين  ج��ون  الدكتور 
فريقنا  اإىل  اجل����راح����ة  ه�����ذه  جن�����اح 

والذي  �سات  التخ�سّ متعددة  الطبي 
ال�ساملة  الرعاية  تقدمي  على  حر�س 
اإّن  وبعدها،  اجلراحة  قبل  للمري�سة 
تزويد  يف  بنجاحنا  غ��ام��رة  �سعادتنا 
ل  حتتاجها،  التي  بالرعاية  املري�سة 
ال��ورم الذي كان يهدد  عرب ا�ستئ�سال 
خالل  من  اأي�ساً  بل  فح�سب،  حياتها 
ب�سكل ملحوظ  حت�سني جودة حياتها 
بعد ال�سنوات الطويلة التي عانتها مع 

هذا املر�س."

•• اأبوظبي-وام:

منح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
و�سام  الإم��ارات،  دولة  لدى  اليونان  �سفري جمهورية  زوي�س  ديوني�سو�س  �سعادة 
للجهود التي بذلها خالل فرتة  ال�ستقالل من الطبقة الأوىل، وذلك تقديراً 
عمله يف الدولة، ما اأ�سهم يف تطوير وتعزيز العالقات بني البلدين ال�سديقني 

يف العديد من املجالت.

وقلد معايل اأحمد بن علي ال�سايغ وزير دولة، �سعادة ال�سفري اليوناين الو�سام 
خالل ا�ستقباله يف ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف اأبوظبي.

والنجاح يف عمله، مثنياً  بالتوفيق  ال�سفري  ل�سعادة  اأمنياته  واأع��رب معاليه عن 
على دوره يف تعزيز العالقات املتميزة بني الإمارات العربية املتحدة وجمهورية 

اليونان يف املجالت كافة.
ومن جانبه، اأعرب �سعادة ديوني�سو�س عن بالغ تقديره و�سكره ل�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، م�سيداً بال�سيا�سة 

احلكيمة ل�سموه، ول�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الإجنازات  اإىل  م�سرياً  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
التي حققتها الدولة خالل اخلم�سني عاما املا�سية والتي تعك�س حر�س القيادة 

وطموحها لالرتقاء مبكانة الدولة اإىل م�ساف الدول املتقدمة.
الدولة  بال�سكر جلميع اجلهات احلكومية يف  ال�سفري  �سعادة  تقدم  ويف اخلتام، 
على م��ا وج��ده م��ن ت��ع��اون ك��ان ل��ه الأث���ر الإي��ج��اب��ي يف جن��اح مهمته يف توطيد 

العالقات بني البلدين ال�سديقني.
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اأخبـار الإمـارات
جمعية ال�ضحوح للرتاث الوطني يف ابوظبي تكرم مفو�ضية مر�ضدات راأ�ش اخليمة

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

رئي�س  ابوظبي،  الوطني يف  ال�سحوح للرتاث  ادارة جمعية  رئي�س جمل�س  ال�سحي  لقيو�س  بن  را�سد  كرم عبد اهلل 
لقائدات  الفاعلة  وامل�ساركات  املتميزة  والن�سطة  احلثيثة  جلهودهم  اخليمة،  راأ���س  مر�سدات  مفو�سية  واع�ساء 
البارزة يف �ستى الفعاليات املحلية بالدولة يف كافة  راأ�س اخليمة  ومر�سدات وزهرات وجوالت مفو�سية مر�سدات 
املجالت.  واكد عبد اهلل را�سدبن لقيو�س ال�سحي ان التكرمي جاء مل�ساركة مفو�سية مرا�سدات راأ�س اخليمة املتميزة 
املجتمعية،  او  الرتاثية  او  الوطنية  الفعاليات  �سواء  الم���ارات  م�ستوى  على  تقام  التي  والفعاليات  الأن�سطة  يف 
والن�سطة والربامج التي تنظمها مفو�سية مر�سدات راأ�س اخليمة  ومنها ا�سرتاك الزهرات واملر�سدات يف الفعاليات 
الك�سفية على م�ستوى الدولة.  وخالل حفل التكرمي الذي اأقيم با�سرتاحة عني خت ال�سياحية مت تعريف الزهرات 
ومرا�سدات مفو�سية مرا�سدات راأ�س اخليمة باركان ال�سرتاحة كما مت زيارة املتحف الرتاثي داخل ال�سرتاحة ، 
وا�ستمعت الزهرات واملر�سدات، اىل �سرح من �ساحب املتحف عبد اهلل را�سد بن لقيو�س ال�سحي عن ابرز املقتنيات 

الثرية والتاريخية ايل يت�سمنها املتحف . 

تعزيزا جلهود الرتقاء مبكانة ال�سارقة كمدينة �سديقة لالأطفال واليافعني والعائالت

»ال�ضارقة �ضديقة للطفل« يطلع على جتارب وم�ضاريع مدينة ل�ضبونة �ضمن مبادرة املدن ال�ضديقة لالأطفال
•• ل�صبونة - الربتغال-الفجر:

ال�سارقة  م��ك��ت��ب  م���ن  وف����د  اط���ل���ع 
للمجل�س  التابع  للطفل،  �سديقة 
بال�سارقة،  الأ�سرة  ل�سوؤون  الأعلى 
خ���الل زي��ارت��ه ل��ل��ربت��غ��ال يف مايو 
اجل������اري، ع��ل��ى اأف�����س��ل امل���ب���ادرات 
العامة التي تخ�س املدن ال�سديقة 
ملتاحف  جولة  خ��الل  من  للطفل، 
معنية  وم���وؤ����س�������س���ات  وم������دار�������س 
الربتغال،  واليافعني يف  بالأطفال 
واملعارف  ت��ع��زي��ز اخل����ربات  ب��ه��دف 
لالرتقاء مبكانة ال�سارقة كمدينة 
واليافعني  ل���الأط���ف���ال  ���س��دي��ق��ة 

والعائالت.
تراأ�سته  ال�����ذي  ال���وف���د  واج���ت���م���ع 
الغزال،  خ��ل��ف��ان  ح�سة  ال��دك��ت��ورة 
ال�سارقة  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر 
من  مب�سوؤولني  للطفل،  �سديقة 
ومنهم،  ل�سبونة،  البلدي  املجل�س 
عمدة  م�ست�سارة  ب��ريي��را،  فاطمة 
رئي�سة  ماتيو�س،  وماري�سا  املدينة، 
وفريق  الجتماعي  التدخل  ق�سم 
ع���م���ل ال��ي��ون��ي�����س��ي��ف )ب����رت����غ����ال(، 
بني  التعاون  تعزيز  �سبل  وناق�سوا 

الطرفني. 

تدويرها.
ال���دك���ت���ورة ح�سة  ���س��ع��ادة  وق���ال���ت 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��غ��زال،  خلفان 
للطفل:  �سديقة  ال�سارقة  ملكتب 
ال�سارقة  اإن  بثقة  القول  "ميكنني 
تبادل  م���ن  ا���س��ت��ف��ادت��ا  ول�����س��ب��ون��ة 
اخل������������ربات وال������ت������ج������ارب خ����الل 
الروؤى  على  تعرفنا  حيث  الزيارة، 
وال�سرتاتيجيات والربامج واآليات 
ال��ت��خ��ط��ي��ط يف خم��ت��ل��ف جم���الت 
رعاية الأطفال والتي من �ساأنها اأن 
تعزز من جتربة ال�سارقة وت�ساهم 
ال�سارقة  حت��وي��ل  ن��ح��و  رحلتنا  يف 
بالكامل  م���ك���ر����س���ة  م���دي���ن���ة  اإىل 
وتطلعاتهم  الأط�����ف�����ال  ل���رع���اي���ة 
خ����الل تطوير  م���ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
ومبتكرة  ج��دي��دة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
لإن�ساء بنية حتتية ومرافق اأف�سل 
النف�سية  وال�سحة  الرفاه  لتعزيز 

لالأطفال".
وعلى هام�س الزيارة، ح�سر الوفد 
املدينة  "الطفل يف  العاملية  الندوة 
مبدينة  ن��ظ��م��ت  2022"والتي 
الفعالية  و���س��ك��ل��ت  ك��ا���س��ك��اي�����س، 
ف��ر���س��ة م��ن��ا���س��ب��ة ل��ال���س��ت��م��اع اإىل 
امل���ت���خ�������س�������س���ني والأك�����ادمي�����ي�����ني 

ميدانية  ب���رح���الت  ال���وف���د  وق�����ام 
ال�سديقة  امل�ساريع  على  لالطالع 
مدينة  يف  التنفيذ  قيد  لالأطفال 
زيارة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  كا�سكاي�س، 
منطقة املتاحف باملدينة، وم�سارات 
ومكتبة  ل����الأط����ف����ال،  ال�����دراج�����ات 
ت�سجع  ال����ت����ي   "EcoToy"
ع���ل���ى �سنع  وال�������س���ب���اب  الأط�����ف�����ال 
ال��دم��ى والأل���ع���اب م��ن امل���واد املعاد 

اإجنازاتهما  على  ال�سوء  الطرفان 
ال�سرتاتيجيات  ت��ن��ف��ي��ذ  خ�����الل 

ال�سديقة للطفل.
واج���ت���م���ع ال����وف����د خ�����الل زي���ارت���ه 
اب��ت��دائ��ي��ة يف منطقة  م��در���س��ة  اإىل 
مع  ديو�س"،  دي  م���ادري  "بايرو 
امل����در�����س����ة، واط����ل����ع على  مم���ث���ل���ي 
الأعمال املنجزة يف م�ساريع حقوق 
اإىل  الطفل، كما قام الوفد بزيارة 

�سديقة  "ال�سارقة  وف��د  وا�ستمع 
اآلية  ح����ول  ����س���رح  اإىل  للطفل"، 
ح�������س���ول م���دي���ن���ة ل�����س��ب��ون��ة على 
للطفل"،  �سديقة  "مدينة  ل��ق��ب 
جت����ارب  ع���ر����س  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
وتنفيذها  تطويرها  مت  وم�ساريع 
حم����ل����ًي����ا ����س���م���ن م������ب������ادرة امل�����دن 
التابعة  ل����الأط����ف����ال  ال�������س���دي���ق���ة 
�سلط  لليوني�سف )CFCI(، كما 

 Centro" ال�سبابية  املوؤ�س�سة 
 Social Paroquial S.
 ،"Maximiliano Kolbe
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اآل���ي���ات ال��ع��م��ل مع 
الأط���ف���ال وال�����س��ب��اب، ح��ي��ث �سهد 
الوفد تنظيم عرو�س وور�س عمل 
احل�سانة  �سملت  من�سات  اأرب��ع  يف 
البتدائية  وامل��رح��ل��ة  وال���رو����س���ة، 

وال�سباب.

والباحثني وخمططي املدن الذين 
ناق�سوا مو�سوع "كيفية دمج حقوق 
والتخطيط  ال�سيا�سات  يف  الطفل 
التي  ال��ن��دوة،  و�سلطت  املحلي".  
افتتحها كارلو�س كاريرا�س، عمدة 
م��دي��ن��ة ك��ا���س��ك��اي�����س، ال�����س��وء على 
ال��وع��ي بحقوق  رف���ع  اإىل  احل��اج��ة 
تاأثري  ع���ل���ى  ورك�������زت  الأط������ف������ال، 
الوباء على حياة الأطفال اليومية 

ولعبهم وحركتهم.
ال���دك���ت���ورة ح�����س��ة خلفان  واأك�����دت 
اأن  اأن الندوة حر�ست على  الغزال 
اأول  ه��م  وال�سباب  الأط��ف��ال  يكون 

ال�سيا�سات  تطوير  يف  ي�سارك  من 
ب�سكل  ت���دع���م  ال���ت���ي  وامل���م���ار����س���ات 
واأ�سافت:  منوهم،  عملية  اإيجابي 
"�سكلت الندوة حماولة رائدة لفهم 
احلقيقية  وامل�����س��اك��ل  ال��ت��ح��دي��ات 
الأطفال،  ت��واج��ه  ال��ت��ي  والفعلية 
وم������ن خ������الل م���ك���ت���ب ال�������س���ارق���ة 
الإم���ارة  جنحت  للطفل،  �سديقة 
ومن  الأطفال،  م�ستقبل  تعزيز  يف 
الرائع اأن نرى اأن العديد من املدن 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  الأخ����رى 
ت��ب��ذل ج��ه��وًدا م��ت�����س��اف��رة لتاأمني 

رفاهية واأمن اأجيالها ال�سابة ".

نزياًل  120 ل�سالح  برامج   10

اجتم���اعية ال�ض���ارقة تطلق »لنبداأ من جديد« لنزلء املوؤ�ض�ض�����ات العقابية يف ال�ضارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

ب�سرطة  والإ���س��الح��ي��ة  العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون 
ال�سارقة؛ اأطلقت دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�سارقة ، مبادرة بعنوان 
جديد" ل�سالح  من  "لنبداأ  �سعار  واأ�سرهم" حتت  النزلء  رعاية  "برنامج 
نزلء املوؤ�س�سة العقابية والإ�سالحية، يف مركز "ما قبل الإفراج" مب�ساهمة 

عدد من الإدارات التابعة للدائرة.
ونفذت املبادرة ع�سرة برامج تاأهيلية متكينية متنوعة ل�سالح 120 نزيال 
حيث قدمها نخبة من اخلرباء وال�ست�ساريني واملحا�سرين الذين ناق�سوا 
العديد من املو�سوعات والربامج التاأهيلية والتمكينية التي تعود باملنفعة 
للنزلء مثل برنامج التفكري خارج ال�سندوق، والتفكري الإيجابي، وبرنامج 
وبرنامج  الج��ت��م��اع��ي،  اخل��ج��ل  اإدارة  وب��رن��ام��ج  الأ���س��ري��ة،  ال��ق��ي��ادة  رخ�سة 
وبرنامج  التوتر؟،  من  اأتخل�س  كيف  وبرنامج  الناجح،  للزواج  التخطيط 

يف حني حقق الدار 12 متابعة مدر�سية لأبناء النزلء، ومت تاأمني الأوراق 
وامل�ستندات الثبوتة من �سهادة امليالد وجواز �سفر وهوية  لت�سعة من اأطفال 

النزلء من دار الأمان ومركز الطفل والأ�سرة.

تفاعل اإيجابي
واأبدى النزلء رغبتهم يف ا�ستمرار هذا النوع من الربامج التمكينية املتنوعة 
التي تعود عليهم بالنفع ب�سكل خا�س واملجتمع ب�سكل عام، كما عربوا عن 
رغبتهم يف ا�ستمرارها وتفاعلوا اإيجابا مع املو�سوعات املطروحة، وح�سلوا 
قبلهم  من  الربنامج  تقييم  بعد  التدريبية  الربامج  ح�سور  �سهادات  على 

والتعرف على اآرائهم ومقرتحاتهم.
املوؤ�س�سة  لنزلء  تاأهيلياً  م�سروعاً  يعد  الإفراج"  قبل  "ما  مركز  اأن  علماً 
العقابية يف ال�سارقة املقبلني على الإف��راج ولأ�سرهم، واأ�س�س بالتعاون مع 
احلياة  ج��ودة  حتقيق  اإىل  ويهدف  بال�سارقة،  الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة 

العناية بال�سحة النف�سية من فرو�س كورونا، وبرنامج اكت�سف �سخ�سيتك.
توفري بيئة حا�سنة 

وبح�سب فاطمة اإ�سماعيل، مدير دار الأمان التابعة للدائرة، فالهدف من 
الربنامج توفري بيئة حا�سنة للنزيل ومنح اأفراد اأ�سرته ال�سعور بالأمان، 
وم�ساعدتهم على جتاوز ما يرتتب عليه من م�ساكل مادية ومعنوية ب�سبب 
وجود املعيل يف ال�سجن طوال فرتة عقوبته، ومن هنا مت و�سع جدول كامل 
حول  ا�ستطالع  اإج��راء  اإىل  بالإ�سافة  اجلوانب،  هذه  كافة  يراعي  و�سامل 

جدوى هذه الربامج لالأطراف امل�ساركة.
روؤية   2700 نحو  بلغت  واأ�سرته،  النزيل  اللكرتونية بني  الروؤية  وبلغت 

الكرتونية
واأ�سرهم"  النزلء  رعاية  "برنامج  مبادرة  الأم��ان  دار  مدير  وا�ستعر�ست   
لتمكني  برنامج  وه��و  للدائرة  التابع  متكني  مكتب  مع  بالتعاون  وج��اءت 
الفئات ال�سعيفة بوظائف موؤقتة متكنهم من احل�سول على اخلربة املهنية  

بينهم،  ال��ت��وا���س��ل  تكثيف  خ���الل  م��ن  وال�سحية  والج��ت��م��اع��ي��ة  النف�سية 
ل�سمان خروج النزيل اإىل اأ�سرة قادرة على احتوائه واحت�سانه، و�سول لأن 
املركز على متكني  باملجتمع. كما يعمل  الطبيعي كفرد منتج  يتبواأ مكانه 
اإدارة احلياة الأ�سرية واإزال��ة حواجز اخلوف وال��رتدد التي قد  النزيل من 
تنتابه بعد الإفراج عنه، وي�سم املركز فئتني هما "فئة النزيل املقبل على 

الإفراج" وفئة "اأ�سرة النزيل املفرج عنه". 

•• الظفرة -الفجر:بلدية منطقة الظفرة تنجز حديقة باأم الأ�ضطان 

حديقة  الظفرة  منطقة  بلدية  افتتحت  املحلي،  املجتمع  ملتطلبات  تلبية 
اأم الأ�سطان مبدينة غياثي، وت�سمنت احلديقة منطقة  اأحياء م�سغرة يف 
واأعمال  طبيعي  ع�سب  ومناطق  مطاطية  باأر�سيات  مظللة  اأطفال  األعاب 
مبا  احلديقة  يف  ال�سا�سية  املتطلبات  لتوفري  بالإ�سافة  ومم��رات،  زراعية 

ي�سمن الراحة مل�ستخدمي احلديقة من ال�سرائح املختلفة.
من  احلديقة  اإن��ارة  يف  للطاقة  املوفرة  البديلة  الطاقة  ا�ستخدام  مت  وق��د 
بلدية  ال�سم�سية. وحتر�س  بالطاقة  تعمل  التي  امل�سابيح  ا�ستخدام  خالل 
زيادة  خالل  من  وذل��ك  و�سالمتها  البيئة  ا�ستدامة  على  الظفرة،  منطقة 
امل�سطحات اخل�سراء وتطوير احلدائق وال�سواطئ، وا�ستخدام نباتات البيئة 
الأ�سطان  اأم  اإجن��از حديقة  وياأتي  الطبيعي.   التجميل  املحلية يف عمليات 
اأعمال تطوير وحت�سني احلدائق العامة وحدائق احلارات  �سمن ا�ستمرار 
م�ستوى  على  الظفرة  منطقة  بلدية  تنفذها  التي  اخل�سراء  وامل�سطحات 
مدن املنطقة، بهدف تعزيز كفاءة الأ�سول والبنى التحتية واملرافق العامة 

واحلفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة وجودة احلياة.

معهد دبي الق�ضائي يطلق الدفعة الرابعة من دبلوم اخلربة الق�ضائية 
•• دبي-الفجر: 

الدفعة  دبي  حماكم  مع  بالتعاون  الق�سائي  دبي  معهد  اأطلق 
الرابعة من دبلوم اخلربة الق�سائية التي �سمت 38 متدرباً، 
وذلك يف اإطار مهمته الرامية اإىل تطوير القدرات والكفاءات 
الوطنية من املتدربني، وتزويدهم باملعارف واخلربات الالزمة 

واملعلومات الأ�سا�سية املتعلقة بطبيعة عمل اخلبري.
وانطالقاً من قيم الثقة والحرتافية التي يتمتع بها املعهد يف 
التدريب؛ �سيكت�سب املتدربون املهارات الالزمة لتنفيذ الأعمال 
والإتقان،  اجل��ودة  معايري  اأعلى  مع  يتوافق  مبا  بهم،  املنوطة 
واأ�سحاب  املتخ�س�سني  امل���دّرب���ني  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��رب  وذل���ك 
ق�ساة  ذل��ك  يف  مبا  حكومية،  موؤ�س�سات  مع  بالتعاون  اخل��ربة 
وعلم  اجلنائية  ل��الأدل��ة  العامة  الإدارة  وخ���رباء  دب��ي،  حماكم 
الهيئة الحتادية  دبي، ومتخ�س�سني من  �سرطة  اجلرمية يف 

للهوية واجلن�سية واجلمارك واأمن املنافذ.
�سيتناول  حيث  اأ�سا�سية،  جم��الت  ثمانية  الدبلوم  ويت�سمن 
املدربون عدداً من املو�سوعات، مبا يف ذلك التعريف بالقانون 
الر�سوة  يف  وعموميات  الإم����ارات،  دول��ة  يف  القانوين  والنظام 

والختال�س وال�ستيالء، وغريها. 

تعزيز  يف  الق�سائية  اخل���ربة  دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج  اأه��م��ّي��ة  وتتمثل 
مع  بالتوافق  اأ�سا�سية  كاأولوية  الب�سري  العن�سر  ال�ستثمار يف 
يوؤّكد  فيما  امل�ستمر،  التطوير  يف  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 

معهد دبي الق�سائي من خالل هذه الربامج ا�ستعداده الدائم 
لتاأهيل  املحلية،  والقانونية  الق�سائية  املوؤ�س�سات  مع  للتعاون 

الكوادر املهنّية املتخ�س�سة.

خبري يف عامل املكتبات يزور معهد ال�ضارقة للرتاث
•• ال�صارقة - وام:

بحث الدكتور عبد العزيز امل�سلم رئي�س معهد ال�سارقة 
ل��ل��رتاث وال��دك��ت��ور اإمل����ار ���س��اي��ب��ل ال��ب��اح��ث واخل��ب��ري يف 
والرتاثية  الثقافية  املوا�سيع  من  ع��ددا  املكتبات  ع��امل 
يحل  ح��ي��ث  وت�سنيفها  امل��ك��ت��ب��ات  وع����امل  وال��ت��اري��خ��ي��ة 
دعوة  خ��الل  م��ن  ال�سارقة  على  �سيفا  �سايبل  الدكتور 
ك��رمي��ة ت��ل��ق��اه��ا م��ن ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�سارقة.
وقال �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم " �سعدنا بزيارة 
اإىل املعهد وقمنا  هذه القامة الكبرية يف عامل املكتبات 
برفقته بجولة يف خمتلف اأق�سام واإدارات املعهد وكذلك 
زرنا معه مكتبة املعهد - مكتبة املوروث - ودارت حوارات 
ونقا�سات حيوية وعميقة بيننا بخ�سو�س املكتبات وعامل 
املجال حيث  بهذه  اهتمامه  وم��دى  وت�سنيفها  ال��رتاث 
يعرف عنه باأنه يجمع مكتبات خا�سة ولديه واحدة من 
اأكرب املكتبات اخلا�سة لفتا اإىل اأهمية وقيمة مو�سوع 
ت�سنيف الكتب واملكتبات العائلية التي تكون م�سنفة يف 

الرتاث الثقايف والعربي ب�سكل عام".
ينتجه معهد  �سايبل مبا  اإمل��ار  الدكتور  اأ�ساد  من جانبه 
ترجمات  ومن  متنوعة  اإ�سدارات  من  للرتاث  ال�سارقة 
اجلامعات  يف  ووج���وده���ا  ال�سينية  ال��ل��غ��ة  اإىل  للكتب 

ال�سينية منبهرا بهذا الكم الكبري واملتنوع والري من 
تلك الإ�سدارات.

وفريقه  ورئي�سه  للمعهد  وتقديره  �سكره  عن  واأع���رب 
الذي يتوزع على خملتف املجالت والخت�سا�سات حيث 
ليطلع  ل��ه  بالن�سبة  مهمة  فر�سة  ال��زي��ارة  ه��ذه  وف��رت 
على ما يف املعهد من كتب واإ�سدارات ودوريات وبرامج 

ثرية.
انتقل  اجلن�سية  اأمل���اين  �سايبل  اإمل���ار  ال��دك��ت��ور  اأن  ي��ذك��ر 
 Ars Libri موؤ�س�س  ويعد  بو�سطن   – اأمريكا  اإىل 
يف بو�سطن، عام 1976 وتعد اأكرب خمزون يف اأمريكا 
ذات  املرجعية  الكتب  اإىل  بالإ�سافة  النادرة  الكتب  من 
الأهمية التاريخية والفنية وهي متخ�س�سة يف تطوير 
وكذلك  للبيع  وعر�سها  الأك��ادمي��ي��ة  املكتبة  جمموعة 
العلماء  ك��ب��ار  م��ن  اخل��ا���س��ة  البحثية  ب��امل��ك��ت��ب��ات  تهتم 
املعمارية  والهند�سة  والآث����ار  ال��ف��ن  ت��اري��خ  جم���الت  يف 

والت�سميم.
يتعامل مع جمع  الذي  الوحيد  ال�سخ�س  �سايبل  ويعد 
ال��ك��ت��ب وت��اأ���س��ي�����س امل��ك��ت��ب��ات وب��ي��ع��ه��ا يف خم��ت��ل��ف انحاء 
العامل ويحتفظ مبخزون من الكتب املطبوعة والنادرة 
الع�سور  من  الفن  تاريخ  جم��الت  جميع  يف  والوثائق 
الهند�سة  ذل��ك  يف  مبا  احلا�سر  الوقت  وحتى  القدمية 
املعمارية وعلم الآثار والت�سوير الفوتوغرايف والفنون 

الزخرفية وغريها.
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•• دبي-وام:

يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة  وق��ع��ت 
دبي اتفاقية تعاون مع "نادي دبي 
توطيد  الهمم" ب��ه��دف  لأ���س��ح��اب 
ال�������س���راك���ة ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة بني 
وجودة  ���س��ع��ادة  لتعزيز  ال��ط��رف��ني 
وتر�سيخ  ال��ه��م��م،  اأ���س��ح��اب  ح��ي��اة 
امل�����ب�����ادرات  امل�������س���ارك���ة يف  ث���ق���اف���ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات 
امل���ق���دم���ة ل����ه����ذه ال�������س���ري���ح���ة من 

املجتمع.
نادي  مبقر  اأم�س  التفاقية  وقعت 
هالة  �سعادة  الهمم،  لأ�سحاب  دبي 
للثقافة،  دب����ي  ع����ام  م��دي��ر  ب����دري 
بالرقاد  ج��م��ع��ة  ث�����اين  و�����س����ع����ادة 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ف��ال���س��ي، 
ن�������ادي دب�����ي لأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م ، 

بح�سور م�سوؤولني من الطرفني.
اأطر  حتديد  يف  التفاقية  وت�سهم 
التعاون بني اجلانبني يف جمموعة 

والفنية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ربام���ج  م���ن 
الإبداعية والرتاثية التي ت�ستهدف 
لتنفيذ خطة  الهمم،  اأ�سحاب  فئة 
ل��ت��ح�����س��ني جت���رب���ة ه����ذه ال��ف��ئ��ة يف 
للهيئة،  التابعة  الثقافية  امل��راف��ق 
وتفعيل اجلانب التطوعي لتقدمي 
الربامج والور�س الثقافية والفنية 

من قبل املبدعني واملواهب.

هذا  ع��رب  للثقافة"  "دبي  وت�سعى 
التعاون اإىل ال�ستفادة من خربات 
نادي دبي لأ�سحاب الهمم يف تقييم 
للمعايري  وف���ق���اً  ال��ه��ي��ئ��ة  م���راف���ق 
املعتمدة لأ�سحاب الهمم، وتقدمي 
ور�س تدريبية وتاأهيلية تخ�س�سية 
للهيئة  التابعة  الب�سرية  ل��ل��ك��وادر 
اأ�سحاب  م��ع  التعامل  اآل��ي��ات  ح��ول 

الهمم، وتزويدهم بدورات تعليمية 
للغة الإ�سارة.

واأك�������دت ����س���ع���ادة ه���ال���ة ب�����دري اأن 
ينطلق  ال���ط���رف���ني  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
وتكامل  ال�������س���راك���ة  ث���ق���اف���ة  م����ن 
اجلهود التي ت�سكل اأ�سا�س التنمية 
ال�����س��ام��ل��ة يف الإم�������ارة، م���ن خالل 
املمار�سات  واأف�سل  تبادل اخلربات 

والتجارب املوؤ�س�سية.
وقالت " نتطلع عرب هذه ال�سراكة 
دعم  دورن�������ا يف  ل��ت��وط��ي��د  اأي�������س���اً 
ورع���اي���ة امل���واه���ب وامل���ب���دع���ني من 
اأ�سحاب الهمم، وتعزيز م�ساركتهم 
الثقافية  والفعاليات  امل��ب��ادرات  يف 
تنظمها  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة  وامل��ع��ار���س 
الثقايف  امل�����س��ه��د  واإب�������راز  ال��ه��ي��ئ��ة، 

والإبداعي يف البطولت الريا�سية 
الدولية والعاملية، مبا ين�سجم مع 
الإمارة  مكانة  تر�سيخ  يف  مهمتنا 
ال�ساحة  على  والإبداعية  الثقافية 

العاملية".
ال�سكر  بالرقاد  ووج��ه ثاين جمعة 
ل�سمو ال�سيخة لطيفة بنت حممد 
هيئة  رئي�سة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 

دب����ي على  وال���ف���ن���ون يف  ال��ث��ق��اف��ة 
اهتمامها ودعمها ملبادرات اأ�سحاب 
كوجهة  الهيئة  دور  مثمناً  الهمم 
ال�سناعات  م�����س��ت��ق��ب��ل  يف  م���وؤث���رة 

الإبداعية.
اأ�سحاب  م�����س��ارك��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
الهمم يف امل�سهد الثقايف والبداعي 
الهيئة  ب��ني  التعاون  ثمرة  دب��ي  يف 

ا�سرتاتيجية  ي��دع��م  مب��ا  وال��ن��ادي 
التفاقية  وو���س��ف  الثقافية،  دب��ي 
حتقق  ال��ت��ي  النوعية"  ب�"املبادرة 
الهمم"  "اأ�سحاب  ط����م����وح����ات 
وت���ف���ج���ري  ال�����ث�����ق�����ايف  امل������ج������ال  يف 
الب��داع��ي��ة يف جمالت  ط��اق��ات��ه��م 
تنمية  اأج��ل  من  والفنون  الثقافة 

مواهبهم.

•• اأبوظبي - وام: 

تعزيز  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  توا�سل 
يف  ملنتجاتها  بيع  منافذ  توفري  خ��الل  م��ن  املواطنة"  "الأ�سر  مبادرتها 
والحتادية، حيث مت  املحلية  والدوائر  واملوؤ�س�سات  ال��وزارات  العديد من 
التفاق مع مركز اأبوظبي لل�سحة العامة على اإعداد وبيع وجبات غذائية 
�سحية من قبل "الأ�سر املواطنة" يف العيادات التابعة ل�سركة �سحة والتي 

تتوافق مع معايري برناجمها ال�سحي لقوائم الطعام ال�سحية.
وتعد مبادرة الأ�سر املواطنة من اأهم املبادرات التي تنفذها املوؤ�س�سة ب�سكل 
متوا�سل على مدار العام من خالل احلر�س على ا�سراك الأ�سر الإماراتية 
والعمل على  ينتجونه  ما  اجل عر�س  واملنا�سبات من  الفعاليات  كافة  يف 

اإيجاد منافذ بيع ملنتجاتهن.
ورحب �سعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�س�سة خليفة بن زايد 
لل�سحة  اأبوظبي  مركز  مع  التعاون  بهذا  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل 
العامة الذي يدعم ويخدم املبادرة وي�ساعد على انت�سارها ب�سكل جيد يف 

كافة مناطق الدولة.
املعدة  ال�سحية  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��وج��ب��ات  لبيع  م��رك��زا   12 اإ���س��اف��ة  اإن  وق���ال 
م��ن ق��ب��ل الأ���س��ر امل��واط��ن��ة ال��ذي��ن مت ت��دري��ب��ه��م وت��اأه��ي��ل��ه��م ع��ل��ى الطبخ 
العامة  لل�سحة  اأبوظبي  مركز  قبل  من  ال�سحية  والو�سفات  ال�سحي 
"الأ�سر  فر�س  تعزيز  يف  نوعية  نقلة  يعد   ، والظفرة  والعني  اأبوظبي  يف 
اإعداد الوجبات ال�سحية ، ومتكينهم من  املواطنة" لتنمية مهاراتهم يف 
�سد  ثابت لهم يعينهم على  لتكون م�سدر دخل  بدء م�ساريعهم اخلا�سة 

احتياجاتهم الأ�سا�سية.
بداية  لها مع  انت�سار  اأو�سع  املواطنة" �سجلت  "الأ�سر  اأن مبادرة  واأ�ساف 
واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  وطلب  اأنظار  حمط  اأ�سبحت  حيث   2019 عام 
التي تدعم وتتعاون  العديد من اجلهات  اأن هناك  اإىل  الوطنية، م�سريا 
مع الأ�سر املواطنة منها على �سبيل املثال ل احل�سر مركز املتابعة والتحكم 
التنفيذي وموانئ ابوظبي وموؤ�س�سة  اأبوظبي  يف وزارة الداخلية ومكتب 
وكلية  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  وجامعة  الهمم  لأ�سحاب  العليا  زايد 
ومدر�سة  والبنني  للبنات  زاي��د  ال�سيخ  واأكادميية  للتكنولوجيا  الم��ارات 

ال�سعديات.
من جانبه رحب �سعادة مطر النعيمي مدير عام مركز اأبوظبي لل�سحة 
العامة بهذا التعاون مع موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية يف اإطار دعم "مبادرة 

وتوفري  املواطنة  الأ�سر  انتاج  دع��م  اأهمية  اإىل  املواطنة" منوها  الأ���س��رة 
مع  وتوافقها  �سالمتها  م��ن  وال��ت��اأك��د  ملنتجاتهم  لبيع  لهم  اآم��ن��ة  منافذ 

املوا�سفات ال�سحية لالأطعمة.
بيع  نقطة   12 اعتماد  مت  الطريف  بني  الإيجابي  التعاون  لهذا  وكثمرة 
ال�سروط  كافة  وتت�سمن  حمددة  �سحية  مبوا�سفات  الغذائية  الوجبات 
يف  ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  يف  م��راك��ز   6 منها  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����س��الم��ة  ال�سحية 
النه�سة  وعيادة  يا�س  بني  وعيادة  باأبوظبي  الوقائي  وهيالطب  اأبوظبي 

الع�سكرية والطب الوقائي بال�سهامة وعيادة الرو�سة وعيادة ال�سمحة.
اجلاهلي  مركز  يف  ال�سحية  الغذائية  الوجبات  تتوفر  العني  مدينة  ويف 
ومركز اليحر ومركز طب الأ�سنان ومركز نعمة، اأما يف منطقة الظفرة يف 

عيادة مدينة زايد وعيادة غياثي.

)خليفة الإن�ضانية واأبوظبي لل�ضحة العامة( يدعمان مبادرة الأ�ضر املواطنة

•• ال�صارقة-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  ال�سارقة  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ثمن 
ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن حممد  �سلطان  الدكتور 
ل�سالح  لالإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ  برنامج  �سمن  ح�ستها  عن  الإم���ارة  بتنازل   ،
الإماراتية  ل��الأ���س��رة  ال�سكن  اأهمية  ي��وؤك��د  ال��ذي  الأم���ر  الأخ����رى،  الإم����ارات 
ودوره يف حتقيق ال�ستقرار والأمان الأ�سري وت�سريع اإجراءات ح�سول كافة 

امل�ستفيدين على الدعم ال�سكني.
جاء ذلك خالل تروؤ�س �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي 

املجل�س  اجتماع  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  نائب  العهد  ويل 
الذي عقد اأم�س يف مكتب �سمو احلاكم بح�سور �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد 

بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي.
ت��ق��دمي كافة  ال�����س��ارق��ة يف  اإ���س��ك��ان  ل��ربن��ام��ج  ب��ال��دور الكبري  واأ���س��اد املجل�س 
الدعم  اأن  اإىل  لفتا  م،   2012 العام  يف  اإن�سائه  منذ  الإ�سكانية  اخل��دم��ات 
وبتوجيهات  املا�سي،  القرن  �ستينيات  نهاية  اإىل  يعود  ال�سارقة  يف  ال�سكني 
اأ�سبح  املبذولة  واجل��ه��ود  اخل��ربات  وت��راك��م  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب 

الربنامج مثاًل ناجحاً ورائداً يف اخلدمات الإ�سكانية.
ب�سكل  بالعمل  الإم��ارة  والهيئات احلكومية يف  الدوائر  كافة  املجل�س  ووج��ه 

اأكرب وتكاملي لو�سع توجيهات �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة مو�سع التنفيذ 
لتوفري ال�سكن الآمن وامل�ستقر باإجراءات مي�سرة وم�سرعة.

على  ال�سارقة  اإ�سكان  برنامج  رد  على  اجتماعه  خ��الل  اطلع  املجل�س  وك��ان 
تو�سيات املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة حول مناق�سة �سيا�سة الربنامج، 
اأجل  من  احلكومية  اجلهات  بني  امل�سرتك  العمل  على  تاأكيداً  تاأتي  والتي 
ت��وف��ري اأف�����س��ل اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة، واله��ت��م��ام ب��اح��ت��ي��اج��ات ومتطلبات 

املواطنني وتلم�سها.
عليها  يعمل  التي  وامل��ب��ادرات  اجلهود  ال�سارقة  اإ�سكان  برنامج  رد  وت�سمن 
الربنامج والتي تتوافق مع تو�سيات املجل�س ال�ست�ساري بالإ�سافة اإىل ن�سب 

اإجناز خمتلف امل�سروعات التي يعمل عليها الربنامج يف كافة مدن ومناطق 
اإمارة ال�سارقة.

احلكومية  احل�����س��ان��ات  م��ن  ل��ع��دد  الت�سغيلية  امل��ق��رتح��ات  املجل�س  واع��ت��م��د 
الإقبال  ملواكبة  والنحوة وذلك  اجلديدة يف كل من طيبة و�سهيلة والربير 
خالل  الأط��ف��ال  لرعاية  املنا�سبة  البيئة  ولتوفري  احل�سانات  على  املتزايد 

فرتة عمل اأولياء اأمورهم.
كما ناق�س جملة من املو�سوعات احلكومية يف خمتلف القطاعات احليوية 
واتخذ حيالها القرارات التي ت�سب يف م�سلحة الإمارة ومن �ساأنها تطوير 

العمل احلكومي والبنى التحتية وتعزيز ال�سورة احل�سارية لل�سارقة.

•• دبي-وام: 

تّوج حتّدي القراءة العربي يف دورته 
ال�ساد�سة الطالب را�سد عبداهلل اأنور 
من  الأردن  م�ستوى  ع��ل��ى  اخل��ط��ي��ب 
وطالبة  طالبا   2،186،957 ب��ني 
يف  ����س���ارك���وا  م���در����س���ة   3،836 م���ن 
التظاهرة القرائية الأكرب من نوعها 

عاملياً باللغة العربية.
ومت اإعالن را�سد اخلطيب من ال�سف 
امللك عبداهلل  احلادي ع�سر مبدر�سة 
الثاين للتمّيز بطاًل لتحدي القراءة 
ال�����س��اد���س��ة على  ال���ع���رب���ي يف دورت������ه 
الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  م�ستوى 
وذلك خالل فعالية احلفل اخلتامي 
العا�سمة  العربي يف  القراءة  لتحدي 
الأردنية عّمان، والتي اأقيمت برعاية 
وزير  عوي�س،  وجيه  الدكتور  معايل 
الدكتورة  ومعايل  والتعليم،  الرتبية 
ه��ي��ف��اء ال���ن���ج���ار وزي������رة ال��ث��ق��اف��ة يف 
النعيمي،  ���س��ارة  وم�����س��ارك��ة  الأردن، 
م���دي���ر م��ك��ت��ب م����ب����ادرات حم��م��د بن 
املنظمة  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
من  وع��دد  العربي،  ال��ق��راءة  لتحدي 
امل�سوؤولني والرتبويني القائمني على 

املبادرة.
على  النهائية  الت�سفيات  اإىل  وتاأهل 

م�ستوى الأردن ع�سرة اأوائل، اختارت 
التحدي  بطل  التحكيم  جل��ان  منهم 
على امل�ستوى الوطني الأردين لدورة 

هذا العام.
امل�����س��رف املتميز  ل��ق��ب  وح�����س��ل ع��ل��ى 
القوي�سمة  مدر�سة  م��ن  اجل��ب��ور  ن��ور 
م�سرفا   7،678 ب��ني  م��ن  متيز  بعد 
الطالب  متكني  يف  �ساركوا  وم�سرفة 
م�ستوى  على  التحدي  يف  امل�ساركني 
الأردن. اأما لقب املدر�سة املتميزة على 
ال�ساد�سة  ال���دورة  يف  الأردن  م�ستوى 
م���ن حت����دي ال����ق����راءة ال��ع��رب��ي فكان 
الوردية  البرتاء  مدر�سة  ن�سيب  من 

الأ�سا�سية مبحافظة اإربد.

- الع�سرة الأوائل..
واإىل جانب الفائز الأول على م�ستوى 
الأردن، �سمت قائمة الع�سرة الأوائل 
ال���ذي���ن مت���ي���زوا يف حت����دي ال���ق���راءة 
ال�����س��اد���س��ة على  ال���ع���رب���ي يف دورت������ه 
م�ستوى اململكة كاًل من حممد �سعيد 
العا�سر  ال�����س��ف  م���ن  ال���زام���ل  ه�����س��ام 
و�سايل  الثانوية،  الزعرتي  مبدر�سة 
اأحمد علي الدهون من ال�سف التا�سع 
مب��در���س��ة مل��ي�����س ب��ن��ت ع��م��رو، وجلني 
ع��ب��د ال��ك��رمي ال�����س��واب��ك��ة م��ن ال�سف 
الثامن مبدار�س واأكادميية امل�ساهري، 

من  ال��ربك��ات  حممد  يا�سر  وحم��م��د 
ال��ث��اين ع�سر مب��در���س��ة عمر  ال�����س��ف 
ال�سملتي  وحيد  واأن�س  اخل��ّط��اب،  بن 
احلجاز  مبدر�سة  ال��راب��ع  ال�سف  من 
اأحمد  حممد  وغنى  الأوىل،  الأهلية 
التا�سع مبدر�سة  ال�سف  امل�سري من 
اإناث خميم عّمان الإعدادية الثالثة، 
واأ����س���ل اإمي�����ن ���س��الم��ة ال���ق���رال���ة من 
ال�سف التا�سع مبدر�سة امللك عبداهلل 
خلف  حممد  وب��ت��ول  للتميز،  ال��ث��اين 
اجلعافرة من ال�سف ال�سابع مبدر�سة 
و�سرى  املختلطة،  الأ�سا�سية  �سقريا 
اأح���م���د ق���راق���ع م���ن ال�����س��ف احل����ادي 
الثانوية  نور احل�سني  ع�سر مبدر�سة 

للبنات.

- مبادرات تكّمل بع�سها..
العجارمة،  ن�����واف  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
التعليمية  ل��ل�����س��وؤون  ال���ع���ام  الأم�����ني 
والفنية يف اململكة الأردنية الها�سمية 
على  ح��ري�����س��ون  الأردن  ط����الب  اأن 
التي  الفعاليات  خمتلف  يف  امل�ساركة 
ت��ع��زز م��ك��ان��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وتري 
حمتواها وترتقي مبوقعها يف احلياة 
واملعريف.  ال��ث��ق��ايف  وامل�سهد  اليومية 
هناك  ال����وط����ن����ي،  امل�������س���ت���وى  ف���ع���ل���ى 
خالل  من  التطلعات  لهذه  ا�ستجابة 
م��ب��ادرات ري��ادي��ة مثل م��ب��ادرة "�س" 
التي انطلقت بتوجيهات من �ساحب 
ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري احل�����س��ني بن 

عبداهلل الثاين، ويل العهد ، والهادفة 
لتمكني ال�سباب ليكونوا �سفراء للغة 

العربية.
العربي  امل�������س���ت���وى  "على  واأ������س�����اف 
والعاملي، ي�سارك طلبة الأردن يف كافة 
دورات "حتدي القراءة العربي" الذي 
تنظمه "مبادرات حممد بن را�سد اآل 
التناف�س  باب  العاملية" وتفتح  مكتوم 
فيه للم�ساركني من املنطقة العربية 
العربية  اللغة  لدور  تعزيزاً  والعامل، 
املعرفة  واإن��ت��اج  والآداب  للعلوم  كلغة 
التحول  ع�سر  يف  امل��ف��ي��د  وامل��ح��ت��وى 
الرقمي. وبذلك تكّمل هذه املبادرات 

ال�سرتاتيجية الهادفة بع�سها".
امل�ساركني  العجارمة  ال��دك��ت��ور  وه��ّن��اأ 

والفائزين يف حتدي القراءة العربي 
بدور  م�سيداً  الأردن،  م�ستوى  على 
الذين  وامل�سرفني  واملعلمني  املدار�س 
���س��ارك��وا يف ه���ذه ال�����دورة وال�����دروات 
العربي  ال��ق��راءة  ال�سابقة من حت��دي 
الأردن يف  م�����س��ارك��ة ط���الب  ج��ع��ل  يف 

التحدي م�ساركة مليونية مميزة.

- �سغف باملعرفة والقراءة..
مكتب  مدير  النعيمي،  ���س��ارة  وق��ال��ت 
اآل مكتوم  را�سد  بن  م��ب��ادرات حممد 

على  الأردن  طلبة  اإق��ب��ال   " العاملية 
العربي  ال��ق��راءة  حت��دي  يف  امل�ساركة 
يف كل دوراته يعطي هذه املبادرة التي 
 22 اأك��ر من  اإىل  العام  و�سلت ه��ذا 
زخماً  دول��ة   44 من  م�سارك  مليون 
ن��وع��ي��اً وي��ع��ك�����س ر���س��وخ ح��ب املعرفة 
يف  ال�ساعدة  الأج��ي��ال  ل��دى  والتعلم 

الأردن".
واأكدت اأن دعم وتعاون كافة القطاعات 
يف  والثقافية  وال��رتب��وي��ة  التعليمية 
امل��م��ل��ك��ة ج��ع��ل م���ن حت����دي ال���ق���راءة 

يرتقبها  معرفية  ت��ظ��اه��رة  ال��ع��رب��ي 
الطالب من خمتلف الفئات العمرية 
النعيمي  واأثنت  الدرا�سية.  واملراحل 
ع���ل���ى ال�����س��غ��ف ب���امل���ع���رف���ة وال����ق����راءة 
امل�ساركني  كل  يبديه  الذي  واملطالعة 
ال��ق��راءة العربي يف اململكة  يف حت��دي 
الأردنية الها�سمية منوهًة بدور وزارة 
الرتبية والتعليم واملناطق التعليمية 
واإدارات  اململكة  حم��اف��ظ��ات  ك��اف��ة  يف 
الطالب  داع��ي��ًة  وامل�سرفني،  امل��دار���س 
امل��ل��ه��م على  اإىل م��وا���س��ل��ة ح��ر���س��ه��م 
تعزيز قدراتهم واإمكاناتهم القرائية 

واملعرفية واإعالء �ساأن لغة ال�ساد.
ويهدف حتدي القراءة العربي، الذي 
اآل  را�سد  بن  مبادرات حممد  تنظمه 
ال�ساد�سة على  للدورة  العاملية  مكتوم 
قرائي  ح����راك  اإن���ت���اج  اإىل  ال����ت����وايل، 
التوا�سل  قيم  ير�سخ  �سامل،  ومعريف 
وال��ت��ع��ارف واحل�����وار والن��ف��ت��اح على 
القراءة  ويكّر�س  املختلفة،  الثقافات 
العلمي  وال���ت���ح�������س���ي���ل  وامل���ط���ال���ع���ة 
حياة  يف  ي���وم���ي���ة  ث���ق���اف���ة  وامل�����ع�����ريف 
العربية،  ال��ل��غ��ة  ��ن  وي��ح�����سّ ال��ط��ل��ب��ة، 
وي��ع��زز دوره����ا يف ن��ق��ل واإن���ت���اج ون�سر 
اإث����راء التقدم  امل��ع��رف��ة وامل�����س��ارك��ة يف 
الإن�سانية  احل�سارة  ورف��د  الب�سري 

وا�ستئناف م�ساهمة املنطقة فيها.

ويل عهد ال�ضارقة يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي

اأكرث من 2.1 مليون طالب وطالبة يف اململكة تناف�سوا على اللقب 

تتويج را�ضد عبداهلل اخلطيب بطاًل لتحدي القراءة العربي يف الأردن 

اتفاقية تعاون بني هيئة الثقافة ونادي دبي لأ�ضحاب الهمم

امل�ساركة يف الفعاليات التي تعزز مكانة اللغة العربية وترثي حمتواها وترتقي مبوقعها يف احلياة اليومية وامل�سهد الثقايف واملعريف  على  حري�سون  الأردن  طالب  العجارمة:  نواف  • الدكتور 
النعيمي: اإقبال طلبة الأردن على امل�ساركة يف حتدي القراءة العربي يف كل دوراته يعك�س ر�سوخ حب املعرفة والتعلم لدى الأجيال • �سارة 

�ساركوا يف الدورة ال�ساد�سة من حتدي القراءة العربي دولة   44 من  وطالبة  طالب  مليون   22.27 من  • اأكرث 
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لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2021
بيان التغيريات يف  حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021تقرير مدير الفرع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقل

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

3

4 
 

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: 

4

5 
 

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
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فرع أبو ظبي - جي ايبنك دويتشه 
العربية المتحدةات مارابوظبي، اال

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

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

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

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

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

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

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

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

لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على هذه البيانات المالية.

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

السنويةفترات للفعالة 
في التي تبدأ

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

2021أبريل,  1 

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

دالمقصو
2022,  يناير 1

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

ول مرةة كجهة معتمدة ألكة تابعشر -
2022,  يناير 1

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

2022,  يناير 1

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

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

ةالمتحد ارات العربيةابوظبي، االم

( تابع)   اليةالبيانات المإيضاحات حول 

 2021ديسمبر  31 في هيةللسنة المنت
 

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

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

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

عن السياسات المحاسبية
2023يناير,  1

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

معاملة واحدة 
2023يناير,  1

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

سمى مؤجل إلى أجل غير م 

أسس العرض والسياسات المحاسبية الهامة. 3
بيان االمتثال 3.1

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

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

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

.2022مارس  28

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

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

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

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

تاريخ القياس.

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

حدةابوظبي، االمارات العربية المت

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

أساس العرض والسياسات المحاسبية الهامة (تابع) - 3

. العملة الوظيفية وعملة العرض3.4

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

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

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

جنبيةاألت العملا 3.5

. المعامالت واألرصدة3.5.1

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

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

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

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

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

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

االهتمام المستمر 3.6

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

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

النقد والنقد المعادل 3.7

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

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

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

مستحق من البنوكال 3.8

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

معداتالو كاتالممتل 3.9

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

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

سنوات 5-3   رةأجارات المست تحسين العق

 سنوات 5-3   لمكتب معدات ا
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)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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بع)( تا   إيضاحات حول البيانات المالية
 2021ديسمبر  31في منتهية للسنة ال

امة (تابع)الهية أساس العرض والسياسات المحاسب - 3

األصول غير الملموسة (تابع) 3.10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اإلصدار.
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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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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 
دةت العربية المتحابوظبي، االمارا

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

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

األصول المالية (تابع)

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

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

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

المعرضة النخفاض القيمة من أجل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

تحدةبية الملعرالمارات اابوظبي، ا

( تابع)   ات الماليةول البيانإيضاحات ح

2021ديسمبر  31ية في نتهالمللسنة 
 

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

األصول المالية (تابع)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العمر.
) تعديل األصول المالية وإلغاء االعتراف بها9(

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

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

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

( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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األدوات المالية (تابع) 3.12

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

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

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

خالل تضمينها في القيمة الدفترية األولية لاللتزام).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لنقل ؛ وتم استالمها ل

المالية.ات زام• عقود الضمان المالي وااللت 

طريقة الفائدة الفعالة

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

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

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

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

رافاالعتإلغاء ) 2(

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

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

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

اأوليفر فونك
مدير الفرع

حممد ازهر اإقبال
الرئي�س املايل
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(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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)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.
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. مزايا نهاية الخدمة للموظفين (تابع)3.14

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

لتضخم.الفائدة وا

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

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

قة.فترة الح

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

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

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

. مخطط المساهمة المحددة3.14.3

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

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

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

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

استحقاقها.عند 

المخصصات. 3.15

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

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

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

المخاطر الخاصة بااللتزام.، االقتضاء

اإليجارات. 3.16

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

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

ما إذا كان: الفرع بتقييم

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

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

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

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

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

ا:استخدام األصل إذ

ويحق للفرع تشغيل األصل ؛ أ -

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

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

أسعاره النسبية المستقلة.

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

واحتساب مكونات اإليجار وغير اإليجارية كعنصر إيجار واحد.

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

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

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

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

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

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

. أصول حق االنتفاع3.16.1

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

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

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

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

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

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

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

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

صول منخفضة القيمةقصيرة األجل وعقود اإليجار لأل . اإليجارات3.16.2

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

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

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

على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

مسؤولية اإليجار. 3.16.3

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

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

في.استخدم الفرع معدل االقتراض اإلضا، بسهولة

قياس التزام اإليجار من خالل:يتم ، بعد االعتراف المبدئي

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

ب) تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة. و

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

أين،

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

أو
 

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

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

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

بسهولة.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

السوق في االعتبار عند تسعير أي معاملة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مباشر من بيانات السوق.
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( تابع)   إيضاحات حول البيانات المالية
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
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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( تابع)   ات الماليةإيضاحات حول البيان
 2021ديسمبر  31نتهية في للسنة الم

)تابعم الجوهرية والتقديرات غير المؤكدة (ااألحك

األحكام (تابع) 4.1

األدوات المالية 4.1.5

لية للسنة المنتهية تتعلق األحكام الصادرة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها أهم التأثيرات على المبالغ المعترف بها في البيانات الما

بما يلي: 2021ر ديسمب  31في 

المالية: تقييم نموذج األعمال الذي يتم من خالله االحتفاظ باألصـول وتقيـيم مـا إذا كانـت الشـروط التعاقديـة لألصـول  ل• تصنيف األصو

ستحق.) للمبلغ األساسي الممدفوعات أصل المبلغ واألرباح المالية هي فقط دفع أصل المبلغ والفائدة (

): االفتراضات والتقـديرات غيـر المؤكـدة التـي لهـا تـأثير كبيـر علـى ية المتوقعة ن الخسائر االئتمانية المتوقعة (• احتساب الخسائر االئتما

. ويعود التأثير بشكل أساسـي إلـى المـدخالت واالفتراضـات واألسـاليب 2021ديسمبر    31الخسائر االئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في  

.9يار الدولي إلعداد التقارير المالية عنية المتوقعة بموجب منهجية الملمستخدمة لحساب الخسائر االئتماا

المدخالت واالفتراضات واألساليب المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة

نـد تحديـد الخسـائر ا يأخـذها الفـرع بعـين االعتبـار عكمـ، المفاهيم األساسية التي لها التأثير األكثر أهمية وتتطلب مستوى عاليًا من الحكم

هي:، متوقعةلاالئتمانية ا

تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

يتم تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان على أساس نسبي. لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األصل المـالي قـد زادت بشـكل 

قع لألصل المالي في تاريخ التقرير إلى مخاطر والتي تحدث على مدى العمر المت   ن الفرع مخاطر التخلف عن السداديقار، كبير منذ نشأته

باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها فـي التعـرض لعمليـات إدارة المخـاطر ،  التخلف عن السداد المقابلة عند اإلنشاء

فسيتم نقـل األداة مـن ، في مخاطر االئتمان التالية إلى حدوث زيادة كبيرة عوامل. إذا أشارت أي من العواملالحالية للفرع بناًء على ثالثة 

:2إلى المرحلة  1المرحلة   
. قام الفرع بوضع حدود للزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان بناًء على الحركة في احتمالية التعثر بالنسبة لالعتراف األولي.1

لتعكس بشكل أفضل المواقف التـي زادت ، حسب الضرورة ،تائج التدريج وإجراء التعديالتمراجعات نوعية إضافية لتقييم ن   . تم إجراء2

مخاطرها بشكل كبير.

يوًما قد شـهدت  30على افتراض قابل للدحض بأن األدوات التي مضى موعد استحقاقها  9. يحتوي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3

بيرة في مخاطر االئتمان.زيادة ك

على ما إذا كانت األصول المالية منخفضة القيمـة االئتمانيـة كمـا فـي تـاريخ التقريـر. يسـتند   3ة  لوالمرح  2الحركات بين المرحلة    تستند 

اض القيمة.تحديد االنخفاض في القيمة االئتمانية إلى التقييم الفردي للموجودات المالية للتأكد من وجود دليل موضوعي على انخف

مم التمويل األخرى لتقييم االنخفاض في القيمة على أساس منتظم. عنـد تحديـد مـا ذمحفظة القروض والذمم المدينة ويقوم الفرع بمراجعة  

ر يتخذ الفرع أحكاًما بشأن ما إذا كانت هناك أي بيانات يمكن مالحظتها تشـي ، إذا كان ينبغي تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل

المستقبلية من قرض أو مجموعة متجانسـة مـن القـروض والمـدينين أو ذمـم  في التدفقات النقدية التعاقديةإلى وجود انخفاض قابل للقياس  

ل تمويلية أخرى. تتم مراجعة المنهجية واالفتراضات المستخدمة لتقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منـتظم لتقليـ

 الفعلية. ق بين تقديرات الخسائر والخسارةأي فرو
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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 

األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.5
20212020

000درهم '000درهم '
729,817697,977المتحدة المركزيقدي لدى مصرف اإلمارات العربية االحتياطي الن

.المستحق من البنوك  6
20212020

000درهم '000درهم '

111,79956,093  الحسابات لدينا  
1,533,0721,422,546االكتتابات في سوق المال 

1,644,8711,478,639
ها ألغراض التدفق النقديل النقدية وما يعاد  6-1 

20212020
000درهم '000درهم '

729,817697,977األرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
1,644,8711,478,639البنوك مستحق من ال

2,374,6882,176,616
للعمالء  ياتلقروض والسلفا7

20212020
000درهم '000درهم '

106,287522,836قروض العمالء ألجل 
71,39734,921السحب على المكشوف للعمالء 

459,8971,913الفواتير التجارية للعمالء 
637,581559,670يات لسلفإجمالي القروض وا 

) 7,313() 9,962(: بدل انخفاض القيمة مصخ
627,619552,357يات إجمالي القروض والسلف

في االنخفاض العامبدل الحركة           
0002020درهم '2021

000درهم '
في  

انية الميز
خارج  
الميزانية 

  فيالمجموع 
الميزانية 

خارج  
الميزانية 

موع جالم 

7,31311,89119,2043,7589,92113,679الرصيد االفتتاحي 
2,6499,47512,1243,5551,9705,525) االسترداد(/الرسوم

9,96221,36631,3287,31311,89119,204الرصيد الختامي 

المدفوعات المسبقة والمستحقات األخرى.8
20212020

000درهم '000درهم '
621567مصاريف الدفع المسبق 

1,5368,802لفوائد المستحقة القبض ا
13,7869,460) 27يما بين المجموعات (المالحظة فالمبالغ المستحقة القبض 

1,71011,239األصول األخرى 
17,65330,068
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

ع)( تاب   ت حول البيانات الماليةإيضاحا
2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

األصول غير الملموسة .9
البرامج 

000درهم 'التكلفة
2020703يناير  1كما في  

-اإلضافات خالل العام
2020703ديسمبر  31كما في 

-اإلضافات خالل العام
2021703ديسمبر  31كما في 

االستهالك
) 273(2020ناير ي  01كما في 

) 143(االستهالك للسنة
) 416(2020ديسمبر  31كما في 

) 143(االستهالك للسنة
) 559(2021ديسمبر  31كما في 

المبلغ المحمول لألصول غير الملموسة

2021144سمبر دي 31كما في 
2020287ديسمبر  31كما في 

دات ع الممتلكات والم.10
المعدات  عقد اإليجار تحسين 

المكتبية 
مجموع ال

التكلفة 
000درهم '000درهم '000درهم '

20202,4281,6084,036يناير   01 في
246407653عام اإلضافات خالل ال

1,560-1,560التحويالت 
20204,2342,0156,249ديسمبر  31كما في 

3677113اإلضافات خالل العام 
20214,2702,0926,362ديسمبر  31كما في 

اإلهالك المتراكم 
) 3,871() 1,456() 2,415(2020يناير  01في 

) 511() 119() 392(رسوم السنة 
) 4,382() 1,575() 2,807(2020ديسمبر  31كما في 

) 478() 113() 365(رسوم السنة 
) 4,860() 1,688() 3,172(2021ديسمبر  31كما في 

20201,4274401,867ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في 
20211,0984041,502ديسمبر  31ا في صافي القيمة الدفترية كم 
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فرع أبو ظبي  - ه بنك اي جيشدويت 
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

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

أصول حق االستخدام .11 
بناءال

000درهم 'التكلفة 
20201,617ير ينا 01كما في 

- ام اإلضافات خالل الع
140نة* سإضافة: التسوية خالل ال

1,757 2020ديسمبر  31كما في 
-اإلضافات خالل العام 

20211,757ديسمبر  31كما في 
اإلهالك المتراكم 

) 94(2020يناير  01كما في 
) 241(لسنة اإلهالك ل 
) 335(2020ديسمبر  31كما في 

) 384(اإلهالك للسنة 
) 719(2021ديسمبر  31كما في 

المبلغ المحمول  

20211,038ديسمبر  31كما في 
20201,422ديسمبر  31كما في 
ر الفائدة. * يمثل التعديل مراجعة في سعر الخصم الذي يعكس التغير في سع              

ء العمال .المستحق الى12
20212020

000م ' هدر000درهم '
50,00050,000الودائع ألجل من العمالء  الشركات 

1,054,191819,833الحسابات الجارية للعمالء 
1,104,191869,833

االلتزامات األخرى.13
20212020

000درهم ' 000' درهم
21,36611,891)7زانية العمومية (المالحظة ييمة لبنود خارج الم بدل انخفاض الق

757739مستحقات المكافآت 
1,9692,081اإليرادات المؤجلة على الضمانات وخطابات االعتماد 

17,7137,153) 27 مالحظة الذمم الدائنة بين المجموعات (
1,8392,111ستحقاقات اال

43,7836,396أخرى* 
87,42730,371

للعمالء   المصرفية  الحسابات  توقيت  فروق  األخرى  الخيارات  تشمل  مجموعة    لدينا*  دمج  تعديلها ألغراض  الفرع  على  يتعين  التي 
 دويتشه بنك. 
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
عربية المتحدةابوظبي، االمارات ال
)ع( تاب   ات الماليةإيضاحات حول البيان
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

مكافأة نهاية الخدمة .14

التحركات في القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة 
2021

000درهم '
2020

000درهم '
2,6282,662يناير  01عن استحقاقات الموظفين في  المفتوحة المسؤولية 

) 541() 370(شرة افعها صاحب العمل مبالمدفوعات التي يد
3563تكلفة الفائدة 

241429تكلفة الخدمة الحالية 
13315الخسارة االكتوارية المعترف بها في اإليرادات الشاملة األخرى 

2,6672,628ديسمبر  31الرصيد في 
ة االفتراضات االكتواري        

ساب االلتزام باالستحقاقات المحددة على النحو التالي: حرئيسية المطبقة في وكانت االفتراضات االكتوارية ال
20212020

٪ سنويا 1.58٪ سنويا 3.10معدل الخصم 
٪ سنويا 2.00٪ سنويا 2.00متوسط الزيادة المتوقعة في الراتب 

نة س 60سنة   60تاريخ التقاعد العادي (للذكور واإلناث) 

اإليجار  مسؤولية  .15
20212020

000رهم 'د000درهم '
1,1691,393الرصيد  االفتتاحي 

2732إضافة:  تكلفة التمويل 
) 372() 372(: المدفوعات خالل السنة (صافي المدفوعات المسبقة وتسوية المستحقات) خصم
116: التعديل خالل السنة خصم

8241,169

المال واالحتياطي  رأس.16
  المحدد رأس المال 16.1       
المساهمة الرأسمالية التي يقدمها المكتب الرئيسي إلى الفرع دون أي التزام بسداد هذه األموال.  المحدديمثل رأس المال   

20212020
000درهم '000درهم '

246,100246,100المحدد رأس المال  

القانونياالحتياطي 16.2       
٪ من أرباح السنة لالحتياطي القانوني ، حتى  10، يتعين على الفرع تخصيص    1980لسنة    10من قانون االتحاد رقم    82مادة  لوفقا ل

 . هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. المحدد٪ من رأس ماله 50يكون هذا االحتياطي مساويا ل 
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فرع أبو ظبي  - جي دويتشه بنك اي
دةحات العربية المتابوظبي، االمار

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

صافي إيرادات الفوائد .17
20212020

000درهم '000درهم '
إيرادات الفوائد 

737716الودائع لدى البنوك 
4,15516,575للعمالء  ياتالقروض والسلف

4,89217,291

مصاريف الفائدة 
4,0888,347الودائع من البنوك 
26-الودائع من العمالء 

4,0888,373

صافي إيرادات الرسوم والعموالت . 18          
20212020

000درهم '000درهم '
العموالت إيرادات الرسوم و 

3,1283,295م إدارة النقد ورس
15,99316,855رسوم إصدار خطاب الضمان 
3,3252,711رسوم إصدار خطاب االعتماد 

1,4191,287اخرى
23,86524,148

مصاريف الرسوم والعموالت 
1,2771,895سوم إدارة النقد ر
1,610856بالتمويل التجاري  مصاريف المتعلقةال

891882االخرين 
3,7783,633

اإليرادات األخرى:         
مالت األجنبية". "آثار التغيرات في أسعار الع  21ي يمثل إيرادات النقد األجنبي المحققة وأثر إعادة تقييم العملة بموجب المعيار المحاسبي الدول

اإلهالك واإلطفاء  .19
20212020

000درهم '000درهم '
478511) 10استهالك الممتلكات والمعدات (المالحظة 

384241)11إهالك موجودات حق االستخدام (المالحظة 
143143) 9استهالك األصول غير الملموسة (المالحظة 

1005895

المشتقات .20

ة حتى تاريخ  يوضح الجدول أدناه القيم العادلة اإليجابية والسلبية لألدوات المالية المشتقة، إلى جانب المبلغ االفتراضي الذي تم تحليله حسب المد

للمشتق أو االفتراضي هو مقدار األصل األساسي  المبلغ  الذي تقاس عالسعر المرجعي أو المؤشر وهو األ   االستحقاق.  التغيرات في  لساس  يه 

المشتقات. وتشير المبالغ االفتراضية إلى أن حجم المعامالت غير المسددة في نهاية السنة ال يدل على مخاطر السوق وال على مخاطر   قيمة 

االئتمان. 

 تحقاق  المبالغ االفتراضية حسب المدة حتى تاريخ االس  2021ديسمبر  31

46 
 

بو ظبي فرع أ - دويتشه بنك اي جي
المارات العربية المتحدةاابوظبي، 

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

(تابع)  المشتقات-20
درهم   000المبالغ ب ' 

القيمة العادلة  المشتقات المحتفظ بها إلدارة المخاطر 
اإليجابية 

دلة  القيمة العا
السلبية 

  3ن في غضوالمبلغ االسمي 
أشهر 

سنة  1إلى  أشهر 3

-              125,034125,034-            382   مقايضات النقد األجنبي 

المبالغ االفتراضية حسب المدة حتى تاريخ االستحقاق   2020ديسمبر  31
درهم   000المبالغ ب ' 

القيمة العادلة  المشتقات المحتفظ بها إلدارة المخاطر 
اإليجابية 

العادلة   القيمة 
ة السلبي

  3في غضون المبلغ االسمي 
أشهر 

سنة  1أشهر إلى  3

-              133,486  133,486-          1,455مقايضات النقد األجنبي 
نواع المنتجات المشتقة أ

فتراضي محدد. بالنسبة لمبادالت أسعار افروق الفائدة أو العمالت األجنبية بناء على مبلغ  المقايضات هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لتبادل  
بالنسبة   واحدة.  بعملة  االفتراضية  القيمة  أساس  على  والعائمة  الثابتة  الفائدة  مدفوعات  بتبادل  عموما  المقابلة  األطراف  تقوم  لمبادالت  الفائدة، 

مالت مختلفة. العمالت، يتم تبادل المبالغ األساسية بع
ل الهرمي للقيمة العادلة. سمن التسل  1يتم تصنيفها تحت المستوى 

مخاطر االئتمان المتعلقة بالمشتقات               
ى القيمة  تنشأ مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألدوات المالية المشتقة من احتمال تخلف الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتقتصر عل

ة جميع االنكشافات االئتمانية بموجب تسهيالت معتمدة. رعادلة اإليجابية لألدوات المواتية للفرع. تتم إداال

المصاريف العمومية واإلدارية.21         
20212020

000درهم '000درهم '

8,8059,830الرواتب 
2,5311,999فوائد 

873802المكافاة 
13,76419,557) 27دة التعبئة فيما بين الكيانات (المالحظة  عمليات إعا

3,8944,708المصاريف العمومية وغيرها 
29,86736,896

موظفا). 13: 2020موظفين (  10، وظف الفرع 2021ديسمبر  31كما في 
الضرائب .22

20212020
000درهم '000درهم '

لية:ا الحركة في االلتزامات الضريبية الح
1,718-لعام في بداية ا

) 1,718(-المبالغ المدفوعة خالل السنة 
--المصاريف الضريبية للسنة الحالية 

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

( تابع)   ول البيانات الماليةإيضاحات ح
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

(تابع)  الضرائب   .22

التوفيق بين المصروفات الضريبية والربح المحاسبي 
فيما يلي تسوية المصروفات الضريبية الجارية المحسوبة على األرباح المحاسبية بمعدل الضريبة المعمول به مع المصروفات الضريبية  

لية للسنة. الحا
20212020

000درهم '000درهم '
ية وية النفقات الضريبس ت

) 9,152(-الربح/(الخسارة) قبل الضريبة 
14,287-إضافة: الخصومات غير المسموح بها 

) 8,128(-: خصم البدل خصم
) 2,993(-الضرائب  اساس

--المسؤولية الضريبية 

--لي معدل الضريبة الفع

االلتزامات الطارئة .23
بانتظام في الضمانات وخطابات االعتماد.  وبموجب هذه العقود، يتعين على الفرع أن يسدد المدفوعات    العادي، يدخل الفرع  وفي سياق العمل

قصى للمدفوعات المحتملة الناشئة عن هذه  إلى المستفيد استنادا إلى عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته أو أدائه بموجب اتفاق التزام. الحد األ
ية هو كما يلي. اللتزامات االئتمان ا الضمانات و

20212020
000درهم '000درهم '

4,334,9814,270,930الضمانات 
714,912568,242خطابات االعتماد 

367,096-االلتزام غير المستغل 
5,847-حاالت الطوارئ األخرى 

5,049,8935,212,115

االلتزامات -24
 : ال شيء).2020( 2021ديسمبر  31المال أو اإليجار كما في توجد التزامات رأس  ال

إدارة المخاطر المالية -25
مقدمة ونظرة عامة

.تشمل جميع أنشطة الفرع تحليل وتقييم وقبول وإدارة درجة معينة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر
المالية والعمليات:استخدامه لألدوات   نيتعرض الفرع للمخاطر الجوهرية التالية الناتجة ع

مخاطر االئتمان؛  -
مخاطر السيولة؛  -
مخاطر السوق؛  -
المخاطر التشغيلية؛ و -
 مخاطر رأس المال             -
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   ضاحات حول البيانات الماليةإي
 2021ديسمبر  31ية في هللسنة المنت 

 
إدارة المخاطر المالية (تابع). 25

إطار إدارة المخاطر
 عمليـة التقيـيم الـداخلي لكفايـة رأس المـال تم وضع إطار إدارة المخاطر من قبل المكتب الرئيسـي ويـتم تعريفـه كجـزء مـن وثـائق 

المسـاءلة واإلدارة الفعالـة  لضـمان اإلشـراف علـى  خوالتي تحدد حوكمة المخاطر وهيكل الملكية الراسـ،  3  بموجب متطلبات بازل
للمخاطر على المستوى اإلقليمي. ومجموعة العمالء ومستويات الكيان التشغيلي.

حلـي. تتحمـل اإلدارة مسـؤولية فإن المسؤولية األساسية إلدارة المخاطر على عاتق الفرع تقع على عاتق إدارة الفرع الم،  ومع ذلك
ي والتي تم تصميمها لدعم صياغة الرغبة في المخـاطرة وتوجيـه المـوظفين ووضـع خاطر للمكتب الرئيسمتسلسل سياسات إدارة ال

إجراءات لرصد المخاطر والتحكم فيها.

. إدارة مخاطر االئتمان25.1
د. يوجـد لـدى قـو الطرف المقابل للفرع في الوفاء بالتزامه بموجـب عمخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية إذا فشل العميل أ

معايير وأنظمة للمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وسياسات وإجراءات مخصصة لمراقبة وإدارة المخاطر الفرع  
الناتجة عن مثل هذه األنشطة.

زي لدولـة كـرضة لتركز مخاطر االئتمان من أرصدة لدى البنـك المرتتكون الموجودات المالية للفرع التي من المحتمل أن تكون ع
ومـدينين بـين المجموعـات ومـدينين آخـرين. تـتم إدارة ،  وقروض وسلف للعمـالء،  ومستحق من البنوك،  العربية المتحدةاإلمارات  

مخاطر االئتمان من خالل إيداع األموال في البنوك ذات التصنيف االئتماني المناسب.
مجموعـة وإدارة االمتثـال الـداخلي للتحقـق مـن التدقيق الـداخلي لل  عمليات تدقيق دورية قائمة على المخاطر من قبل قسم  يتم إجراء

االلتزام بالمعايير التنظيمية المحلية ومعايير وسياسات المجموعة في الموافقة على أرصدة الذمم المدينة وإدارتها.
 يخ بيان المركز المالي هو كما يلي:الحد األقصى لمخاطر االئتمان للفرع في تار

 
2021

000درهم '
2020

000درهم ' 
729,817697,977اإلمارات العربية المتحدة في المصرف المركزياألرصدة مع 

1,644,8711,478,639البنوكمستحق من ال
637,581559,670للعمالء ياتالقروض والسلف

13,7869,460)8المالحظة (المستحقات المشتركة بين المجموعات 
3,24620,041المستحقات األخرى (باستثناء المدفوعات المسبقة)

3,029,3012,765,787

التعرض االئتماني خارج الميزانية العمومية
20212020

000درهم ' 000درهم '
4,334,9814,270,930الضمانات

714,912568,242ات االعتمادب خطا
367,096-االلتزامات غير المستخدمة

5,847-حاالت الطوارئ األخرى
5,049,8935,212,115

الغ بـ. ومن المتوقع أن تكـون المالتقريرو ضعفه في تاريخ ولم يكن أي من القروض والسلف المقدمة إلى العمالء قد فات موعد استحقاقه أ
ألطراف ذات الصلة قابلة لالسترداد بالكامل. المستحقة على ا
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

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

ة المخاطر المالية (تابع)إدار-25

مان (تابع)تإدارة  مخاطر االئ 25-1

التركيزمخاطر 
يراقب الفرع تركيزات مخاطر االئتمان حسب النشاط االقتصادي والتوزيع الجغرافي.

المقدمة للعمالء ياتالتحليل حسب النشاط االقتصادي للقروض والسلف
وفيما يلي تحليل حسب النشاط االقتصادي:

1202
000درهم '

2020
000درهم ' 

128,147256,775النفط والغاز
91,4489,342التصنيع

121,219-متجددةالطاقة ال
1,79768,226االنشاء
416,189104,108التجارة

637,581559,670ياتإجمالي القروض والسلف
) 7,313() 9,962(: بدل انخفاض القيمةخصم

627,619552,357إجمالي القروض والسلف

للعمالء ياتالتوزيع الجغرافي للقروض والسلف
يمكن تحليل دفتر قروض الفرع، قبل األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو أي تعزيز ائتماني آخر، حسب المناطق التالية:

20212020
000درهم ' 000درهم '

323,924559,670اي الشرق األوسط وأفريق
-26,011أوروبا

-287,646آسيا
637,581559,670ياتإجمالي القروض والسلف

) 7,313() 9,962(: بدل انخفاض القيمةخصم
627,619552,357ياتإجمالي القروض والسلف

 مخاطر السيولة إدارة 25.2

طر السيولة هي خطر عدم تمكن الفرع من الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها. ويتمثل نهج الفرع في إدارة السيولة في ضـمان أن مخا

ئر غيـر االظروف العادية والمجهدة على حـد سـواء، دون تكبـد خسـيكون لديه دائما سيولة كافية للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، في ظل 

لمخاطرة بإلحاق الضرر بسمعة الفرع.مقبولة أو ا

ملف استحقاق األصول والخصوم

. ويحلل الجدول التـالي آجـال االسـتحقاق التعاقديـة لألصـول والخصـوم 2021ديسمبر    31ملف استحقاق أصول وخصوم الفرع كما في  

 .     التقريرترة المتبقية في تاريخ استنادا إلى الف
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فرع أبو ظبي  - ي جيادويتشه بنك  
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

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

إدارة المخاطر المالية (تابع)-25
إدارة  مخاطر السيولة (تابع) 25-2

000م 'دره2021ديسمبر  31

صولاأل
ى  ل أشهر إ 3أشهر  3حتى حسب الطلب 

سنة  1
  3إلى  1

سنوات 
أكثر من  

سنوات  3
مجموع  ال

الرصـيد لــدى مصـرف اإلمــارات 
729,817----729,817العربية المتحدة المركزي

1,644,871----1,644,871البنوكمستحق من 
637,581--81,534223,050332,997للعمالء ياتالقروض والسلف

7,300---7,300-األصول المالية األخرى
13,786---13,786-مستحقة من األطراف ذات العالقة

ــى  ــة علـ ــة اإليجابيـ ــة العادلـ القيمـ
382---382-المشتقات

2,6842,684----األصول الثابتة
2,456,222244,518332,997-2,6843,036,421

000درهم '2021ديسمبر  31
إلـى   3 أشهر 3حتى  حسب الطلب خصومال أشهر 

سنة 1
 3إلــى  1 

سنوات
أكثر مـن  
سنوات 3

مجموعال 

1,054,19150,0001,104,191العمالء المستحق الى
1,587,248---29,7821,557,466البنوك تحق الىالمس

17,713---17,713-مستحقة ألطراف ذات عالقة
3,431---3,431-الخصوم بموجب القبول

48,349--75747,592-ة األخرىااللتزامات المالي 
1,083,9731,629,36747,592--2,760,932

2,684275,489-285,405) 1,384,849(1,372,249مهلة االستحقاق

000درهم '2020ديسمبر  31

صولاأل
إلـى   3 أشهر 3حتى  حسب الطلب  أشهر 

سنة 1
 3إلــى  1 

سنوات
ر مـن أكث 
سنوات 3

مجموعال

الرصيد لدى مصرف اإلمارات 
697,977----697,977العربية المتحدة المركزي

1,478,639----1,478,639البنوكمستحق من 
559,670--85,456415,79158,423للعمالء القروض والسلف

23,704---10,32713,377ة األخرىاألصول المالي 
ــراف ذات  ــن األطـ ــتحقة مـ مسـ

9,460---9,460-العالقة
ــى  ــة عل ــة اإليجابي ــة العادل القيم

1,4551,455المشتقات
3,5763,576----األصول الثابتة

2,272,399440,08358,423-3,5762,774,481
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   ل البيانات الماليةإيضاحات حو
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

(تابع)  المخاطر المالية . إدارة25

000درهم '2020ديسمبر  31
أشهر   3أشهر  3حتى حسب الطلب 

  1إلى 
سنة 

  3إلى  1
سنوات 

  3أكثر من  
سنوات 

مجموع ال

خصومال
869,833---819,83350,000العمالء المستحق الى

1,603,455---496,1731,107,282البنوك لىاالمستحق 
7,153---7,153-مستحقة ألطراف ذات عالقة

3,096---3,096-الخصوم بموجب القبول
2,62814,473-73911,106-االلتزامات المالية األخرى

1,316,0061,168,27011,106-2,6282,498,010
948276,471-47,317) 728,187(956,393مهلة االستحقاق

إدارة مخاطر السوق 25.3
ئــدة، ســتؤثر العمــالت األجنبيــة وأســعار الفا فهي خطر أن التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صر  مخاطر السوق

على دخل الفرع أو قيمته من حيازاته من األدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر الســوق هــو إدارة ومراقبــة التعــرض 
لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة ، مع تحسين العائد.

الفائدة: مخاطر أسعار
أســعار الفائــدة فــي الســوق. تشــمل األدوات  داة المالية بســبب التغيــرات فــيألمخاطر أسعار الفائدة هي خطر تقلب قيمة ا

المالية التي يحتمــل أن تخضــع لمخــاطر أســعار الفائــدة األرصــدة لــدى مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، 
 ء، والمستحقة للعمالء والمستحقة للبنوك.المستحقة من البنوك، والقروض والسلف للعمال

، لو ارتفعت أسعار الفائدة علــى صــافي األصــول الحاملــة للفائدة/انخفضــت 2021ديسمبر    31لسنة المنتهية في  لبالنسبة  
 نقطة أساس مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، لكان التأثير على نتائج الفرع على النحو التالي: 100بمقدار 

20212020
000درهم ' 000درهم '

3,292±917±ئدةاالتغير في أسعار الف

 ة:مخاطر العمل
يتعرض الفــرع لمخــاطر العملــة مــن خــالل المعــامالت بــالعمالت األجنبيــة.  وتشــمل هــذه التعرضــات األصــول النقديــة 

لة عــن طريــق الــدخول فــي عقــود والخصوم النقدية للفرع غير المقومة بعملة قياس الفرع. يخفف الفرع من مخاطر العم
 ية.بمشتقة من العمالت األجن
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بو ظبي فرع أ - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

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

إدارة المخاطر المالية (تابع)-25

إدارة مخاطر السوق (تابع) 25.3

درهم 000المبالغ ' 2021ديسمبر  31ما في  ك
العمالت  دوالر يورو درهم صولاأل

األخرى 
مجموع ال

اإلمـارات فـي    األرصدة لدى البنـك المركـزي  
العربية المتحدة والمستحقة من البنوك

731,4781,573,76047,26922,1812,374,688

13,786-20713,56811األطراف ذات العالقة مستحقة من
382---382القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

 ياتالقروض والسلف
للعمالء (صافي)

46,49337,652543,474-627,619

6,655369,982)4(3,295المبالغ المستحقة القبض األخرى
781,8551,624,976597,40922,2173,026,457

خصومال
333,333111,379640,68618,7931,104,191العمالء المستحق الى
181,587,248-1,587,230-البنوك المستحق الى

17,714-75816,290666مستحقة ألطراف ذات عالقة
54,5972,02020,016276,635رىخااللتزامات المالية األ

388,6881,716,919661,36818,8132,785,788

درهم 000المبالغ ' 2020ديسمبر  31كما في  
العمالت      دوالر        يورو      درهم      صولاأل

األخرى 
مجموع ال      

اإلمـارات فـي  ك المركـزينـاألرصدة لدى الب 
وكالعربية المتحدة والمستحقة من البن 

698,8411,431,75226,21119,8132,176,617

5798,79030619,460مستحقة من األطراف ذات العالقة
1,455--1,455-ة للمشتقاتالقيمة العادلة اإليجابي 

 ياتوض والسلفرالق
للعمالء (صافي)

60,9959,674481,688-552,357

27,284-13,86112,1981,225المبالغ المستحقة القبض األخرى
774,2761,463,869509,15419,8742,767,173

خصومال
327,192106,375422,90113,365869,833العمالء المستحق الى
2821,437,875165,276221,603,455البنوك المستحق الى

7,153-376,443673مستحقة ألطراف ذات عالقة
29,461-26,3651,8711,225ة األخرىي االلتزامات المال

353,8761,552,564590,07513,3872,509,902
بيـان الـدخل اسـتنادا إلـى تذبـذب سـلبي أو إيجـابي  أدناه التأثير المحتمل المتساوي ولكن المعاكس علـى  يعكس المبلغ المذكور في الجدول

٪ ، مع الحفاظ على جميع المتغيرات األخرى ثابتة. وفي التاريخ الذي يقدم فيه التقرير، يكون لدى الفرع صـافي التعـرض 1ة  للعملة بنسب 
مالت غير المربوطة:للعمالت المفتوحة التالية فيما يتعلق بالع
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ظبي  فرع أبو - دويتشه بنك اي جي
ابوظبي، االمارات العربية المتحدة

( تابع)   ات الماليةإيضاحات حول البيان
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

إدارة المخاطر المالية (تابع)-25

إدارة مخاطر السوق (تابع) 25.3

2021ديسمبر  31عملةال
000درهم '

2020ديسمبر  31
000درهم ' 

صافي 
التعرض 

ر على بيان  يالتأث   
صافي  الربح أو الخسارة 

التعرض 

بيان الربح   التأثير على   
أو الخسارة 

2352961جنيه استرليني
)887() 88,694()919() 91,945(يورو

-)50(-)47(فرنك سويسري
-)12(741ين ياباني

ألخرىمخاطر األسعار ا
خرى، حيث ال يحتفظ بأي استثمارات في حقوق الملكية.ال يتعرض الفرع بشكل كبير لمخاطر األسعار األ

إدارة المخاطر التشغيلية .25.4
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن االحتيال أو األنشطة غيــر المصــرح بهــا أو الخطــأ أو الحــذف أو عــدم 

.االمورغطي مجموعة واسعة من ياألحداث الخارجية. إنه متأصل في كل مؤسسة أعمال و الكفاءة أو فشل األنظمة أو
مركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تراقبهــا إدارات االمتثــال والتــدقيق. يخضع الفرع للــوائح المصــرف ال

خــالل إصــدار معيــار رفيــع المســتوى باإلضافة إلى ذلك، قامت إدارة الفرع بتدوين عملية إدارة المخاطر التشــغيلية مــن 
المخــاطر وتقييمهــا ومراقبتهــا   ح هــذا كيفيــة إدارة الفــرع للمخــاطر التشــغيلية مــن خــالل تحديــدضوإرشادات مفصلة. يو

والسيطرة عليها والتخفيف من حدتها، وتصحيح أحداث المخاطر التشغيلية، وتنفيذ أي إجراءات إضافية مطلوبة لالمتثال 
ية المحلية.للمتطلبات التنظيم

ن التفــويض الل بيئة قائمة على الضوابط حيــث يــتم توثيــق العمليــات، ويكــوخالفرع مسؤول عن إدارة هذه المخاطر من 
مستقالً، ويتم تسوية المعامالت ومراقبتها.

عــة، ومــن يتم دعم ذلك من خالل برنامج مستقل للمراجعات الدورية التي يقوم بها قسم االمتثال والتدقيق الداخلي للمجمو
ويأخــذ فــي  جية، والتي تضمن أن يظل الفرع متوافقًا مع أفضل الممارساترخالل مراقبة أحداث المخاطر التشغيلية الخا

االعتبار الدروس المستفادة من اإلخفاقات التشغيلية المعلن عنها في الصناعة.
الفرع مسؤول عن تطبيق المعايير التالية:

شغيل في الفرع.• تحديد المسؤولية عن مخاطر الت
ن مخاطر التشغيل.يد وتقييم مخاطر التشغيل وإلصدار تقارير مناسبة ومنتظمة عد• استخدام نظم المعلومات لتسجيل تح

• تقييم المخاطر الكامنة في العمليات واألنشطة والمنتجات.
• إبالغ اإلدارة ببيانات خسارة مخاطر التشغيل. و

 .ما في ذلك التأمين، حيث يكون فعاال من حيث التكلفة• النظر في التخفيف من المخاطر، ب
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
ية المتحدةابوظبي، االمارات العرب

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

إدارة المخاطر المالية (تابع) - 25

إدارة مخاطر التشغيل (تابع) 25.4
ملية إدارة رأس المالع
 

بيان المركز المالي، في:رأس المال، وهو مفهوم أوسع من "حقوق الملكية" في مواجهة  ةتتمثل أهداف الفرع عند إدار
• االمتثال لمتطلبات رأس المال المحددة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .؛

مبدأ االستمرارية وزيادة العوائد للمساهمين. و • لحماية قدرة الفرع على االستمرار على أساس
لحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعمالها.ا• 
 

تحليل رأس المال التنظيمي للفرع إلى مستويين:يتم  
رأس المــال مــن المســتوى األول، والــذي يشــمل رأس المــال واالحتياطيــات واألربــاح المحتجــزة والتعــديالت التنظيميــة 

التعامل معها بشــكل مختلــف ألغــراض حســاب كفايــة رأس   مالمتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق الملكية ولكن يتاألخرى  
المال.

، والــذي يشــمل مخصــص انخفــاض القيمــة الجمــاعي واحتياطيــات القيمــة العادلــة المتعلقــة 2أس المــال مــن المســتوى ر
مالية:سلة. يتم تطبيق حدود مختلفة على عناصر القاعدة الرأبالمكاسب / الخسائر غير المحققة من استثمارات القيمة العاد

 
) ؛األصول المرجحة بالمخاطر األصول المرجحة بالمخاطر ( ٪ من7.0على األقل  1رأس المال الفئة يجب أن يكون 

٪ على األقل من األصول المرجحة بالمخاطر ؛ و8.5يجب أن يكون رأس المال من المستوى األول 
مــن رأس المــال، علــى األقــل  2والمســتوى  1جمالي رأس المال، المحسوب على أنه مجمــوع المســتوى يجب أن يكون إ

. يــتم تــرجيح مخــاطر أصــول الفــرع فيمــا يتعلــق باالئتمــان النســبي والســوق جحــة بالمخــاطراألصــول المر٪ مــن 10.5
يــف مخــاطر الســوق علــى أنهــا والمخاطر التشغيلية. تتضمن مخاطر االئتمان مخاطر داخــل وخــارج الميزانيــة. يــتم تعر

وتشــمل مخــاطر أســعار   داخل وخارج الميزانية الناشئة عن التحركــات فــي أســعار الســوق  مخاطر الخسائر في المراكز
الفائدة ومخاطر الصرف األجنبي ومخاطر التعرض لحقوق الملكية ومخاطر السلع. يــتم تعريــف مخــاطر التشــغيل علــى 

ظمــة أو مــن األحــداث نكفايــة أو فشــل العمليــات الداخليــة أو األشــخاص أو األأنهــا مخــاطر الخســارة الناتجــة عــن عــدم 
الخارجية.

اطر االئتمان والســوق والتشــغيل، علــى النحــو الــذي يســمح بــه المصــرف المركــزي لدولــة يتبع الفرع النهج الموحد لمخ
.3من بازل  1اإلمارات العربية المتحدة ووفقًا للركيزة 

دارة الفرع، باستخدام تقنيات تستند إلى إل واستخدام رأس المال التنظيمي بشكل منتظم من قبل تتم مراقبة كفاية رأس الما
التي وضعتها لجنة بازل والمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحــدة. يــتم تقــديم المعلومــات   المبادئ التوجيهية

المطلوبة إلى المنظمين على أساس شهري و / وربع سنوي.
ل بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخــارج. م، التزم الفرع بالكا2021ديسمبر    31ات المنتهية في  خالل السنو
، جميع البنوك العاملة في دولة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كانــت مطلوبــة 2021ديسمبر    31وات المنتهية في  خالل السن

 وفقــا لتوجيهــات البنــك  3نســب بــازل  ل  الحوســبة والتقريــر٪. الفرع يقــوم ب10.5للحفاظ على نسبة كفاية رأس المال عند  
تغييــرات علــى األهــداف والسياســات والعمليــات مــن العــام   المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. لم يــتم إجــراء أي

السابق. ومع ذلك، فهي تخضع للمراجعة المستمرة من قبل اإلدارة.
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فرع أبو ظبي  - دويتشه بنك اي جي
االمارات العربية المتحدةابوظبي، 

( تابع)   اليةمإيضاحات حول البيانات ال
2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
ارة المخاطر المالية (تابع)إد. 25

إدارة مخاطر التشغيل (تابع) 25.4

نسبة كفاية رأس المال
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربيــة وفقًا للوائح   3) بموجب بازل  نسبة كفاية رأس المالنسبة كفاية رأس المال (

لتالي:االمتحدة. ك

3بازل 
20212020

000درهم ' 000درهم '
  1المال من المستوى رأس 

246,100246,100المحدد رأس المال 
5,3205,320االحتياطي القانوني 

6,330) 10,051(االرباح 
)567()700(قاعدالخسارة االكتوارية في نظم استحقاقات الت 

-1,391
1240,669258,574لمستوى  اإجمالي رأس المال من 

  2المستوى رأس المال من 
26,10816,004المبلغ المؤهل للمخصصات العامة 
2266,777274,578إجمالي رأس المال من المستوى  

تحدة هي وفقا للوائح البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية الم 3 ل) بموجب اتفاقية بازنسبة كفاية رأس المالس المال (نسبة كفاية رأ
كما يلي:

3بازل 
20212020

000درهم ' 000درهم '
266,777274,578إجمالي قاعدة رأس المال 

األصول المرجحة بالمخاطر 
664,165487,525األصول المرجحة بالمخاطر الميزانية العمومية  في -مخاطر االئتمان 
1,424,388792,767ألصول المرجحة بالمخاطر اخارج الميزانية العمومية  -مخاطر االئتمان 

420629مخاطر السوق
77,60889,785المخاطر التشغيلية

2,166,5811,370,706إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

نسب رأس المال
٪ 20.03٪ 12.31نسبة إجمالي رأس المال

٪ 18.86٪ 111.11ل من المستوى نسبة رأس الما
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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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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

جمدداً  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  تنطلق 
ال�سنوي  التوظيف  معر�س  فعاليات 
يف ح��رم��ه��ا ال��رئ��ي�����س��ي ي��وم��ي 1 و2 
يزيد  م��ا  مب�ساركة   ،2022 يونيو 
القطاعني  م��ن  م��وؤ���س�����س��ة   50 ع��ل��ى 
متخ�س�سة  واخل�������ا��������س،  ال������ع������ام 
ذلك  مب����ج����الت خم��ت��ل��ف��ة، مب����ا يف 
ال���ه���ن���د����س���ة وال�����ط�����ب، والأع������م������ال، 
تنظيم  وي��اأت��ي  وغ��ريه��ا.  والتعليم، 
اجلامعة  روؤي��ة  مع  متا�سياً  املعر�س 
موا�سلة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة   ،2027
باملعارف  واخل��ري��ج��ني  الطلبة  رف��د 
التي  ال��ت��ف��ك��ري  وط������رق  وامل�����ه�����ارات 
يف  ناجحني  قادة  لي�سبحوا  توؤهلهم 

امل�ستقبل.
وي�سعى املعر�س، الذي ينظمه مكتب 
اخل��ري��ج��ني يف  وع��الق��ات  التوظيف 
اأبوظبي، اإىل دعم التطلعات  جامعة 
امل����ه����ن����ي����ة ل���ل���ط���ل���ب���ة واخل����ري����ج����ني 
احل���ال���ي���ني ع���رب اإع����داده����م اإع�������داداً 
لهم  وي��ق��دم  ال��ع��م��ل،  ل�سوق  متميزاً 
ق��ّي��م��ة ل���س��ت��ك�����س��اف فر�س  م��ن�����س��ة 
ال��ع��م��ل، وال��ت��دري��ب، وت��ع��زي��ز �سبكة 
يف  ال��رائ��دة  ال�سركات  مع  عالقاتهم 
دولة الإمارات العربية املتحدة. كما 
اإىل تطوير الطالب  يهدف املعر�س 
مهنيني  ل��ي�����س��ب��ح��وا  واخل���ري���ج���ني 

حمرتفني ومبدعني، وقادرين على 
ك��ب��رية يف �سوق  اإ���س��ه��ام��ات  ت��ق��دمي 
العمل داخل دولة الإمارات وخارجها. 
الفر�سة للخريجني، خالل  و�ستتاح 
مع  للتوا�سل  املعر�س،  اإق��ام��ة  ف��رتة 
بينما  ال��رائ��دة،  التوظيف  موؤ�س�سات 
ل��ل��ط��الب الل��ت��ح��اق بفر�س  مي��ك��ن 
تاأهياًل  ت��وؤه��ل��ه��م  متميزة  ت��دري��ب��ي��ة 

اأف�سل ل�سوق العمل.
وعالقات  التوظيف  مكتب  وينظم 
اخلريجني يف جامعة اأبوظبي ور�س 
لتغطية  وب��ع��ده  امل��ع��ر���س  قبل  عمل 
ب�سوق  ال�سلة  امل��ه��ارات ذات  جم��الت 
الذاتية،  ال�سري  كتابة  مثل  العمل 
وجل�سات  ال��ع��م��ل،  م��ق��اب��الت  واآداب 

حول ال�سركات احلا�سرة يف احلدث. 
ت���وظ���ي���ف طلبة  م���ع���ر����س  وي���ح���ظ���ى 
اأب��وظ��ب��ي بدعم  وخ��ري��ج��ي ج��ام��ع��ة 
املوؤ�س�سات  م��ن  وغ��ريه��ا  ن��ون  �سركة 
ال���ب���ارزة م��ن خ���الل ت��زوي��د الطلبة 
والتوجيه  ب��امل�����س��ورة  واخل���ري���ج���ني 
ب�����س��اأن ال��ت��وظ��ي��ف، والإج����اب����ة على 
وال�ستف�سارات  الأ����س���ئ���ل���ة  ج��م��ي��ع 

املتعلقة بهذا املجال.
وقال د. �سكيب فرحات، عميد �سوؤون 
الطلبة بالوكالة يف جامعة اأبوظبي: 
اأبوظبي دوماً على  "حتر�س جامعة 
لالرتقاء  ج��دي��دة  �سبل  ا�ستك�ساف 
وخريجيها،  ط���الب���ه���ا  ب�����خ�����ربات 
ل�سوق  اأف�����س��ل  ت���اأه���ي���اًل  وت��اأه��ي��ل��ه��م 

العمل، ونحن �سعداء بعودة معر�س 
ال��ت��وظ��ي��ف ال����ذي ي��ع��د ع��الم��ة على 
يف  كوفيد19-،  جائحة  بعد  التعايف 
حالياً  العمل  �سوق  فيه  ي�سهد  وق��ت 
م�سى،  وق��ت  اأي  من  اأك��ر  تناف�سية 
اأبوظبي  امل��ه��م ج����داً جل��ام��ع��ة  وم���ن 
وامل���وؤ����س�������س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة الأخ�����رى 
ب���الأدوات  واخلريجني  الطلبة  رف��د 
اإليها  ي��ح��ت��اج��ون  ال���ت���ي  وامل�����ه�����ارات 
جامعة  يف  ن�����س��ع��ى  ح��ي��ث  ل��ل��ن��ج��اح، 
اأبنائنا  دع��م  اإىل  با�ستمرار  اأبوظبي 
تعزز  م��ت��ن��وع��ة،  ب��ف��ر���س  وخريجينا 
م��ه��ارات��ه��م يف ال��ت��وظ��ي��ف م��ن خالل 
ال��ت��ي تركز  العمل  امل��ب��ادرات وور����س 

على خمتلف القطاعات."

من جانبها، قالت دانا �سالح، مدير 
وع���الق���ات  ال���ت���وظ���ي���ف  م��ك��ت��ب  اأول 
اأبوظبي:  ج��ام��ع��ة  يف  اخل���ري���ج���ني 
بطالبنا  ال��رتح��ي��ب  اإىل  “نتطلع 
وال����ث����اين  الأول  يف  وخ���ري���ج���ي���ن���ا، 
مبوؤ�س�سات  ل��رب��ط��ه��م  ي���ون���ي���و،  م���ن 
ول  املنطقة،  يف  م��رم��وق��ة  و���س��رك��ات 
العام  ل��ه��ذا  امل��ع��ر���س  دورة  اأن  �سيما 
ال��ت��ي ���س��ت��ق��دم ن�����س��ائ��ح ق��ّي��م��ة حول 
اأثناء  الن��ط��ب��اع��ات  اأف�����س��ل  ت��ك��وي��ن 
املطلوبة  واملهارات  العمل،  مقابالت 
�سوق  ل��دخ��ول  م�ستعدين  ل��ي��ك��ون��وا 
العمل، وكذلك معلومات مهمة عن 
فر�س التوظيف املتاحة يف قطاعات 
مكتب  و�سريكز  متنوعة.  وجم��الت 

اخل��ري��ج��ني يف  وع��الق��ات  التوظيف 
عالقات  بناء  على  اأب��وظ��ب��ي  جامعة 
ق���وي���ة م���ع امل���وؤ����س�������س���ات ال����رائ����دة يف 
دولة الإم��ارات واملنطقة يف حماولة 
ل��رب��ط ال��ط��الب واخل��ري��ج��ني بكبار 
مدركني  املحتملني،  العمل  اأ�سحاب 
اأهمية مثل هذه الأحداث، كمعر�س 
ج���ام���ع���ة اأب����وظ����ب����ي ل���ل���ت���وظ���ي���ف، يف 
املعنية عرب تزويد  الأط��راف  خدمة 
مبر�سحني  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات 
م�������وؤه�������ل�������ني، ومت������ك������ني ال�����ط�����الب 
واخلريجني ببدء حياتهم املهنية يف 

�سركات مرموقة."
وقال ممثل عن �سركة نون: "�سعداء 
باأن نكون ج��زءاً من معر�س جامعة 

تطوير  ودع���م  للتوظيف،  اأب��وظ��ب��ي 
اجلامعة  وخ���ري���ج���ي  ط��ل��ب��ة  ومن�����و 
ل�سيما املواطنني منهم، ونتطلع اإىل 
تقدمي فر�س عمل ت�سهم يف �سياغة 
يف  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  م�ستقبل 
جم��ت��م��ع��ات��ن��ا، ون��ح��ر���س دوم�����اً على 
الأكادميية  املوؤ�س�سات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
اأبوظبي  ج���ام���ع���ة  م���ث���ل  امل���رم���وق���ة 

لتحقيق اأهداف نون ".
���س��ا���س��دي��ف، مدير  ���س��ون��ال  وق���ال���ت 
�سركة  يف  ال�سرتاتيجي  التخطيط 
املعر�س:  يف  امل�ساركة  هيلثكري  ليدر 
وك��ل رح��ل��ة هي  رح��ل��ة،  ه��ي  "املهنة 
ون��ح��ن يف  ك��ل ج��دي��د،  فر�سة لتعلم 
ليدر للرعاية ال�سحية"  "جمموعة 

ل��ت��ق��دمي فر�س  ب��ا���س��ت��م��رار  ن�����س��ع��ى 
والإر�ساد،  والدعم،  املنا�سبة،  العمل 
لطالب جامعة اأبوظبي، مل�ساعدتهم 
م�سريتهم  يف  ق���دم���اً  امل�����س��ي  ع��ل��ى 
طالب  م��ن��ح  اإىل  ون���ه���دف  امل��ه��ن��ي��ة. 
وخريج جامعة اأبوظبي، هذه املوؤ�س�سة 
التعليمية التي حتظى ب�سمعة طيبة 
يف املنطقة، جتربة العمر من التعلم 
وال��ن��م��و امل��ت�����س��ارع م��ن��ذ ال��ي��وم الأول 
لبدئه العمل معنا، ون�سجع الطالب 
يف  التميز  متابعة  على  املتحم�سني 
الفر�س  ع��ن  وال��ب��ح��ث  جم��الت��ه��م، 
والتدريب  للعمل  بالتحديات  املليئة 

يف �سركتنا."
مبقراتها  اأب��وظ��ب��ي،  جامعة  وت��ق��دم 
جذابة،  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  امل���ت���ع���ددة، 
وت��ع��ل��ي��م��اً اأك���ادمي���ي���اً ع����ايل اجل����ودة، 
وبرامج درا�سية معتمدة دولياً، لرفد 
املهارات  باأحدث  وخريجيها  طلبتها 
ويبلغ  العمل.  ل�سوق  توؤهلهم  التي 
امل�سجلني  ال���ط���الب  ع����دد  اإج���م���ايل 
ينتمون  طالب،   7،800 باجلامعة 
اإىل 80 جن�سية خمتلفة، ومنتظمني 
والأعمال،  والعلوم،  الآداب  كليات  يف 
والعلوم  وال����ق����ان����ون،  وال���ه���ن���د����س���ة، 
اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  وت��ق��دم  ال�سحية. 
والدرا�سات  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ب��رام��ج 
ال��ع��ل��ي��ا ع���رب جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة من 

التخ�س�سات.

•• راأ�س اخليمة - وام:

احتفلت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س 
"املداهمة  دورة  ب��ت��خ��ري��ج  اخل��ي��م��ة 
والقب�س والتفتي�س لل�سرطة الن�سائية 
ال�سرطة  بالتعاون مع  التي عقدت   "
ال��ف��رن�����س��ي��ة ع��ل��ى م����دار اأ���س��ب��وع��ني يف 
راأ�س  ل�سرطة  التابع  التدريب  مركز 
اخليمة. �سهد احلفل العميد عبد اهلل 
�سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  خمي�س احل��دي��دي 
راأ�س اخليمة بالإنابة بح�سور العميد 
عادل بن ن�سيب النعيمي نائب مدير 
امل�ساندة،  واخل����دم����ات  امل�������وارد  ع����ام 
البكرمدير  حممد  جا�سم  والعميد 

مركز تدريب �سرطة راأ�س اخليمة.
واأك�������د ال��ع��م��ي��د ع����ب����داهلل احل���دي���دي 
القيادة  ت��ول��ي��ه  ال����ذي  ال����دور  اأه��م��ي��ة 
العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة لتطوير 
قدرات ومهارات منت�سبيها مبا فيهم 
ركيزة  ميثل  ال��ذي  الن�سائي  العن�سر 

ال�سرطي  العمل  يف  وه��ام��ة  اأ�سا�سية 
العاملية  امل�ستجدات  م��ع  يتواكب  مب��ا 
وي�سهم يف رفع اجلاهزية وال�ستعداد 
املواقع  ك��اف��ة  يف  امل��ن��ت�����س��ب��ني  جل��م��ي��ع 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة. ودع�����ا اخل���ري���ج���ات اإىل 
املعلومات  م��ن  ال��ق�����س��وى  ال���س��ت��ف��ادة 

وامل����ه����ارات ال���ت���ي ت�����س��م��ن��ت��ه��ا ال�����دورة 
مل��ا يف  ال��واق��ع  اأر�����س  ع��ل��ى  وتطبيقها 
ذل����ك م���ن اأه���م���ي���ة يف ت��ع��زي��ز الأم����ن 
اأمن املجتمع  والأم��ان واحلفاظ على 
مكت�سباتنا  وع��ل��ى  اأف������راده  و���س��الم��ة 
ا�ستمرارية  اإىل  م�����س��ريا  ال��وط��ن��ي��ة، 

ال����ق����ي����ادة ال����ع����ام����ة ل�������س���رط���ة راأ�������س 
النوعية  ال���دورات  تنظيم  يف  اخليمة 
على  بالنفع  ت��ع��ود  ال��ت��ي  املتخ�س�سة 
الفرد واملجتمع على حد ال�سواء عرب 
�سقل املهارات. ولفت العقيد الدكتور 
اأن منت�سبات  اإىل  البكر  نا�سر حممد 

والتفتي�س  والقب�س  "املداهمة  دورة 
عددهن  البالغ  الن�سائية"  لل�سرطة 
17 منت�سبة تلقني العديد من العلوم 
واملعارف واملهارات النظرية والعلمية 
التي تخدم مو�سوع الدورة وت�سهم يف 
رفع م�ستوى اجلاهزية لهن يف مهام 

املداهمة والقب�س والتفتي�س، م�سيدا 
ال���دورة  بح�سور  املنت�سبات  ب��ال��ت��زام 
املعرفية  احل�سيلة  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
خاللها  م��ن  لهن  تقدميها  مت  ال��ت��ي 
والتي تزيد من احل�س الأمني لديهن 

مبا يخدم العمل ال�سرطي.

•• الفجرية-وام:

مهرجان  فعاليات  يف  م�ساركتها  اجلميلة  للفنون  الفجرية  اأكادميية  اختتمت 
العود بدورته ال� 23 الذي تنظمه وزارة ال�سباب والثقافة والتوا�سل يف اململكة 
الآلت  لعازفني على  وا�سعة  بتطوان، مب�ساركة  اإ�سبانيول  املغربية، على م�سرح 

الوترية من خمتلف دول العامل.
الإماراتي  العود  ع��ازف  املغربية،  تطوان  ملدينة  ال��دويل  العود  مهرجان  وَمنح 
علي عبيد احلفيتي ، املدير العام لأكادميية الفنون اجلميلة بالفجرية، جائزة 
وتطوير  التجديد  يف  البارز  ل��دوره  تقديرا   ،  2022 ل�سنة  للمهارات  الزرياب 

املو�سيقى العربية.
اأول فنان اإماراتي يح�سل على جائزة زرياب  ويعد الفنان علي عبيد احلفيتي، 
للمهارات التي اأن�سئت مببادرة من املو�سيقار ح�سن مبكري، رئي�س اللجنة الوطنية 
اليون�سكو"  "بيت  للمو�سيقى  ال���دويل  املجل�س  وب��رع��اي��ة  ب��امل��غ��رب،  للمو�سيقى 
املو�سيقى،  الوطنية يف جمال  اأه��م اجلوائز  تعد من  زري��اب  باري�س. وجائزة  يف 

الراقي.  املو�سيقي  الإنتاج  ذات  الفنية  ال�سخ�سيات  لإح��دى  �سنويا  متنح  حيث 
اأكادميية الفجرية للفنون يف فعاليات اختتام املهرجان مبجموعة  كما �ساركت 
الإماراتي علي عبيد احلفيتي،  الفنان  موؤلفات  املو�سيقية، من  املقطوعات  من 
عزف  كما  ت��ط��وان،  ملدينة  تخ�سي�سها  مت  اإيقاعي  مقطوعة  اأب��رزه��ا  م��ن  وك��ان 
احلفيتي لونغا نهاوند ومقطوعة رحلة ربابة و�سماعي كرد. ويف هذه املنا�سبة 
توجه مدير عام اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة بال�سكر اإىل وزارة ال�سباب 
والثقافة املغربية والقائمني على املهرجان لدورهم يف جناح فعاليات املهرجان 
الذي يحظى مبكانة بارزة بني الفعاليات املو�سيقية العربية والإقليمية، كملتقى 
ال�سعوب.  بني  الت�سامح  قيم  تكري�س  بغية  الثقايف  للتوا�سل  ومنتدى  للفنون، 
وقال اإن اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة، ت�سعى دائما لرفد ال�ساحة الفنية 
املحلية والعربية والدولية، بالكوادر الفنية وتاأهيلهم، وفق اأبرز املناهج العاملية، 
ال�سرقي ويل  بن حمد بن حممد  ال�سيخ حممد  �سمو  توجيهات  بف�سل  وذل��ك 
لربامج  الدائم  �سموه  ودع��م  الأكادميية،  اأمناء  جمل�س  رئي�س   ، الفجرية  عهد 

الأكادميية وكوادرها الفنية.

معر�ش جامعة اأبوظبي للتوظيف ينطلق جمددًا مب�ضاركة 50 موؤ�ض�ضة و�ضركة حملية وعاملية 

•• خورفكان-وام:

الذي  "ما  بعنوان  جل�سة  ال�سرقية  باملنطقة  الثقافة  دائ���رة  نظمت 
بن  عو�س  الإم��ارات��ي  والكاتب  ال�ساعر  خاللها  ا�ست�سافت  ي�سغلك" 
حا�سوم الدرمكي، يف جمل�س خورفكان الأدبي، وذلك �سمن فعاليات 

وبرامج املجال�س الأدبية بال�سرقية.
وحتدث الدرمكي يف اجلل�سة التي اأدارتها الإعالمية مرمي عالي عن 
كيفية ا�ستغالل الوقت لتحقيق النجاح والو�سول لالأهداف املرجوة 
اأ�سحابها  حقق  ال��ت��ي  وامل��واق��ف  الق�س�س  م��ن  جمموعة  ق��دم  حيث 
النجاح وهي التفكري بطريقة خمتلفة وتطوير النف�س والقدرات من 
خالل املعرفة والبحث امل�ستمر ،واكت�ساب العادات اجلديدة ، والتوازن 

باحلياة وعمل  ال�ستمتاع  اىل  بالإ�سافة  املجالت احلياتية  يف جميع 
اخلري.

ت�ستنزف  التي  ال�سلبية  بالعادات  والذهن  النف�س  ان�سغال  اأث��ر  وذك��ر 
الطاقات ، واختيار ال�سحبة ال�ساحلة.

رئي�س  مكتب  مدير  املن�سوري  يعقوب  يو�سف  �سعادة  اجلل�سة  ح�سر 
والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكادميية  فرع  اأمناء  جمل�س 
اإمارة ال�سارقة والعقيد را�سد �سيف الزعابي نائب مدير  البحري يف 
اإدارة �سرطة املنطقة ال�سرقية ،وحممد �سالح ال�سويجي مدير اإدارة 
دائرة الثقافة باملنطقة ال�سرقية، وحممد خمي�س نائب وايل منطقة 
املدينة  ال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة يف  م����دراء  م��ن  ع���دد  اإىل ج��ان��ب  �سي�س 

واجلمهور العام.

•• اأبوظبي-وام:

التعاون لدول  الإع��الم اخلارجي يف دول جمل�س  عقدت جلنة م�سوؤويل 
اخلليج العربية اجتماعها الثالث والثالثني، عرب الت�سال املرئي، حيث 
جانب  اإىل  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  امل�سرتك  العمل  اأول��وي��ات  ا�ستعر�ست 
مقرتح الأمانة العامة ملجل�س التعاون ب�ساأن تفعيل التن�سيق الثنائي عرب 
و�سع خطة خم�سية 2023 - 2027 للعمل امل�سرتك يف جمال الإعالم 

اخلارجي.
ون��اق�����س الج��ت��م��اع، ال���ذي م��ّث��ل اجل��ان��ب الإم���ارات���ي ف��ي��ه ع��ف��راء حم�س 
اخلارجية  وزارة  يف  ال�سرتاتيجي  الت�سال  اإدارة  مدير  نائب  الهاملي، 

والتعاون الدويل.. تفعيل دور بعثات املجل�س بهدف اإبراز مواقف جمل�س 
التعاون على كافة الأ�سعدة، والفعاليات املقّررة خالل العام 2022.

ال��غ��ام��دي، وك��ي��ل وزارة الإع���الم يف اململكة  ال��دك��ت��ور خ��ال��د  وق���ال �سعادة 
العربية ال�سعودية للعالقات الإعالمية الدولية، الذي تراأ�س الجتماع.. 
اإّن اللقاء يهدف اإىل تفعيل التن�سيق امل�سرتك لتحقيق الروؤية امل�ستقبلية، 

ومتابعة تنفيذ التو�سيات وحتديثها وفق خطة عمل م�ستقبلية.
واأبرز �سعادة الدكتور عادل الزياين، م�ساعد الأمني العام امل�ساعد ملجل�س 
التعاون اخلليجي ورئي�س �سوؤون الإن�سان والبيئة، اأهمية البحث عن روؤية 
م�ستقبلية لعمل الإعالم اخلليجي خارجياً يف ظل املتغريات الكثرية على 

ال�ساحتني اخلليجية والدولية.

م�ضوؤولو الإعالم اخلارجي بدول التعاون اخلليجي يناق�ضون خطة عمل املرحلة املقبلةدائرة الثقافة باملنطقة ال�ضرقية تنظم جل�ضة )مالذي ي�ضغلك(

�ضرطة راأ�ش اخليمة حتتفل بتخريج دورة املداهمة والقب�ش والتفتي�ش الن�ضائية

اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة تختتم م�ضاركتها يف مهرجان العود باملغرب

دبي اخلريية اأول جمعية تتلقى 
التربعات بالعمالت الرقمية

•• دبي- وام:

اأعلنت جمعية دبي اخلريية عن كونها اأول جمعية خريية يف الإمارات تتلقى 
التربعات بالعمالت الرقمية، وذلك عرب �سراكة مع اأحد املن�سات بالدولة 
العمالت  با�ستقبال  املن�سة  تقوم  بحيث  الرقمية  بالعمالت  واملتخ�س�سة 
الرقمية ومن ثم تقوم بتحويلها اإىل ح�سابات دبي اخلريية البنكية بالعملة 
املحلية، ويبداأ دور اجلمعية بعد ا�ستقبال املبالغ املالية يف ح�سابها البنكي 

لتخ�سي�سها وفق م�سارفها ال�سرعية.
ا�ستقبال  اإن  دبي اخلريية،  بجمعية  العام  ال�سر  اأم��ني  العلماء  وق��ال خالد 
اخلريي  العمل  يف  م�سبوق  غري  اأم��را  يعد  الرقمية  بالعمالت  ال�سدقات 
يف الإم��ارات ويتيح املجال لزيادة التربعات التي تعود بالنفع على الفئات 
والعاملية  املحلية  الأ���س��واق  ع��رب  املتعاملني  على  ي�سهل  اأن��ه  كما  املحتاجة 

بالعمالت الرقمية اأن يوؤدوا �سدقاتهم باأي�سر الطرق واآمنها.
وثمن عادل مطر ع�سو جمل�س اإدارة جمعية دبي اخلريية التعاون البناء 
ال�سبق  الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي لدعمها ذلك  ال�سوؤون  دائرة  مع 
لبناء  وذل��ك  الرقمية  بالعمالت  التربعات  تلقي  يف  البدء  على  باملوافقة 
ج�سور التوا�سل مع املجتمع املعطاء وتعزيز جمالت ال�سراكة مع قطاعاته 
املختلفة لدعم جهود اجلمعية داخل الدولة وخارجها مبا ي�سهم يف تعزيز 

تطلعاتها.
واأكد اأن اخلم�سني عاماً القادمة �ستحمل يف طياتها فر�ساً واعدة للتطور 
والنمو يف العمل اخلريي والإن�ساين، وتعد العمالت الرقمية مبا حتققه 
اأر�ساً خ�سبة لإ�سافة قنوات تربع جديدة، ونتطلع يف  من تنامي مت�سارع 
اإىل جناحات جديدة تنبع من روح البتكار والتميز لإيجاد  دبي اخلريية 

حلول ذكية ومتطورة لأكرب ما يواجهها من حتديات.
اأحمد ال�سويدي املدير التنفيذي جلمعية دبي اخلريية وا�سفاً تلك  وقال 
بالعمالت  للدفع  و�سيكون  ف��ارق��اً،  �ستحدث  باأنها  امل�سبوقة  غري  اخلطوة 
امل�ساعدات  وكذلك  ونوعيتها  التربعات  حجم  يف  موؤثراً  ح�سوراً  الرقمية 
اأن نتائج ال�ستثمار والتعامالت  اإىل  الإن�سانية واملبادرات املجتمعية، لفتاً 
بالعمالت الرقمية وما يتحقق فيها من مكا�سب �سيكون للدوافع اخلريية 

ن�سيبا منه يرفع راية التكافل والتعاون املجتمعي.

Date 1/ 6/ 2022  Issue No : 13558

Subject: Company liquidation notification
Al Balsam medical center pharmacy L.L.C

Al Balsam medical center pharmacy L.L.C, which is registered 
with the Abu Dhabi Health Department under license number 
PF3119, announces that we have liquidated the above-mentioned 
license, and accordingly we will stop dealing with insurance 
companies from 30/05/2022. 
Accordingly, Al Balsam medical center pharmacy L.L.C 
announces that it has completed the accounts and has no dues 
with the health insurance companies.
Anyone who has a right or objection to this announcement 
should review the Abu Dhabi Health Department or write to us 
at the following email: cfo@trustvision.ae
Al Balsam medical center pharmacy L.L.C
// seal of Al Balsam medical center pharmacy L.L.C//
//signed//

Tel : 03 7666 233
Address : Al Ain- Jimi - ST4

P.O.Box : 88370

Company liquidation
notification

70392

Date 1/ 6/ 2022  Issue No : 13558
Notification by publication of the Respondent

Sharjah federal court - Execution court
Payment Notice in execution Case No. SHCEXCIREEA2019/M0001744- Civil (Partial)

To: 1) RUKHSHANDA SHAHEEN MUHAMMAD IMRAN JOIA 
Address: ajman-alrawdah 3-street 113 alzahra - behind Alamani restaurant - building 12  
house # 1 - Mobile: 0525541313
2) WAHAT AL MAHA FOODSTUFF TRADING - Dubai - deira - naif - shop# 5 owned by 
abu bakar muhamed ali muhamed haji - phone: 042628228.
Whereas the attached judgment has been rendered a copy of it against you in favor of the 
Plaintiff 
Plaintiff : AHMED JAN GUL FARAZ KHAN in the above-mentioned case.
Whereas the aforementioned plaintiff has submitted request to process the mentioned 
judgement and paid the required fee and whereas the judgment was:
The total including «fees and expenses: 388,000 
Therefore, you are required to execute the above-mentioned deed within [15] days from the 
date of your announcement of this notice. In the event that you fail to do so, the Court would 
take the compulsory enforcement measures prescribed by law against you.
Judge / Hussam Uddin Mustafa Mohammed Khader
Sharjah Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70392 Date 1/ 6/ 2022  Issue No : 13558
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0002568 civil (partial)

To the defendant : Methen Kingy - Unknown Place of residence 
Notification of Publication in English and Arabic Language.
As per the request of the Claimant : Sharjah Taxi L LC
Has filed the above-mentioned lawsuit requesting you with the following Obligate the 
defendants jointly and severally to pay an amount of (1454.17 dirhams) One thousand four 
hundred fifty-four dirhams and seventeen fils.
- Obligate the defendant to pay the late interest at 12% from the date of the judicial claim 
until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 09/06/2022 in front of the Case Management Office 
of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 2) 
in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, 
accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the date 
of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are the 
defendant.
Judicial Services Office
Mohammad Hussain Amin Al-Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

Date 1/ 6/ 2022  Issue No : 13558
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance
in Case No. SHCFICIREA2022/0002495 civil (partial)

To the defendant : Musa Muzi Kizira  Unknown Place of residence:
We inform you that the Claimant  Emirates Cab L.L.C 
has filed the above lawsuit and demands the following :
1. Registration of the case, setting a date for its consideration, and announcing the 
defendant. 2.Obligate the defendant to pay an amount of (20248.95) Twenty thousand two 
hundred forty eight dirhams and ninety-five fils, along with the legal interest at 12% from 
the date of the judicial claim until the date of full payment. 3. Obligate the defendant to pay 
charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 14/06/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Federal Court, Civil Court of First Instance Office No. (Case Manager 
Office) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the 
case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from the 
date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a you are 
the defendant.
Judicial Services Office 
Humaid Abdalla AlSaeidi

United Arab Emirates
Ministry of Justice

70522

Date 1/ 6/ 2022  Issue No : 13558
Dubai Court of First Instance 

Judgment Notification by Publication
In the Case No : 18/2021/1090 - partial real estate
Considered at : 3th Partial Real Estate Department No. 197
Subject of Case : Claiming to oblige the Defendants with an amount of (AED 269,590), fees, 
expenses, attorneys» fee and interest of 12% from the date of claim till full payment.
Plaintiff : Aqaar Corporation
Address : Emirate of Dubai Airport Street | Port Saeed area | Business Point Building | 
Mezzanine | Office No. 9 | Tel : 0506767616 | Email:info3@omalc.ae | Makkani: 3244594826 |  
IBAN:AE090500000000020106942
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakeet Al Matrooshi
Notifiee :1- Abdulsalam Ramadhan Shariff, his capacity : Defendant
Subject of Notification : We hereby notify you that the Court has issued its judgment in its session 
held on 29 09-2021 in the said case in favor of Aqaar Corporation by obliging the Defendant to pay 
to the plaintiff an amount of (AED 69,590) (Sixty-Nine Thousand Five Hundred, Ninety Dirhams) 
and legal interest of 5% annually from the date of the claim 30-08-2021 until full payment and 
obliged the Defendant to pay the fees, expenses and five hundred dirhams as attorneys' fee and 
rejected other requests. Such judgment is in presence subject to appeal within thirty days with effect 
from the next day of publication of this notification. Issued in the name of HH Sheikh Mohammed 
bin Rashed bin Saeed Al Maktoom, Ruler of Dubai, and has been publicly announced.
Prepared by / Hanan Adel Alyan Abu Kush.
Date of approval / 19-05-2022 21:51:57

Government of Dubai 
Dubai Courts 

70530
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••اأبوظبي-الفجر:

ا�ستعر�س مركز تريندز للبحوث وال�ست�سارات ومركز جينا 
�سيلر  فريدري�س  جلامعة  التابع  امل�ساحلة،  علم  لدرا�سات 
الأملانية، اآليات تفعيل مذكرة التعاون امل�سرتكة املوّقعة بني 
البحثية  امل��ج��الت  يف  ال�سراكة  تعزيز  بحثا  كما  الطرفني، 
والعلمية وتنظيم الفعاليات والندوات التي حتلل وتناق�س 

ق�سايا واأحداثاً عاملية راهنة.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ��الل الج��ت��م��اع، ال���ذي ُع��ق��د م��وؤخ��راً يف 
البحثية  ال�����س��راك��ة  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل  دبي"،   - "تريندز  م��ق��ر 
والدرا�سات  البحوث  اإع��داد  واملعرفية، وخ�سو�ساً يف جمال 
امل�����س��رتك، مب���ا يف ذلك  امل��و���س��وع��ات ذات اله��ت��م��ام  ح���ول 
واملن�سورات  والإ�سدارات،  واملهنية،  العلمية  تبادل اخلربات 
امل�����س��رتك��ة، مبا  امل�����س��روع��ات البحثية  وامل��ع��ل��وم��ات، واإق���ام���ة 
يحقق اأهدافهما امل�سرتكة، وتعزيز دور كل منهما يف تعزيز 

الدويل، وذلك بح�سور  ال�سالم  النزاعات ون�سر  ثقافة حل 
جاك باك�سرت الكاتب واملخرج واملنتج العاملي.

ا�ست�سراف امل�ستقبل
دبي" ومدير   - "تريندز  مكتب  م��دي��ر  امل��ه��ري  فهد  وق���ال 
كربى  اأهمية  "تريندز" يويل  اإن  العاملي  الباروميرت  اإدارة 
للتن�سيق والتعاون مع املوؤ�س�سات البحثية والفكرية، ومنها 
اأن  م�سيفاً  اأملانيا،  يف  امل�ساحلة  علم  لدرا�سات  جينا  مركز 
البحثية  �سراكاته  تفعيل  وراء  م��ن  ي�ستهدف  "تريندز" 
والأكادميي  امل��ع��ريف  للتوا�سل  ج�����س��راً  ي��ك��ون  اأن  والعلمية 
ي�سل بني اأهم مراكز البحوث والدرا�سات على ال�سعيدين 
الإقليمي والدويل، اإ�سافة اإىل ا�ست�سراف امل�سارات امل�ستقبلية 
ومقرتحات  ت�سورات  وو�سع  الدولية  والق�سايا  ل��الأزم��ات 

ت�ساعد �سانعي القرار على كيفية التعامل البنَّاء معها.
وذكر املهري اأن الجتماع مع "مركز جينا الأملاين" تطرق 

اإىل اآليات و�سبل تنظيم جمموعة من ور�س العمل والندوات 
وخ�سو�ساً  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  املجالت  يف  واملوؤمترات 
وامل�ساحلة  والنزاعات  ال�سراعات  ق�سايا  تناق�س  التي  تلك 
ال�سرق  مناطق  يف  الدوليني،  وال�سلم  بالأمن  ترتبط  التي 

الأو�سط وال�سرق الأدنى واأفريقيا واأمريكا الالتينية.

�سناعة ال�سالم
اإياد الدجاين مدير الأبحاث يف مركز  بدوره، اأكد الدكتور 
جينا لدرا�سات علم امل�ساحلة الأملاين اأن تفعيل �سبل التعاون 
مهم  وال�ست�سارات  للبحوث  تريندز  مركز  مع  وال�سراكة 
البحث  اأن���واع  خمتلف  خ��دم��ة  �سالح  يف  وي�سب  وحم���وري 
اأن اجلانبني ي�سعيان  العامل، م�سيفاً  العلمي على م�ستوى 
اإىل ت�سليط ال�سوء اأكر على ق�سايا العنف و�سبل �سناعة 
ال�سالم الديني وامل�ساحلة من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا 
الجتماعية  ال�����س��ب��ك��ات  وب���ن���اء  والت���������س����الت  امل���ع���ل���وم���ات 

الإل���ك���رتون���ي���ة وحت��ل��ي��ل امل�����واد الإع���الم���ي���ة وحت��وي��ل��ه��ا اإىل 
خمرجات بحثية قيمة.

امل�ستقبل  ل���س��ت�����س��راف  "تريندز"  روؤي����ة  ال���دج���اين  وث��ّم��ن 
واملعرفية،  العلمية  ور�سالته  �سنعه،  يف  الفاعلة  وامل�ساركة 
املركز  العاملية، معترباً  وا�سرتاتيجيته  الطموحة،  واأهدافه 
مرجعية معرفية عاملية، مبا يقدمه من درا�سات وحتليالت 
وتنبذ  امل�سرتك،  والتعاي�س  وال��ت��ع��اون  الت�سامح  قيم  تعزز 

العنف والكراهية والتطرف.

روؤى م�سرتكة
من جانبه، اأو�سح �سلطان العلي نائب رئي�س قطاع البحث 
من  جم��م��وع��ة  ن��اق�����س  الج��ت��م��اع  اأن  "تريندز"  يف  العلمي 
ن�سر  م�سرية  ت��خ��دم  ال��ت��ي  اجلانبني  ب��ني  امل�سرتكة  ال���روؤى 
با�ستخدام  امل�ستقبل  �سنع  يف  وامل�����س��ارك��ة  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م 
مبادئ  وف��ق  الرقمية،  وامل��ع��ل��وم��ات  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا 

التطرف  ونبذ  الإن�سانية  والأخ��ّوة  والت�سامح  املنافع  تبادل 
تعزيز  موا�سلة  على  اتفقا  الطرفني  اأن  مبيناً  والكراهية، 
والدرا�سات  البحوث  اإع��داد  يف  والعلمية  البحثية  ال�سراكة 
وتبادل اخلرباء، ف�ساًل عن تنظيم فعاليات وندوات علمية 

م�سرتكة.
ع  وقَّ وال�ست�سارات"  ل��ل��ب��ح��وث  ت��ري��ن��دز  "مركز  اأن  ي��ذك��ر 
ل��درا���س��ات ع��ل��م امل�ساحلة  ت��ع��اون م��ع م��رك��ز جينا  م��ذك��رة 
التعاون بني اجلانبني  2020، بهدف  الأمل��اين يف نوفمرب 
تو�سيع  اإىل  منهما  و�سعياً  والعلمية،  البحثية  امل��ج��الت  يف 
القاعدة املعرفية وال�ستفادة من اخلربات املرتاكمة لديهما 
يف جمالت تنظيم الندوات والفعاليات والدورات امل�سرتكة، 
كما جاءت املذكرة يف �سعي "تريندز" ليكون ج�سراً معرفياً 
عاملياً لن�سر الثقافة ال�ساملة التي ت�ستند اإىل البحث العلمي 
واحلوار  والت�سامح  اخل��ري  تن�سد  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م  ال��ر���س��ني، 

الإن�ساين.

 •• دبي-الفجر:

الإماراتية  ال�سحفيني  جمعية  ف��ازت 
التنفيذي يف الحتاد  املكتب  بع�سوية 
الآ������س�����ي�����وي ل���ل�������س���ح���ف���ي���ني )احت�������اد 
���س��ح��ف��ي��ي اآ���س��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ( 
اأم�س،  الذي مت الإعالن عن تا�سي�سه 
وقد فاز حممد احلمادي باملقعد بعد 
التي  النتخابات  يف  تر�سحه  تقدمي 
ج���رت ���س��ب��اح ام�����س ال��ث��الث��اء خالل 
املوؤمتر العام ال� 31 لالحتاد الدويل 
العا�سمة  يف  عقد  ال��ذي  لل�سحفيني 

العمانية م�سقط. 
رئي�س جمل�س   قال حممد احلمادي 
الإماراتية  ال�سحفيني  جمعية  ادارة 
لالحتاد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ع�����س��و 
الفوز  ه��ذا  ان  لل�سحفيني  الآ�سيوي  
ه����و اجن������از جل��م��ي��ع ال�����س��ح��ف��ي��ني يف 
دولة الإمارات ويوؤكد يف الوقت نف�سه 
الإماراتية  ال�����س��ح��اف��ة  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى 

والدولية  الآ���س��ي��وي��ة  ال�سحافة  ب��ني 
دور جمعية  ج��دي��د على  م��ن  وي��وؤك��د 
تعترب  ال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة  ال�سحفيني 
والنقابات  للجمعيات  حقيقيا  �سريكا 

ال�سحفية يف اآ�سيا ويف العامل.
ان��ت��خ��اب ممثلي  اأن  ون���وه احل���م���ادي، 
واملحيط  اآ�سيا  يف  ال�سحفيني  نقابات 
الإقليمية  جم���م���وع���ت���ه���م  ال�����ه�����ادئ 
اآ�سيا  ���س��ح��ف��ي��ي  )احت�������اد  اجل����دي����دة 
وامل���ح���ي���ط ال�����ه�����ادئ(، ي��ع��ت��رب اجن����ازا 
اآ����س���ي���ا، وهي  ق������ارة  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني يف 
املجموعة الإقليمية الرابعة لالحتاد 
ال��������دويل ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني ب���ع���د احت����اد 
ال�����س��ح��ف��ي��ني الأوروب������ي������ني، واحت�����اد 
ال�سحفيني الأفارقة واحتاد �سحفيي 
اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة وم��ن��ط��ق��ة البحر 
اأهمية  على  احلمادي  واأك��د  الكاريبي 
م�����س��ارك��ة اجل��م��ع��ي��ة ف���ى امل����وؤمت����رات 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ى ت��خ�����س ال�����س��ح��اف��ة و 
م�ساركة  �����س����رورة  م���ع  ال�����س��ح��ف��ي��ني 

اأجل ثقل مواهبهم  ال�سباب فيها من 
والحتكاك  وال���ت���ع���رف  ال�����س��ح��ف��ي��ة 
بال�سحافة الدولية. واأ�ساف احلمادي 
امل���وؤمت���ر  ف���ى  ت�������س���ارك  اأن اجل��م��ع��ي��ة 
الدوىل ال� 31  الذى ينظمه الحتاد 
العا�سمة  يف  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني  ال������دوىل 
كرمية  با�ست�سافة  م�سقط  العمانية 
العمانية  ال�����س��ح��ف��ي��ني  ج��م��ع��ي��ة  م���ن 
خالل الفرتة من 31 مايو وحتى 3 

يونيو2022،
ي�سارك 250 �سحفي ميثلون نقابات 
واحتادات �سحفية يف 92 دولة حول 
العامل، وقد بداأ الكوجنر�س مِبوؤمتر 
���س��ح��ف��ي مت���ه���ي���دي مب�������س���ارك���ة ق����ادة 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  نقابيني 
على   19 كوفيد  اأزم��ة  تاأثري  وناق�س 
واملبادرات  الأخبار  وغ��رف  ال�سحافة 
ال����ت����ي اأط����ل����ق����ه����ا الحت����������اد ال�������دويل 
النقابات  م��ن  واأع�سائه  لل�سحفيني 
واجلمعيات ال�سحفية من اجل اإنقاذ 

العامني  خ���الل  والأرواح  ال��وظ��ائ��ف 
امل��ا���س��ي��ني. وي��ت��ط��رق الج��ت��م��اع اإىل 

الإج�����راءات وامل���ب���ادرات ال��ت��ي اتخذها 
املا�سية  ���س��ن��وات  ال��ث��الث  يف  املجل�س 

وتبني �سيا�سات املجل�س للفرتة املقبلة 
ق�سايا  و�ستكون   )2025-2022(
الق�ساء على العنف �سد ال�سحفيات، 
و�سول  وتعزيز  الأج���ور،  فجوة  و�سد 
ال���ق���ي���ادي���ة يف  امل���ن���ا����س���ب  اإىل  امل��������راأة 
املوؤ�س�سات العالمية على راأ�س جدول 
املندوبون  ويجتمع  الجتماع.  اأعمال 
الأربعاء،  ي��وم  امل��وؤمت��ر  امل�����س��ارك��ون يف 
ممار�سات  اأف�سل  ملناق�سة  يونيو،   1
الطالع  خ��الل  م��ن  النقابي،  العمل 
النقابية،  الن�سالية  ال��ت��ج��ارب  ع��ل��ى 
اإقليمية. وكما يركز  تليها اجتماعات 
امل���وؤمت���ر ع��ل��ى م��و���س��وع الإف�����الت من 
املرتكبة  اجلرائم  بخ�سو�س  العقاب 
بح�سور  وذل�����ك  ال�����س��ح��ف��ي��ني،  ���س��د 
اللذين  ال�سحفيني  ذوي  م��ن  اأف����راد 
ال�سحفي  عملهم  اداءه��م  اأثناء  قتلوا 

ون�سالهم من اأجل حتقيق العدالة.
جل�سة  اأي�����س��اً  امل���وؤمت���ر  و�سيعقد  ك��م��ا 
خا�سة لالحتفال بالذكرى الثالثني 

املهنية  ال�����س��الم��ة  ���س��ن��دوق  لإن�����س��اء 
لل�سحفيني،  ال����������دويل  ل�����الحت�����اد 
ال�سندوق  قدمه  ما  اأهم  وا�ستعرا�س 
ال�سحفيني  وم���������س����اع����دة  خل����دم����ة 
العقود  م��دار  على  للخطر  املعر�سني 
�سيناق�س  ك���م���ا  امل���ا����س���ي���ة.  ال���ث���الث���ة 
امل�������س���ارك���ون ب���رن���ام���ج ع��م��ل الحت����اد 
الدويل لل�سحفيني للفرتة 2022-
كما  تبنيه.  على  وي�سوتون   2025
اأرب���ع���ة وث���الث���ني مقرتح  ت��ق��دمي  مت 
قرار تناولت اتخاذ اإجراءات �سد عدم 
املوؤ�س�سات  يف  اجلن�سني  ب��ني  امل�����س��اواة 
للمعاهدة  وال����رتوي����ج  الع���الم���ي���ة، 
الدولية التي اقرتحها الحتاد الدويل 
لل�سحفيني ب�ساأن حماية ال�سحفيني 
و�سالمتهم، واحلاجة اإىل تنظيم بيع 
الرقمي،  التج�س�س  برامج  وا�ستخدام 
ال�سحفيني  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  واإدان������ة 
وحرية الراأي والتعبري يف العديد من 
اأوكرانيا واليمن  البلدان مبا يف ذلك 

الفوري  لالإفراج  ودعوة  واأفغان�ستان، 
ع���ن ال�����س��ح��ف��ي��ني امل�����س��ج��ون��ني على 

خلفية عملهم ال�سحفي.
وق����������ال رئ����ي���������س الحت�����������اد ال��������دويل 
"اإن  ي��ون�����س جم���اه���د:  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني 
ه����ذا امل����وؤمت����ر ال�����ذي ي��ع��ق��د م����رة كل 
للنقابات  املجال  يفتح  �سنوات،  ثالث 
الع�ساء اللقاء ومناق�سة برنامج عمل 
الحت���اد وان��ت��خ��اب ق��ي��ادت��ه اجلديدة. 
وي��اأت��ي ه��ذا امل��وؤمت��ر يف وق��ت ح�سا�س 
لل�سحافة،  ب��ال��ن�����س��ب��ة  خ��ا���س  ب�����س��ك��ل 
حيث تتزايد احل��روب يف العديد من 
التج�س�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ب��ل��دان، 
ع��ل��ى ال��ع��ام��ل��ني الع��الم��ي��ني وغرف 
زال��وا يعانون من  التحرير الذين ما 
ع���واق���ب وب����اء ك��وف��ي��د. و���س��ي��وف��ر لنا 
ه��ذا امل��وؤمت��ر خ��ارط��ة ط��ري��ق ملواجهة 
هذه التحديات وتعزيز قدرة الحتاد 
الدويل لل�سحفيني على دعم اأع�سائه 

يف جميع اأنحاء العامل ".

ناق�سا عددًا من امل�ساريع امل�ستقبلية امل�سرتكة

مركزا تريندز وجينا الأملاين يبحثان اآليات تفعيل التعاون يف املجالت البحثية

الإمارات تفوز بع�ضوية املكتب التنفيذي يف الحتاد ال�ضيوي لل�ضحفيني

•• اأبوظبي-وام: 

بداأت جلنة ال�سوؤون الجتماعية والعمل وال�سكان واملوارد الب�سرية يف املجل�س 
الوطني الحت��ادي خالل اجتماع عقدته ام�س عن بعد، برئا�سة �سعادة ناعمة 
العمل  تنظيم  م��و���س��وع  مناق�سة  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س��ة  امل��ن�����س��وري  ع��ب��دال��رح��م��ن 

التطوعي.
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من، الدكتورة حواء �سعيد ال�سحاك 
املن�سوري مقررة اللجنة، وحميد علي العبار ال�سام�سي، وعائ�سة حممد املال، 
وحممد عي�سى الك�سف، ومرمي ماجد بن ثنية، والدكتورة موزة حممد حمرور 
الدرا�سة  الج��ت��م��اع  خ��الل  اللجنة  وا�ستعر�ست  املجل�س.  اأع�����س��اء  ال��ع��ام��ري، 
التحليلية املعدة من قبل الأمانة العامة للمجل�س، حول مو�سوع تنظيم العمل 
التطوعي الذي تناق�سه اللجنة وفق حماور، ا�سرتاتيجية وزارة تنمية املجتمع 
العمال  وم��راق��ب��ة  تنظيم  يف  ال����وزارة  ودور  التطوعي،  العمل  تعزيز  ���س��اأن  يف 
�ساأن  التطوعي يف  للعمل  املنظمة  ال��وزارة واجلهات  والتن�سيق بني  التطوعية، 

تنظيم العمل التطوعي على م�ستوى الدولة.

جلنة بالوطني الحتادي تناق�ش تنظيم العمل التطوعي

بالتعاون مع موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف

اجلناح اجلوي ل�ضرطة دبي ي�ضاهم يف اإنقاذ حياة اأحد اأفراد طاقم باخرة بعد اإ�ضابته باأزمة قلبية
•• دبي-الفجر: 

دبي  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  دب��ي،  �سرطة  يف  اجل��وي  اجلناح  مركز  طائرة  متكنت 
خل��دم��ات الإ���س��ع��اف م��ن امل�ساهمة يف اإن��ق��اذ ح��ي��اة اأح���د اأف���راد ط��اق��م ب��اأخ��رة نقل 
جتاري، بولندي اجلن�سية، يبلغ من العمر 64 عاماً، بعد نقله على وجه ال�سرعة 
املياه  ح��ادة يف  قلبية  اأزم��ة  اإىل  تعر�سه  اإث��ر  ال��ع��الج،  لتلقي  را�سد  م�ست�سفى  اإىل 
املهريي، مدير مركز اجلناح اجلوي،  العقيد مدرب طيار علي  واأكد  الإقليمية. 
العام  القائد  امل��ري  الفريق عبد اهلل خليفة  بتوجيهات من معايل  املركز  حر�س 
ل�سرطة دبي على اجلاهزية التامة للتعامل مع كافة البالغات واحلوادث الطارئة 

التي تتطلب التدخل جواً، مبيناً اأن ال�ستعداد العايل للمركز �ساهم يف اإنقاذ حياة 
فرد طاقم الباخرة بعد الو�سول اإىل مكان تواجدها على م�سافة 28 مياًل بحرياً 
نائب مدير  املزروعي  العقيد خلفان  اأو�سح  ما حدث،  املنا�سب. وحول  الوقت  يف 
مركز اجلناح اجلوي اأن املركز تلقى بالغاً من املركز الوطني للبحث والإنقاذ يف 
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف من م�ساء اأم�س، يفيد اأن اأحد طواقم الباخرة م�ساباً 
باأزمة قلبية خارج حدود املياه الإقليمية، وبحاجة اإىل الرعاية الطبية والنقل اإىل 
امل�ست�سفى يف اأ�سرع وقت ممكن. ولفت العقيد املزروعي اإىل اأن مركز اجلناح اجلوي 
عمل على التن�سيق مع برج املراقبة يف مركز عمليات ميناء جبل علي وحدد موقع 
الباخرة بحرياً، ثم انطلقت الطائرة املروحية بقيادة النقيب مدرب طيار عبد اهلل 

ال�ساعر واملدرب جريمي باجتاهها، يرافقهم امل�سعف ميلمر بودايو و امل�سعف اآلن 
نانايل من طاقم ال�سعاف اجلوي التابع ملوؤ�س�سة دبي خلدمات ال�سعاف.

 واأو�سح اأنه تبني لقائدي الطائرة عدم وجود مهبط على منت الباخرة ما ا�ستدعى 
ت�سغيل الرافعة املُخ�س�سة يف عمليات الإنقاذ لإنزال املُ�سعفني اإىل �سطحها ثم رفع 
ال�سرورية  الطائرة، ومبا�سرة تقدمي كافة ال�سعافات  اإىل  املري�س  فرد الطاقم 
له ل�سمان ا�ستقرار احلالة قبل الو�سول اإىل امل�ست�سفى ل�ستكمال العالج. ومن 
اأكد م�سعل جلفار، مدير ادارة عمليات الإ�سعاف يف موؤ�س�سة دبي خلدمات  جهته 
الإ�سعاف اأن التعاون النوعي مع �سركائنا يف �سرطة دبي، دائماً ما يثمر بتقدمي 

اأف�سل اخلدمات التي ت�ساهم يف انقاذ الأرواح واحلفاظ على �سالمة املجتمع.

ال�ضحة جتري 205,134 فح�ضا ك�ضفت عن 381 اإ�ضابة 
جديدة بفريو�ش كورونا و389 حالة �ضفاء 

••   اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع 
الكت�ساف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�سات  نطاق  وزي��ادة 
املبكر وح�سر احلالت امل�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 
اأعلنت   .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد 
205،134 فح�سا جديدا خالل  اإج���راء  عن  ال���وزارة 
ال�ساعات ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع 

با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
يف  وال��ف��ح�����س  التق�سي  اإج�����راءات  تك�����ثيف    و�س������اهم 
م�ستوى  على  الفحو�سات  ن��ط��اق  وت����و�سيع  ال������دولة 
اإ���س��اب��ة جديدة  381 ح��ال��ة  ال��ك�����س��ف ع���ن  ال���دول���ة يف 
ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د م���ن ج��ن�����س��ي��ات خمتلفة، 
ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت  وجميعها 
امل�سجلة  احل������الت  ي��ب��ل��غ جم���م���وع  وب���ذل���ك  ال����الزم����ة، 

حالت.  908،205

ت�سجيل  ع��دم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  الأرب��ع  وف��اة خالل  اأي حالة 

وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،305 حالت.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 389 حالة جديدة مل�سابني 
وتعافيها   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
الرعاية ال�سحية  اأعرا�س املر�س بعد تلقيها  التام من 
الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع 

حالت ال�سفاء 891،844 حالة.

ال�ضحة تعلن تقدمي 6,575 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية 

•• اأبوظبي -وام:

 24 ال�  "كوفيد19-" خالل ال�ساعات  6،575 جرعة من لقاح  اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 
املا�سية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى اأم�س 24،915،902 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�سخ�س.  100 لكل  جرعة   251.92
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد19-" و�سعياً اإىل الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن 

التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س " كوفيد19-".
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بيان الدخل ال�سامل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2021
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ةالتعاق ریـیظھر الجدول التالي مركز حساسیة أسعار الفائدة ومركز الفجوة في أسعار الفائدة على أساس ترتیبات إعادة التسع ي  دی ا ف  ٣١كم
  :٢٠٢١دیسمبر 

  :لفجوة في حساسیة أسعار الفائدةا

    
        

  

          
    

  
اإلمارات  صرفدة لدى منقد وأرص

  المركزيالعربیة المتحدة 
   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
مبالغ مستحقة من البنوك والمؤسسات 

  المالیة
  األوراق المالیة االستثماریة

  ف إلى العمالءالقروض والسل
   موجودات أخرى

   ممتلكات والمعداتال
الموجودات غیـر الملموسة

  
             

              
              

مبالغ مستحقة إلى البنوك والمؤسسات 
المالیة

ودائع العمالء
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

ات أخرىلوبمط
حقوق الملكیة
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• فريدريك اإن�صيل

   �سيكون بوتني قد “جنح” يف هذا اأي�سا! مهما 
اأوك��ران��ي��ا، فمن  ك��ان��ت نتيجة ون��ه��اي��ة احل���رب يف 
نقا�س  اإط����الق  �سنح�سب  امل�����س��ادة،  نتائجها  ب��ني 
حقيقي حول اأوروب��ا كقوة. يف الواقع، حتى الآراء 
الأوروبية التي تعترب الأقل خوًفا اأو انعداًما للثقة 
يف مو�سكو، يف غ��رب ال��ق��ارة، قد ع��رّبت فجاأة منذ 
الذي  للحماية،  تعط�سها  ع��ن  ال��رو���س��ي  ال��ه��ج��وم 
لأور�سول  ال���س��ت��ب��اق��ي  امل��وق��ف  يف  ترجمته  ي��ج��د 
فون دير لين رئي�سة املفو�سية الأوروبية. وهكذا 
يفرت�س تاأكيد املوقف الفرن�سي للثنائي ماكرون 

لو دريان من حيث املبداأ.
����س���ن���وات، ح���اول���ت باري�س     ع��ل��ى م����دى خ��م�����س 
ت��وع��ي��ة ���س��رك��ائ��ه��ا ب��احل��اج��ة اإىل ق����در اأك����رب من 
وحلف  وا�سنطن  مواجهة  يف  ال��ذات��ي  ال�ستقالل 
الوقت  يف  لالأ�سف!  ع��ام.  ب�سكل  الأطل�سي  �سمال 
احل���ايل، ك��ان رد فعل الحت���اد الأوروب�����ي ق��وًي��ا يف 
والتجارة  -القت�ساد  الرئي�سي  اخت�سا�سه  جمال 
القوة  ت�سكل  التي  الأخ��رى  والقطاعات  والتمويل 
اأوروبا  اأن  اإىل  ي�سري  ما  يوجد  ل  -ولكن  الناعمة 
ت�سري  املت�سددة،  القوة  عن�سر  اأي�سا  متلك  كقوة، 

اىل المام. 
بالتاأكيد ل! حتى  ال��ق��درات؟     ه��ل ه��و نق�س يف 
بدون الربيطانيني، ل يزال الأوروبيون املوحدون 
ورادع  الأم���ن،  جمل�س  يف  دائ��م  مبقعد  يحتفظون 
ب�سرية،  وق���وى  ومهند�سني،  وم��ي��زان��ي��ات،  ن���ووي، 
مي��ك��ن اأن جت�����س��د ق����وة ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة ه��ائ��ل��ة. يف 
تقدم  ل  اإرادة،  اإىل  الف��ت��ق��ار  ب�سبب  اإن���ه  ال��واق��ع، 
اإرادتني  اىل  دقة،  اأكر  ب�سكل  اأو  الأوروبية،  القوة 

لهما طبيعة خمتلفة لكنهما جمتمعتان.

ذكريات الحتالل الرو�سي
   اأوًل، دول اأوروبا ال�سرقية. يحتفظ البولنديون 
م��ل��ت��ه��ب��ة عن  ب����ذاك����رة  ال��ب��ل��ط��ي��ق  و����س���ع���وب دول 
فقط  ويق�سمون  ق��رون،  طيلة  الرو�سي  الحتالل 
ب��وا���س��ن��ط��ن، ح��ت��ى خ�����ارج ال���ن���ات���و، م��ع��ت��ربي��ن اأن 
الإرادة  �ستمتلك  التي  هي  فقط  املتحدة  الوليات 
اأي  �سد  فعال  ب�سكل  عنهم  ال��دف��اع  على  وال��ق��درة 
هجوم من جارتهم ال�سرقية الكربى. الت�سيكيون 
بالكاد  البلغار،  وحتى  والرومانيون،  وال�سلوفاك 
اأي من  ح��ال، ل يوجد يف  اأي  انتقاًما، وعلى  اأق��ل 
اأو  اأو�سطي  اأو �سرق  هذه الدول منظور متو�سطي 
اأفريقي اأو منطقة املحيطني الهندي والهادئ، ول 

تطمح للتدخل كقوة يف ال�سوؤون العاملية.

موؤخًرا  ال�سرقية  اأوروب����ا  م��ن  دبلوما�سي  ق��ام      
وبلجيكا  فرن�سا  ب��اأن  ال�سطور،  هذه  كاتب  بتذكري 
التي  ه��ي  وال��ربت��غ��ال  وه��ول��ن��دا  امل��ت��ح��دة  واململكة 
بالده،  ولي�س  واآ�سيا  اإفريقيا  من  ج��زًء  ا�ستعمرت 
لأوروبا  ولي�س  لهم  م��رتوك  الأم��ر  ف��اإن  وبالتايل 
ال�����س��رق��ي��ة حت���ّم���ل ال�����ع�����واق�����ب.     ب��اخ��ت�����س��ار، ل 
الفرن�سية  اأو  الأوروب���ي���ة  احل��م��اي��ة  اح��ت��م��ال  ي��ك��اد 
ال�سرق،  يف  �سخ�س  اأي  يقنع  )وال��ربي��ط��ان��ي��ة؟( 
ورمبا ل ت�ساعد ذكرى اتفاقيات ميونيخ الكارثية 
اأنهم  املنطقي  م��ن  ل��ذل��ك،  ك��ث��رًيا.   1938 ل��ع��ام 
ا�ستقبلوا بربود اقرتاح ماكرون الأخري املجموعة 
ال�سيا�سية. ومع ذلك، ب�سبب الربيك�سيت وعددهم، 
ا�ستحوذت دول اأوروبا ال�سرقية ب�سكل اأف�سل على 
الأوروب��ي مع  الثقل اجليو�سيا�سي لالحتاد  مركز 

ان�سمام فنلندا وال�سويد قريًبا اإىل الناتو ...

اأملانيا، بداية اللحاق بالركب
  ثم، كعقبة ثانية، هناك احلالة الأملانية. لن نكرر 
ال�سلمية  ال��ن��زع��ة  ت�سود  م��دى  اأي  اإىل  يكفي  مب��ا 
يف  وكوارثه  الثالث  الرايخ  عار  يف  بعمق  املتجذرة 
ترف�س  دول��ة  اأغنى  اإنها  واملفارقة:  ال��ع��ام.  ال���راأي 
اأكر من غريها مكانة القوة العاملية، اأي الع�سكرية 
التي  يورو  مليار   100 وال�  القت�سادية!  وكذلك 
اأيام قليلة تاأثًرا بالهجوم  خ�س�ست للدفاع خالل 
لكنها جمرد  اإنها مثرية،  اأوكرانيا؟  على  الرو�سي 
الإفقار  م��ن  عقدين  بعد  ب��ال��رك��ب  للحاق  ب��داي��ة 
الدفاعي  الإن��ف��اق  عن  وبعيدة  املتعّمد،  الع�سكري 
البالغ 2 باملائة الذي طالبت به الوليات املتحدة 

وتبنته باري�س ولندن.
 1949 اإلغاء د�ستور عام  اإذا مل يتم     خ�سو�سا، 
الذي كان يحظر على املانيا الغربية يف ذلك الوقت 
ن�سر قوات خارج حدودها، فاأي فائدة لأوروبا؟ اأما 
طلبتها  التي  ال�سرتاتيجية  للقاذفات  بالن�سبة 
برلني يف اأبريل، فهي لي�ست فرن�سية ول �سويدية، 
اأمريكية، وهي من طراز  بل  بريطانية،  ول حتى 

اف-35 حتت ذرائع تقنية مزعومة!
   ل��ذل��ك ن�سهد ت��ع��زي��ًزا حل��ل��ف ال��ن��ات��و اأك���ر من 
التغلب على هذا  اإذن  اأوروب��ي��ة. فكيف  ق��وة  ظهور 
التناق�س املزدوج، اإن مل يكن من خالل اإن�ساء نواة 
اأوروبية قارية التي، من  اأن تكون بديال للناتو اأو 
مناف�سته، �ست�ساحبها يف ق�سايا حمددة ل يرغب 
الوحيدة  ال��ن��واة  ف���اإن  ذل���ك،  وم���ع  معاجلتها؟  يف 
الثنائي  �ستكون  ال��ق��وة  حيث  م��ن  امل�سداقية  ذات 

الفرن�سي-الربيطاين.
ترجمة خرية ال�سيباين

اأوروبا كقوة؟ فكرة جميلة, تفتقر لالإرادة...!

* باحث وجيو�سيا�سي فرن�سي. اأ�ستاذ يف العالقات الدولية والعلوم ال�سيا�سية يف 
مدر�سة باري�س لالأعمال، ي�سرف على البحوث واأ�ستاذ حما�سر يف �ساين�س بو باري�س. 

بعبارة  اأي  ك��ن��دا..  يف  مكان  اأي  يف  ا�ستريادها  اأو  نقلها  اأو  بيعها  اأو 
اأخرى، �سن�سع حدا ل�سوق الأ�سلحة الفردية«. وبعد اأيام على مقتل 
اأ�سواأ عملية اإطالق نار ت�سهدها كندا وقعت يف نوفا  23 �سخ�سا يف 
�سكو�سا يف ني�سان-اأبريل 2020، حظرت احلكومة 1500 نوع من 

الأ�سلحة النارية الهجومية اأو امل�سنوعة لأغرا�س ع�سكرية.
الأ�سلحة  ا�ستخدام  الناجم عن  العنف  ب��اأن  الثنني  اأق��ر  ت��رودو  لكن 
احلكومية  الإح�ساءات  وكالة  اأعدته  تقرير  وجاء يف  ي��زداد.  النارية 
الأ�سلحة  با�ستخدام  املرتبطة  العنيفة  اجلرائم  اأن  املا�سي،  الأ�سبوع 
العنيفة  اجلرائم  جميع  من  املئة  يف  ثالثة  من  اأق��ل  �سّكلت  النارية 

املرتكبة يف كندا.
لكن منذ العام 2009، ازداد معدل الأ�سلحة النارية للفرد املوّجهة 
النار  اإط���الق  ارت��ف��ع معدل  بينما  اأ���س��ع��اف،  بثالثة  م��ا  �سخ�س  نحو 

على  الأم��ر  يقوم  املطاف،  نهاية  يف  لكن  معّقدة..  النارية  الأ�سلحة 
عملية ح�سابية ب�سيطة: �سيكون اجلميع يف اأمان اأكرب اإذا تراجع عدد 

الأ�سلحة النارية يف جمتمعاتنا«.
األي�ستري  “الدميوقراطية اجلديدة”  النائب عن حزب  اأكد  ب��دوره، 
م�ستعدا  �سيكون  ح��زب��ه  ب���اأن  ال��ع��ام  الأم���ن  ملف  املكلف  ماكغريغور 

للتعاون مع الليرباليني لتمرير م�سروع القانون.
وقال يف بيان “نريد الت�سديق باأن اإعالن اليوم ب�ساأن عنف الأ�سلحة 
بها  تقوم  اأخ��رى  �سيا�سية  اأولوية عاجلة ل جمّرد م�سرحية  النارية 
هذه احلكومة، لكن هناك منط يف �سلوك الليرباليني يدل على اأنهم 
نقاط  لت�سجيل  كو�سيلة  فقط  النارية  الأ�سلحة  عنف  ي�ستخدمون 
على  امل��ق��رتح  ان��ت��ق��دوا  املحافظ  احل��زب  يف  كثريين  لكن  �سيا�سية«. 

اعتباره غري جمٍد.

•• اأوتاوا-اأ ف ب

اأعلن رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو اأم�س الأول الثنني عن 
مقرتح لتعليق ال�سماح بحيازة الأ�سلحة الفردية يف بالده، يف خطوة 
حتظر فعليا ا�ستريادها وبيعها، يف اأعقاب عمليات اإطالق نار كبرية 
م�سروع  اإق���رار  ال��ربمل��ان  على  و�سيتعنّي  املتحدة.  ال��ولي��ات  �سهدتها 

القانون، علما اأن احلزب الليربايل احلاكم ي�سّكل اأقلية يف املجل�س.
من  الأ�سخا�س  ع�سرات  جانب  اإىل  �سحايف  موؤمتر  يف  ت��رودو  وق��ال 
النارية  الأ���س��ل��ح��ة  ال��ن��اج��م ع��ن  ال��ع��ن��ف  واأ���س��دق��اء �سحايا  ع��ائ��الت 
“نعر�س ت�سريعا يفر�س مبوجبه جتميد حليازة الأ�سلحة الفردية 

على ال�سعيد الوطني«.
واأ�ساف “يعني ذلك باأنه لن يعود بالإمكان �سراء الأ�سلحة الفردية 

بهدف القتل اأو الإ�سابة بخم�سة اأ�سعاف. وا�ستخدمت اأ�سلحة فردية 
يف حواىل ثلثي اجلرائم املرتكبة بالأ�سلحة النارية يف املدن.

املتحدة،  الوليات  من  التهريب  عمليات  اإىل  ع��ادة  ال�سرطة  وت�سري 
نار موؤخرا وقعت  اإط��الق  زال��ت تعي�س �سدمة بعد عمليات  التي ما 
رئي�سي  كم�سدر  نيويورك،  ولي��ة  يف  ومتجر  تك�سا�س  يف  مدر�سة  يف 
لالأ�سلحة الفردية. وقّدر وزير الأمن العام ماركو ميندي�سينو وجود 
حواىل مليون �سالح فردي يف كندا، يف زيادة كبرية عن العدد امل�سّجل 
النا�س  يتمتع  اأن  “يجب  اأن���ه  على  ب���دوره  ت���رودو  و���س��دد  ع��ق��د.  قبل 
من  العبادة  مكان  اأو  املدر�سة  اأو  ال�سوبرماركت  اإىل  التوجه  بحرية 
حل�سور  اأو  حديقة  اإىل  بحرية  النا�س  يتوجه  اأن  يجب  خ��وف.  دون 
حفل عيد ميالد من دون ال�سعور بالقلق حيال ما ميكن اأن يحدث 
ال��ن��اج��م عن  ال��ع��ن��ف  “م�سكلة  واأ����س���اف  ط��ائ�����س��ة«.  ر���س��ا���س��ة  نتيجة 

 ترودو يقرتح قانونا ل� »جتميد« حيازة الأ�ضلحة الفردية 

•• عوا�صم-وكاالت

ج���������اءت ت���������س����ري����ح����ات ال���رئ���ي�������س 
�سادمة  ب���اي���دن،  ج���و  الأم����ريك����ي، 
لالأوكرانيني، باإعالنه عدم اإر�سال 
ي�سل  كييف  اإىل  �سواريخ  اأنظمة 
مداها اإىل رو�سيا، وهو ما اعتربها 
من  اأك���ر  حتمل  ر���س��ائ��ل  حمللون 
معنى ما بني التهدئة مع مو�سكو 

والر�سوخ لل�سغوط الداخلية.
وتاأتي تعليقات الرئي�س الأمريكي 
عقب تقارير تفيد باأن اإدارة بايدن 
اأنظمة  لإر������س�����ال  ت�����س��ت��ع��د  ك���ان���ت 
كييف،  اإىل  امل��دى  بعيدة  �سواريخ 
اأوك��ران��ي��ة عديدة  ب��ع��د م��ن��ا���س��دات 
للوليات  امل��ا���س��ي��ة  الأي������ام  خ���الل 
باأ�سلحة  لدعمها  والغرب  املتحدة 
ثقيلة يف ظل ت�سعيد رو�سي كبري 
بتوفري  ومطالبات  البالد،  �سرقي 
ال�ساروخي  الإط������الق  م��ن��ظ��وم��ة 
ونقلت   .)MLRS( امل����ت����ع����دد 
�سبكة “�سي.اإن.اإن” عن م�سوؤولني 
بايدن  اإدارة  اأن  بارزين  اأمريكيني 
الأ�سلحة  ب��ن��وع  ل��الرت��ق��اء  ت�ستعد 
ومتيل  اأوكرانيا  اإىل  تقدمها  التي 
ونظام  ال��ن��ظ��ام  ه����ذا  اإر�����س����ال  اإىل 
)اإت�س. با�سم  اآخر يعرف اخت�سارا 
اآي.اإم.اإي��ه.اآر.اإ���س( �سريع النقل يف 
اإط���ار ح��زم��ة م�����س��اع��دات ع�سكرية 

••  الفجر –تون�س
   مت اأم�����س ال��ث��الث��اء، خ��الل ندوة 
�سحفية الإعالن عن نتائج درا�سة 
وان”  تو  “وان  موؤ�س�سة  بها  قامت 
لالأبحاث وال�ستطالعات بال�سراكة 
مع مع “الأفروباروميرت«.    وهذه 
الدرا�سة يتم اإجنازها كل �سنتني يف 
اإفريقي بنف�س ال�ستمارة  36 بلد 
البلدان  مل��ق��ارن��ة  الأ���س��ئ��ل��ة  ون��ف�����س 
تقّدم  وم�����دى  ال��ب��ع�����س  ب��ب��ع�����س��ه��ا 
ك��ل ب��ل��د م��ن وق���ت لآخ�����ر.    واأف���اد 
يو�سف  وان”  ت��و  “وان  ع��ام  مدير 
م���وؤمت���ر �سحفي  خ����الل  امل��������وؤدب، 
ا�ستجواب  مت  باأنه  الثالثاء،  اأم�س 
1200 تون�سي موّزعني على كامل 
من  اأن7  اإىل  م�سريا  املحافظات، 
10 تون�سيني يرون اأن البالد تّتجه 
نحو الجتاه اخلاطئ، فيما و�سف 
القت�سادي  ال��و���س��ع  ب��امل��ائ��ة   84
احل����ايل ب��ال�����س��يء وال�������س���يء ج����ّدا، 
ب���امل���ائ���ة من   44 ت����ف����اوؤل  م���ق���اب���ل 
امل�ستجوبني ب�ساأن حت�ّسن الأو�ساع 
الق��ت�����س��ادي��ة.    واأع��ل��ن امل���وؤدب اأن 
يعتربون  التون�سيني  ن�سف  قرابة 
�سيئة  امل��ع��ي�����س��ي��ة  ظ���روف���ه���م  اأن 
اأكر  اأن  ��ح��ا،  م��و���سّ و���س��ي��ئ��ة ج����ّدا، 
ال�سباب  فئة  هي  املت�سائمة  الفئات 
ال��ت��ي ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 25 
فاإن  وبح�سب اجلهات  عاما.  و39 
اأكر  ال��غ��رب��ي  ال�����س��م��ال  مت�ساكني 
الو�سع  ان  اع��ت��ربت  التي  اجل��ه��ات 

اأكرب لأوكرانيا. كانت ال�سفقة على 
راأ�س جدول الأعمال يف اجتماعني 
املا�سي،  الأ�سبوع  الأبي�س  بالبيت 
اأع�ساء جمل�س  حيث اجتمع نواب 
ال������وزراء مل��ن��اق�����س��ة ���س��ي��ا���س��ة الأم���ن 
كانت  اإذا  مم��ا  قلق  و�سط  القومي 
اأ�سلحة  اإر�سال  اإىل  �ستنظر  رو�سيا 
اأوكرانيا  اإىل  متزايد  ب�سكل  ثقيلة 
يوؤدي  اأن  ميكن  ا�ستفزاز  اأن��ه  على 

اإىل نوع من النتقام.
هناك  ف���������اإن  حم���ل���ل���ني  وح���������س����ب 
خماوف اأمريكية من اإر�سال قاذفة 
 )MLRS( ال�����س��واري��خ م��ت��ع��ددة 
ت�ستخدم  ق��د  ال��ت��ي  اأوك��ران��ي��ا  اإىل 
هجمات  ل�سن  اجل��دي��دة  الأ�سلحة 
داخل رو�سيا كونها ت�سل اإىل نحو 
160 كيلومرتا، يف ظل حتذيرات 
رو���س��ي��ة م���ن م��غ��ب��ة اإم������داد كييف 
باأ�سلحة ثقيلة توؤدي اإىل ما و�سفه 
ل  ب�”تبعات  رو�����س  دب��ل��وم��ا���س��ي��ون 

ميكن توقعها«.
 )MLRS( م��ن��ظ��وم��ة  وت��ت��ك��ون 
على  تو�سع  �سواريخ  ق��اذف��ات  من 
املزيد  يعطيها  م��ا  وه��و  امل��رك��ب��ات، 
واملناورة  احل��رك��ة  يف  امل���رون���ة  م��ن 
والهروب، هذه اخلا�سية تعني اأنه 
�سرباتها،  توجيه  للبطارية  ميكن 
تكون  اأن  قبل  بعيدا  ال��ت��ح��رك  ث��م 

هدفا لنريان البطاريات امل�سادة.

خالل  احلزبية  النق�سامات  ه��ذه 
منت�سف العام لت�سوير دعم بايدن 
اأن���ه ل ���س��يء اأكر  لأوك��ران��ي��ا على 
لأموال  واإه����دارا  ف�سادا  كونه  م��ن 
ارتفاع  و���س��ط  ال�����س��رائ��ب  داف���ع���ي 

معدلت الت�سخم«.
واأ���س��اف��ت اأن���ه “من امل��ف��ارق��ات، اأن 
 )MLRS(اإعطاء لعدم  ال�سغط 
املزيج  ه��ذا  لكن  اليمني،  م��ن  ج��اء 
م���ن رغ��ب��ة ب���اي���دن يف اإط���ال���ة اأمد 
ب�سكل  م�������رتددا  وك����ون����ه  احل�������رب، 
ع��������ام، وال�������س���غ���ط امل����ت����زاي����د من 
قد  اجل��م��ه��وري��ني،  عنا�سر  بع�س 
ملعاملة  ذري��ع��ة  البنتاغون  يعطي 

)MLRS( كعامل ت�سعيد«.
م���ن ج��ان��ب��ه، و���س��ف ن��ائ��ب رئي�س 
الرو�سي  ال��ق��وم��ي  الأم����ن  جمل�س 
دمييرتي ميدفيديف، قرار بايدن 
قادرة  باأ�سلحة  كييف  تزويد  بعدم 
على الو�سول لرو�سيا بالعقالين.

وزي�����ر  ح�������ذر  ذل���������ك،  ع����ل����ى  وردا 
�سريغي  ال����رو�����س����ي،  اخل����ارج����ي����ة 
اإم����داد  اأن  ال���غ���رب م���ن  لف������روف، 
اأوكرانيا باأ�سلحة قادرة على �سرب 
الأرا�سي الرو�سية �سيكون “خطوة 
خطرية نحو ت�سعيد غري مقبول«. 
�سكابيفا،  اأول���غ���ا  ق��ال��ت  ب����دوره����ا، 
التلفزيونية  ال����ربام����ج  م��ق��دم��ة 
الرو�سية البارزة، يف برناجمها على 

اأن “الأمر الثاين هو اأن  عربية”، 
القرار الأمريكي �سي�سهم، ول �سك 
يف تخفيف حدة الحتقان والتوتر 
ب���ني وا���س��ن��ط��ن وم��و���س��ك��و يف ظل 
اأوروبية مع بوتن لفك  مفاو�سات 
ح�����س��ار امل��وان��ئ م��ن اأج���ل ت�سدير 
اأكد  بينما  الأوك���ران���ي���ة،  احل��ب��وب 
الرئي�س الرو�سي اأن اإمداد اأوكرانيا 
ب��ال�����س��الح اأم���ر خ��ط��ري وي��زي��د من 
زعزعة ال�ستقرار وتفاقم الأزمة«. 
وحول ال�سبب الثالث، قال اإنه منذ 
وبايدن  الأوك��ران��ي��ة  بداية احل��رب 
يريد اأن تكون املواجهة مع رو�سيا 
اق��ت�����س��ادي��ة ف��ق��ط، وه��ن��اك حر�س 
م��ن ق��ب��ل ال��غ��رب ووا���س��ن��ط��ن على 
�سياقاتها  يف  احل����رب  ه���ذه  اإب���ق���اء 
ل�سراع  حت��ول��ه��ا  وم���ن���ع  احل��ال��ي��ة 
اأو�سع واحتمالية حرب عاملية يكون 

اجلميع خا�سرا فيها.
الأمريكية  اخلبرية  قالت  ب��دوره، 
الأمنية  ال���������س����وؤون  يف  امل��خ��ت�����س��ة 
وال�������س������رتات������ي������ج������ي������ة، اإي�����ري�����ن�����ا 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ت�����س��وك��رم��ان، 
عربية”: “اإن بايدن واجه �سغوطا 
وا�سعة وحرب معلومات رو�سية من 
الباهظة  التكاليف  ادع����اء  خ���الل 
انت�سار  وحتمية  امل�ساهمات،  لهذه 
خمزونات  على  وامل��خ��اوف  رو�سيا، 
اجلي�س، ت�ستخدم جوقة الأ�سوات 

�سبكة “رو�سيا -1” احلكومية، اإن 
الأمريكية   )MLRS( منظومة 
مل�سافات  ق��ذائ��ف  اإط���الق  ت�ستطيع 
بعيدة، واإذا فعل الأمريكيون ذلك، 
فمن الوا�سح اأنهم �سيعربون خطا 
ا�ستفزاز  حماولة  و�ستكون  اأحمر، 
من  للغاية  قا�سيا  ردا  ت�ستوجب 
تراجع  اأ����س���ب���اب  وح�����ول  رو����س���ي���ا. 
الأمريكي،  الأكادميي  قال  بايدن، 

اأندرو بويفيلد، اإن هناك 3 اأ�سباب 
“خماوف  اأولها  تكمن وراء القرار 
الرد  يكون  واأن  الرو�سي  الت�سعيد 
الأطل�سي  ���س��م��ال  ح��ل��ف  دول  م���ع 
)ال����ن����ات����و( ب�������س���رق اأوروب���������ا حيث 
وا�سح  ب�سكل  ه����ددت  م��و���س��ك��و  اإن 
دول����ة مت��د كييف  اأي  ب��ا���س��ت��ه��داف 
باأ�سلحة ثقيلة اأو حتى متر منها«.

نيوز  ل�”�سكاي  بويفيلد،  واأ���س��اف 

القت�سادي �سلبي.     وفيما تعلق 
باإجابات امل�ستجوبني حول بقائهم 
منها  احلياتية  ال�����س��روري��ات  دون 
اأو  الغذاء  اأو  لل�سرب  ال�سالح  امل��اء 
 21 الوقود او رعاية طبية، �سّرح 
خم�س  اأي  التون�سيني  م��ن  باملائة 
و18  دخ��ل  دون  ظلوا  التون�سيني 
ال��وق��ت ظلوا  دائ��م��ا واغ��ل��ب  باملائة 
باملائة  و20  �سحية  رع��اي��ة  دون 
امل���رات من  ح��رم��وا يف الكثري م��ن 
 12 ال����  خ���الل  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

�سهرا الذين م��روا.    وبخ�سو�س 
احلكومة  على  يجب  التي  امل�ساكل 
ت�سّدر  وق���ت،  اأق���رب  يف  معاجلتها 
الو�سع القت�سادي اأهم الأولويات 
ب� 94 باملائة، تليها البطالة بن�سبة 
 21 بن�سبة  وال��ف��ق��ر  ب��امل��ائ��ة،   54
للخدمة  نف�سها  وبالن�سبة  باملائة 
وانعدام  اجل���رمي���ة  ث���م  ال�����س��ح��ي��ة 
والتي  ب��امل��ائ��ة   18 بن�سبة  الأم����ن 
الطلب  ���س��اب��ق��ة  ���س��ن��وات  ك��ان��ت يف 
ذو  للتون�سيني  واحل�����ارق  الأوىل 

للتون�سيني  ب��ال��ن�����س��ب��ة  الأول����وي����ة 
ح�سب ت�سريح مدير عام املوؤ�س�سة 
ي��و���س��ف امل��������وؤدب.    واأب�����رز يو�سف 
املوؤدب اأن اأغلب امل�ستجوبني اتفقوا 
والبطالة  القت�ساد  اأول��ي��ت��ي  على 
املجتمع  جت����اه  احل��ك��وم��ة  دور  يف 
باملائة   91 وب��ن�����س��ب��ة  م��ع��ت��ربي��ن 
اأداءها �سيء اأو �سيء جدا يف جمهود 
الأ�سعار  ا���س��ت��ق��رار  على  املحافظة 
�سيئ  اأداءه�����ا  ب��امل��ائ��ة   90 وبن�سبة 
 77 وبن�سبة  عمل  فر�س  خلق  يف 

احلكومة  اأداء  ان  يعتربون  باملائة 
واجل�سور  ال���ط���رق���ات  ���س��ي��ان��ة  يف 
���س��يء و����س���يء ج������دا.    وع����رّب 86 
باملائة من التون�سيني امل�ستجوبني 
املواد  عن رف�سهم رفع الدعم عن 
اإىل  ذلك  اأدى  واإن  الأ�سا�سية حتى 
تفاقم العجز ويف الوقت ذاته �سرح 
59 باملائة باأنهم مع توجه تون�س 
لالقرتا�س من اخلارج يف حني اأن 
فر�س  من  ملزيد  دع��وا  باملائة   29

ال�سرائب. 

حمتجون يهتفون »املوت 
خلامنئي« يف اإيران 

•• طهران-رويرتز

من�سورة  م�����س��ورة  م��ق��اط��ع  ك�����س��ف��ت 
ع��ل��ى م��واق��ع ت��وا���س��ل اج��ت��م��اع��ي اأن 
حمتجني يف عدة مدن اإيرانية رددوا 
خالل  للحكومة  مناه�سة  �سعارات 
يف  خلامنئي”  “املوت  منها  ال��ل��ي��ل 
انهيار مبنى يف جنوب غرب  اأعقاب 

البالد.
وقال م�سوؤولون اإن ح�سيلة الوفيات 
ال��ث��الث��اء، ف�سال   34 اإىل  ارت��ف��ع��ت 
مبنى  ان��ه��ي��ار  يف   37 اإ����س���اب���ة  ع���ن 
�سكني وجتاري من ع�سرة طوابق يف 
اآب���ادان يف منطقة  اأي��ار يف  23 مايو 
واأ�سافوا  بالنفط.  الغنية  خوز�ستان 
البحث  يوا�سلون  الإن��ق��اذ  رج��ال  اأن 
عن �سحايا حتت الأنقا�س. وذكرت 
املبنى  ان��ه��ي��ار  ���س��ب��ب  اأن  ال�����س��ل��ط��ات 
ه��و ال��ف�����س��اد ال���ف���ردي والإه���م���ال يف 
اإن���ه مت  ال�سالمة، وق��ال��ت  اإج����راءات 
الآن  حتى   13 على  القب�س  اإل��ق��اء 

ملخالفة قواعد البناء.
اتهموا  اإيرانيني  حمتجني  اأن  غري 
والف�ساد  ب�����الإه�����م�����ال  احل����ك����وم����ة 
مل  م�سورة  مقاطع  ويف  امل�ست�سري. 
على  �سحتها  م��ن  ال��ت��ح��ق��ق  يت�سن 
تويرت �ُسمع هتاف “املوت خلامنئي” 
الأعلى  الإي���راين  للزعيم  اإ���س��ارة  يف 

اآية اهلل علي خامنئي. 

�ضدمة بايدن لأوكرانيا.. 3 اأ�ضباب وراء قرار »�ضفقة ال�ضواريخ«

ت�ضعيد اأوروبي وتراجع اأمريكي.. ماذا بعد قرار حظر النفط الرو�ضي؟

اخُلم�س دون دخل طيلة �سنة

ن�ضف التون�ضيني يعتربون اأن ظروفهم املعي�ضية �ضيئة جّدا

مدير عام وان تو وان للبحوث وال�ستطالعات خالل موؤمتر �سحفي

•• عوا�صم-وكاالت

زعماء  اإن  مي�سيل  ���س��ارل  الأوروب�����ي  الحت���اد  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
التكتل  اإىل  الرو�سي  النفط  ت�سدير  حظر  على  واف��ق��وا  الحت���اد 
الذي ي�سم 27 دولة، وكتب مي�سيل على تويرت: “ي�سمل هذا على 
الفور اأكر من ثلثي واردات النفط من رو�سيا، مما يقطع م�سدرا 

�سخما لتمويل اآلتها احلربية«.
بنك  اأك��رب  �سبريبنك،  منع  على  اأي�سا  اتفقوا  ال��ق��ادة  اأن  واأ���س��اف 
رو�سي، من الو�سول اإىل نظام �سويفت الدويل للمعامالت املالية 
اأخ���رى مملوكة للدولة؛  اإذاع��ي��ة رو���س��ي��ة  وح��ظ��ر ث��الث حم��ط��ات 
العقوبات  حزمة  ب�ساأن  حاد  انق�سام  عقب  جاء  الأوروب���ي  التوافق 

ال�ساد�سة على مو�سكو نتيجة عملياتها الع�سكرية يف اأوكرانيا.
العجوز بح�سب  القارة  انق�سام حاد داخل  اأوروب��ي جاء عقب  قرار 
اخلرباء، وهنا يقول الباحث الرو�سي يف تاريخ العالقات الدولية 
الأوروبي  الوجه  ملاء  حفًظا  جاء  القرار  اإن  بالفريف،  �سولونوف 
بعد اأن اأثبتت الأ�سابيع املا�سية اأن التفاق على عقوبات النفط اأمر 
ع�سيب لأن العديد من الدول تعتمد على اخلام الرو�سي، وتنفيذ 

تلك العقوبات ي�سر باأوروبا قبل مو�سكو.
وجاء يف اأحدث م�سودة لقرار القمة “يتفق املجل�س الأوروبي على 
النفط  �ست�سمل  رو�سيا  على  العقوبات  من  ال�ساد�سة  احلزمة  اأن 
الدول  رو�سيا  بها  ت��زود  التي  البرتولية،  املنتجات  وكذلك  اخل��ام، 

ينقل عرب خط  ال��ذي  اخل��ام  للنفط  ا�ستثناء موؤقت  الأع�ساء مع 
من  و�سلوفاكيا  امل��ج��ر  �ستتمكن  ال���س��ت��ث��ن��اء،  ومب��وج��ب  اأن��اب��ي��ب«. 
���س��راء ال��ن��ف��ط ال��رو���س��ي ع��رب خ��ط��وط الأن��اب��ي��ب ح��ت��ى ن��ه��اي��ة عام 
2024، بينما قد ت�ستمر جمهورية الت�سيك يف �سرائه حتى يونيو 
اأنابيب من جنوب  النفط عرب خط  اإذا مل حت�سل على   ،2024
اأوروبا يف وقت مبكر. وجاء يف امل�سودة اأي�سا “لذلك يحث املجل�س 
الأوروبي على اإعداد ال�سيغة النهائية واملوافقة عليها دون تاأخري، 
املوحدة  ال�سوق  يف  الفر�س  وتكافوؤ  العادلة  املناف�سة  ي�سمن  مبا 
لالحتاد الأوروبي، والت�سامن بني الدول الأع�ساء يف حالة توقف 
مفاجئ لالإمدادات«. واأ�سافت امل�سودة اأن الدول ال�سبع والع�سرين 
املوؤقت خلام  “حت�سم ق�سية ال�ستثناء  الأع�ساء يف الحتاد �سوف 
النفط املنقول عرب خط الأنابيب باأ�سرع ما ميكن”، وهناك توافق 
�سبريبنك،  ع��زل  تت�سمن  التي  احلزمة  بقية  على  كبري  حد  اإىل 
الدولية  ل��ل��م��دف��وع��ات  �سويفت  ن��ظ��ام  ع��ن  رو���س��ي��ا،  ب��ن��ك يف  اأك���رب 
وحظر دخول املحطات الإذاعية والتلفزيونية الرو�سية يف الحتاد 

الأوروبي واإدراج اآخرين على قائمة اأفراد مت جتميد اأ�سولهم.
ول��ف��ت ال��ب��اح��ث ال��رو���س��ي يف ت���اري���خ ال��ع��الق��ات ال���دول���ي���ة، خالل 
تلك  تطبيق  �سعوبة  اإىل  عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  ت�سريحاته 
 2.2 ي��ق��رب م��ن  ال��ع��ق��وب��ات حيث ي�ستورد الحت���اد الأوروب�����ي م��ا 
مليون برميل يومًيا من النفط اخلام و1.2 مليون برميل يوميا 
من املنتجات النفطية املكررة بح�سب اأخر اإح�سائية لوكالة الطاقة 

الفعلي  التطبيق  حال  اأن  بالفريف،  �سولونوف  واأو�سح  الدولية. 
من  اأوروب����ا  تعاين  �سوف  الطاقة  قطاع  ب��الأخ�����س  احل��زم��ة  لتلك 
قفزة كبرية يف الأ�سعار ومعدلت الت�سخم يف جميع اأوروبا ولي�ست 
ال�سرقية فقط كما حتاول بع�س الدول الأوروبية باأنها لن تت�سرر 

مثل فرن�سا على حد قوله.
الأوك���راين  الرئي�س  ح��ث  ب�ساعات  الأوروب���ي���ة  ال��ق��م  انعقاد  وق��ب��ل 
فولودميري زيلين�سكي قادة التكتل على التو�سل اإىل اتفاق �سريع 
حظر  ذل��ك  يف  مبا  رو�سيا،  على  ال�ساد�سة  العقوبات  حزمة  ب�ساأن 

ا�سترياد النفط.
رابط  ع��رب  متحدثا  بروك�سل،  يف  التكتل  ق��ادة  زيلني�سكي  و���س��األ 
يف  ي��ورو  مليار  قرابة  جني  رو�سيا  و�سع  يف  ي��زال  ل  “ملاذا  فيديو، 
اأوروبا  بقادة  زيلين�سكي  ا�ستغاثة  الطاقة؟”،  م��وارد  ببيعها  اليوم 

جاءت عقب �سربة قا�سمة من احلليف الأمريكي.
بايدن،  جو  الأمريكي  الرئي�س  ا�ستبعد  الثنني،  �سابق  وقت  ففي 
على  ق��ادرة  امل��دى  بعيدة  �سواريخ  قاذفات  اأنظمة  اأوكرانيا  ت�سليم 
على هذه  للح�سول  كييف  املتكررة من  املطالب  رغم  رو�سيا  بلوغ 
اأنظمة  “لن نر�سل لأوكرانيا  الأ�سلحة. وقال بايدن لل�سحفيني: 
حيث  �سريًعا  ج��اء  مو�سكو  رد  رو�سيا”،  بلوغ  على  ق��ادرة  �سواريخ 
���س��ف ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س الأم����ن ال��ق��وم��ي ال��رو���س��ي دمييرتي 
ق��ادرة على  اأ�سلحة  تزويد كييف  بعدم  وا�سنطن  ميدفيديف قرار 

الو�سول لرو�سيا بالعقالين.
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 قال م�سوؤول كبري يف مكتب الرئي�س الأوك��راين يف خطاب األقاه يف 
الأخ��رية على  الأوروب���ي  الحت��اد  اإن عقوبات  الثالثاء  اأم�س  مدريد 
واإن وترية  “غري كافية”  النفط  التي حتظر معظم واردات  رو�سيا 

العقوبات حتى الآن بطيئة للغاية.
ويف اأق�سى اإجراءات انتقامية اتخذها الحتاد الأوروبي �سد مو�سكو 
اأ�سهر وافقت قمة لالحتاد ُعقدت يف  اأوكرانيا قبل ثالثة  منذ غزو 
بروك�سل اأم�س الثنني على خطوات قال م�سوؤولون اإنها �ستوقف على 
املئة منها  و90 يف  رو�سيا  النفط من  واردات  ثلثي  اأك��ر من  الفور 

بحلول نهاية العام.
وقال اإيهور جوفكفا نائب مدير مكتب الرئي�س الأوكراين فولودميري 
اأردمت راأيي، ف�ساأقول  “اإذا  زيلين�سكي عن عقوبات الحتاد الأوروب��ي 

اإنها بطيئة جدا، ومتاأخرة جدا، وبالتاأكيد لي�ست كافية«.
اإمدادات  وت��رية  ع��ن  اأي�سا  را�سية  غ��ري  اأوك��ران��ي��ا  اإن  وق��ال جوفكفا 
الأ�سلحة من الغرب. وقال ردا على �سوؤال بعد اأن األقى خطابه “نحن 
بالتاأكيد غري را�سني. لو كنا ح�سلنا على ما نريد لكنا بداأنا حترير 
واأ�ساف  دونبا�س”.  من  الرو�سية  القوات  ولطردنا  ف��ورا  ماريوبول 

“نحن ن�سدق الوعود«.
 

على جنديني  عاماً   11 بال�سجن  الثالثاء  اأوكرانية  ق�ست حمكمة 
رو�سيني متهمني بق�سف، بوا�سطة قاذفة �سواريخ متعددة، بلدتني 

اأوكرانيتني يف منطقة خاركيف يف �سمال �سرقي البالد.
بوبيكني  األك�سندر  اأن  اأوكرانيا«   - »اإنرتفاك�س  اأنباء  وكالة  واأف���ادت 
واألك�سندر اإيفانوف، دينا ب�»انتهاك قوانني احلرب واأعرافها«، يف ختام 
حماكمة بداأت منت�سف مايو )اأيار( قرب مدينة بولتافا، م�سريًة اإىل 

اأن املتهمني »اأقرا بذنبهما بالكامل وقال اإنهما تائبان«.
ويف حماكمة هي الأوىل من نوعها، ق�ست حمكمة اأوكرانية، الأ�سبوع 
بارتكاب  متهم  رو�سي  جندي  على  احل��ي��اة،  م��دى  بال�سجن  املا�سي، 
جرائم حرب يف اأوكرانيا. وكان فادمي �سي�سيمارين )21 عاما( الذي 
اأوكرانيا يف  62 عاما يف �سمال �سرقي  اأقر بذنبه يف قتل رجل يبلغ 
28 فرباير -�سباط، قد طلب »ال�سفح« من اأرملة املدين الأوكراين 

الذي قتل، خالل جل�سة ا�ستماع يف حمكمة يف كييف.
بعد جل�سة  الرو�سي،  اجلندي  اأوف�سيانيكوف، حمامي  فيكتور  وقال 
املحكمة »هذه اأ�سد عقوبة واأي �سخ�س يقدم طعنا �سدها... �ساأطلب 

اإلغاء حكم املحكمة«.

العلن  اإىل  يخرج  حزيران-يونيو  من  الثاين  يف  مقرر  اإ���س��راب  مع 
“ال�سيق” الذي ت�سعر به الأو�ساط الدبلوما�سية الفرن�سية املتكتمة 
نفوذ فرن�سا على  ت��راج��ع  م��ن  ب��راأي��ه��م  تزيد  اإ���س��الح��ات  اإزاء  ع���ادة، 
�سنوات  بل  اأ�سهر ل  كامنا منذ  التذمر  وكان هذا  الدولية.  ال�ساحة 
ني�سان- يف  الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�سر  بعدما  العلن  اإىل  خرج  لكنه 

املتعلقة  لال�سالح  اخل��ارج��ي��ة،  وزارة  يف  التطبيقي  املر�سوم  اأب��ري��ل 
بالوظائف العامة العليا. ي�ستحدث هذا الإ�سالح الذي اأراده الرئي�س 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون �سلكا جديدا للموظفني امل�سرفني على 
يكونوا مرتبطني  لن  الكبار  املوظفني  اأن  على  وين�س  الدولة  اإدارة 
بعد الن باإدارة معينة بل على العك�س هم مدعوون اإىل تغيري الإدارة 

التي يرتبطون بها بانتظام طوال م�سريتهم املهنية.
ويرى الدبلوما�سيون الذين يطالهم هذا ال�سالح والبالغ عددهم 
نحو 700 اأن ذلك �سيوؤدي اإىل عملية دمج “وا�سمحالل” تدريجي 
وهم  الفرن�سية  اخل��ارج��ي��ة  يف  تاريخيني  ل�سلكني   2023 بحلول 

ال�سفراء فوق العادة وم�ست�سارو ال�سوؤون اخلارجية.
ويرى الكثري منهم اأن ذلك يعني “نهاية الدبلوما�سية املحرتفة” يف 
فرن�سا التي متلك ثالث �سبكة عاملية بعد الوليات املتحدة وال�سني.

عوا�صم

مدريد

كييف

باري�ص

  ال�ضني تنّفذ ثاين اأكرب توغل 
يف منطقة الدفاع التايوانية 

•• تايبيه-اأ ف ب

نّفذت ال�سني ثاين اأكرب توغل لها يف منطقة الدفاع اجلوي التابعة لتايوان هذا 
العام اإذ اأعلنت تايبيه اأن 30 طائرة دخلت املنطقة، اأكر من 20 منها مقاتلة. 
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية يف وقت متاأخر الثنني اأن طائراتها واأنظمة الدفاع 
اجلوي ال�ساروخية التابعة لها و�سعت يف حالة تاأهب ملراقبة الأن�سطة ال�سينية 
الأخرية. وبداأت ال�سني يف ال�سنوات الأخرية تنفيذ طلعات جوية كبرية يف منطقة 
الدفاع التابعة لتايوان يف تعبري عن عدم ر�ساها ولإبقاء اأ�سطول املقاتالت التابع 
تتمتع بحكم دميوقراطي حتت  التي  تايوان  وتعي�س  دائ��م.  لتايوان حتت �سغط 
تهديد م�ستمر من اإمكانية تعّر�سها لغزو من ال�سني التي تعترب اجلزيرة جزءا 

من اأرا�سيها وتعّهدت ال�سيطرة عليها، واإن كان بالقوة اإذا لزم الأمر.
واّتهمت الوليات املتحدة بكني الأ�سبوع املا�سي باإثارة التوتر ب�ساأن اجلزيرة وذكر 
كمثال  اجلوية  التوغالت  اخل�سو�س  وجه  على  بلينكن  اأنتوين  اخلارجية  وزي��ر 

على “اخلطاب والأن�سطة ال�ستفزازية ب�سكل متزايد«.

ارتفاع وترية الخرتاقات الأمنية الإ�سرائيلية

احتجاجات واغتيالت...اإيران على �ضفيح �ضاخن

بعد تنفيذ �ضروط ال�ضدر.. حكومة عراقية قد ترى النور قريبا

ال�ضني ت�ضجل 174 اإ�ضابة جديدة بكوفيد-19 املحجوب: عملية اجلي�ش الوطني الليبي جنوب البالد حققت اأهدافها
•• بكني-رويرتز

قالت جلنة ال�سحة الوطنية اأم�س الثالثاء اإن الرب الرئي�سي 
لل�سني اأبلغ عن 174 حالة اإ�سابة بفريو�س كورونا يف 30 
من مايو- اأيار، منها 50 كانت م�سحوبة باأعرا�س و 124 

دون اأعرا�س.
184 حالة يف اليوم ال�سابق، منها  كانت ال�سني قد �سجلت 
34 م�سحوبة باأعرا�س و 150 دون اأعرا�س، والتي تعدها 

ال�سني ب�سكل منف�سل.
عند  الإجمايل  العدد  ليظل  وفيات جديدة،  تكن هناك  ومل 
 224099 ال�سني  اأي��ار، �سجلت  30 مايو  5226. وحتى 

حالة اإ�سابة موؤكدة.

الوطني  اجلي�س  يف  املعنوي  التوجيه  اإدارة  مدير  وك�سف 
ج��ه��ود مكافحة  دول يف  ع��دة  م��ع  ت��ع��اون��ا  ه��ن��اك  اأن  الليبي 
الإرهاب يف ليبيا، م�سدد على اجلي�س الوطني الليبي يتمتع 

بدعم �سعبي كبري.
و�سيطر اجلي�س الوطني الليبي على كامل مدينة القطرون، 
جنوبي البالد، بعد �سنه عمليات ع�سكرية ا�ستهدفت مقرات 
الأمني  ال���س��ط��راب  يت�ساعد  بينما  اإره��اب��ي��ة،  لتجمعات 
غرًبا، الذي ت�سيطر عليه امليلي�سيات امل�سلحة وحكومة عبد 

احلميد الدبيبة املنتهية وليتها.
اجلي�س  ف���اإن  ال��ق��ط��رون،  مدينة  يف  اأم��ن��ي  م�سدر  وح�سب 
عملية  يف  الإث��ن��ني،  فجر  دخولها  ا�ستطاع  الليبي  الوطني 

�سريعة اأ�سفرت عن ال�سيطرة على املدينة والتمركز يف اأهم 
اأحيائها وطرقاتها. ويف ت�سريح ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 
اإن  القطرون،  اأم��ن مدينة  كا�سي، من  اهلل  عبد  املقدم  قال 
128 مدعومني  زي��اد والكتيبة  قوة تابعة للواء ط��ارق بن 
بعنا�سر اأمنية من املدينة، وكذلك بع�س ال�سباب املتطوعني 

من املدينة، �سيطروا �سباًحا على كامل املدينة.
جماعات  ت�ستهدف  ك��ان��ت  الع�سكرية  العملية  اأن  واأو���س��ح 
رت قوات اجلي�س 6 �سيارات  اإرهابية تعمل من املدينة، ودمَّ
الإرهابي  داع�س  تنظيم  من  ب���ارًزا  ا  قياديًّ واأ���س��رت  م�سلحة 
الذي �سبق له اأن خا�س عدة  يدعى “اأبو معاذ الط�ساين”، 

معارك �سد اجلي�س يف مدينة درنة.

•• طرابل�س-وكاالت

اأكد مدير اإدارة التوجيه املعنوي يف اجلي�س الوطني الليبي، 
ال��وط��ن��ي �سد  اأن عملية اجل��ي�����س  امل��ح��ج��وب،  ال��ل��واء خ��ال��د 
التنظيمات الإرهابية جنوبي البالد كانت خاطفة وحققت 

اأهدافها.
ويف مقابلة املحجوب مع �سكاي نيوز عربية، ليلة الثالثاء، 
م���ن عمليات  ك��ث��ف  ال��وط��ن��ي  اإن اجل��ي�����س  امل��ح��ج��وب  ق����ال 
اأن  م��وؤك��دا  داع�����س،  تنظيم  عنا�سر  ومالحقة  ال�ستطالع، 
ال��ل��ي��ب��ي وج���ه ���س��رب��ة ق��وي��ة للتنظيمات  اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي 

الإرهابية.

•• عوا�صم-وكاالت

جديدة  م��وج��ة  ع��ل��ى  اإي����ران  تعي�س 
ا�ستقال  ف��ي��م��ا  الح��ت��ج��اج��ات،  م��ن 
باقر  حممد  الداخلية  وزي��ر  نائب 
خرم�ساد من من�سبه، بالتزامن مع 

التي  الإ�سرائيلية  الأمنية  ارتفاع وترية الخرتاقات 
اأطاحت باأحد كبار �سباط حر�سها الثوري.

ال��ث��الث��اء، �سعد  اأم�����س  ووف��ق �سحف عربية ���س��ادرة 
�سكان  اأغلبية  ت�سكل  ع��رب��ي��ة،  قبائل  اأب��ن��اء  ان�سمام 
بف�ساد  امل���ن���ددة  ال��ت��ظ��اه��رات  زخ���م  ع���ب���ادان،  منطقة 

امل�سوؤولني.

ا�ستقالة نائب وزير داخلية اإيران
�سحيفة  ق��ال��ت  املتوا�سلة  ال��ت��ظ��اه��رات  على  تعليقاً 
الغا�سبة  “الحتجاجات  اإن  ال�سعودية،  “عكاظ” 
التي ت�سرب اإيران اأطاحت بنائب وزير داخلية نظام 
م�سريًة  املاليل حممد باقر خرم�ساد من من�سبه”، 
لل�سوؤون  ال���وزي���ر  م�����س��اع��د  وه���و  “خرم�ساد  اأن  اإىل 
مع  ال��ت��الح��م  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  م�����س��رف��اً  ك���ان  ال�سيا�سية، 

الأقليات، وا�ستقال من من�سبه لأ�سباب جمهولة«.
اإي�����ران تدهور  وت��ع��ك�����س الح��ت��ج��اج��ات الأخ�����رية يف 
ال�سعوبات  تنامي  ظل  يف  اإي���ران،  يف  الأقليات  و�سع 
الق��ت�����س��ادي��ة يف م��ن��اط��ق��ه��ا امل���ح���روم���ة اأ���س��ا���س��اً من 
املناوئة  امل��ظ��اه��رات  اأن  ورغ��م  احلكومية.  اخل��دم��ات 
ال���ك���ربى مب���ا فيها  امل�����دن  اإىل ق��ل��ب  ل��ل��ن��ظ��ام مت��ت��د 
العا�سمة طهران، اإل اأن مناطق الأقليات تعد الأكر 
التي  الح��ت��ج��اج��ات  م��وج��ات  م��ع  لال�ستعال  قابلية 

تتالحق يف البالد منذ 2009. 

•• بغداد-وكاالت

بغداد  العراقية  العا�سمة  يف  �سيا�سية  م�سادر  اأف��ادت 
باأن قوى “الإطار التن�سيقي” خ�سعت ل�سروط زعيم 
مبلف  يتعلق  فيما  ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري  التيار 
القوى  تلك  تطرح  اأن  املقرر  ومن  احلكومة،  ت�سكيل 
مبادرة جديدة، لإنهاء الن�سداد ال�سيا�سي، وامل�سي يف 

م�سار ت�سكيل احلكومة اجلديدة. 
ال��ع��ا���س��ر من  النيابية يف  الن��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  وم��ن��ذ 
اأكتوبر املا�سي، مل تتمكن القوى ال�سيا�سية العراقية 
م���ن ت��األ��ي��ف احل��ك��وم��ة اجل��دي�����������������������������دة، ب�����س��ب��ب رغبة 
الدين  رج�����ل  ب��زع��ام��ة  الوطن”  “اإنق������اذ  حت��ال��ف 
وطنية”  “اأغلبي�ة  حكومة  بت�سكيل  ال�سدر،  مقتدى 
حكومة  اإىل  التن�سيقي،  الإط����ار  ق���وى  ت�سعى  فيما 

“توافقية«.
اأكر  الأج���واء  ب��دت  املا�سية،  القليلة  الأي���ام  وخ��الل 
اإن  �سيا�سي،  م�سدر  ق��ال  حيث  اجلانبني،  بني  ه��دوء 
“قوى الإطار التن�سيقي، وافقت على �سروط ال�سدر 
الوطنية،  الأغلبية  حكومة  ت�سكيل  م�سار  يف  بامل�سي 

ل��ك��ن��ه��ا م���ق���اب���ل ذل������ك، ت�����س��ع��ى اإىل 
التحالف معه، )ولو �سكلياً(، بهدف 
ُي�����س��م��ى )البيت  احل���ف���اظ ع��ل��ى م���ا 
ال�سيعي(، وهو خيار يبدو اأن ال�سدر 
هي  النتيجة  اأن  ط��امل��ا  ي��ع��ار���س��ه،  ل 
اإدارة  الف�سائل عن ملف  تلك  اإبعاد 

الدولة«.
واأ�ساف امل�سدر، الذي رف�س الك�سف 
عن ا�سمه ل�”�سكاي نيوز عربية” اأن 
و�سلت  التن�سيقي،  الإط����ار  “قوى 
التفاو�س،  م��ن  ج��ي��دة  مرحلة  اإىل 
ووافقت مبدئياً، على م�ساألة حكومة 
الأغلبية، واإنهاء مقاطعتها جل�سات 
اأن يبقى خيار  الربملان، لكنها تريد 
رئا�سة الوزراء، داخل البيت ال�سيعي 
عليه،  داخ���ل���ي���اً  والت����ف����اق  ح�������س���راً، 
اأم�����ام الكتل  امل�����س��ي يف ط��رح��ه  ث���م 
م�سرياً اإىل اأن  ال�سيا�سية الأخرى”، 
وخالل  ال�����س��دري،  التيار  “اأع�ساء 
راأوا  موؤخراً،  جرت  التي  املفاو�سات 
يف ه����ذا ال���ط���رح غ���ري م���ع���ار����س ملا 

واملطالب  الإي����راين  ال�سعب  م�سالح  ه��ي  واأول��وي��ت��ن��ا 
اأن  م�سيفاً  العاملية”،  التجارة  اإط��ار  يف  القت�سادية 
�سيا�سة  ع��ن  امل��داف��ع  مظهر  يف  ظ��ه��ر  “عبداللهيان 
تطلب  ل  التي  ال��ع��امل،  مع  املتعاونة  ال�سلمية  ب��الده 
عنها،  الأمريكية  القت�سادية  العقوبات  رف��ع  �سوى 
لكي توا�سل حياتها التي ل تتخللها اأية طموحات اأو 

م�ساريع ت�سلح نووي«.
واأو����س���ح ال��ك��ات��ب اأن اإي�����ران، ال��ت��ي ت��ه��ادن ال��ع��امل يف 
دافو�س، توا�سل حتريك وكالئها يف املنطقة العربية، 
اإيران  “اإنها  قائاًل:  لأهدافها  تخريبها خدمًة  ملزيد 
واأوروبا  املتحدة  الوليات  ت�سعى  التي  تلك  بامتياز، 
ل��ت��ج��دي��د ال��ع��ق��د م��ع��ه��ا، ف��ي��م��ا ه���ي م��ن�����س��رف��ة اإىل 
اأرا�س  على  الإلهية  النت�سارات  من  مزيد  تكدي�س 
ب��ات��ت خ��راب��اً يف ل��ب��ن��ان، و���س��وري��ا، وال��ع��راق، واليمن، 
�سيقرره  م��ا  �ستنتظر  الوطنية  ال��دول��ة  قيامة  حيث 
املر�سد الإيراين، ومبا يراه منا�سباً يف يوم من الأيام 
وم�سموناً  �سكاًل  املعادي  اخلا�س  التو�سعي  مل�سروعه 

للعرب جمتمعات واأوطاناً«.

متدد اإيراين يف �سوريا
ويف ذات ال�����س��ي��اق ح����ذر ع��ب��د ال��رح��م��ن ال���را����س���د يف 
�سحيفة “ال�سرق الأو�سط”، من تداعيات الن�سحاب 
يخرج  اأن  “اأ�ستبعد  ق���ائ���اًل:  ���س��وري��ا،  م��ن  ال��رو���س��ي 

ت�سعيد العرب
الكويتية،  “اجلريدة”  �سحيفة  قالت  جهتها  وم��ن 
ع��ل��ى خط  ال��ع��رب��ي��ة دخ��ل��ت  ال��ق��ب��ائ��ل  م��ن  “عدداً  اإن 
الحتجاجات املتوا�سلة يف منطقة عبادان، مبحافظة 

خوز�ستان جنوب غرب اإيران«.
العبادانية  ال��ق��ب��ائ��ل  اأب���ن���اء  “ان�سمام  اأن  واأ���س��اف��ت 
بف�ساد  امل���ن���ددة  ال��ت��ظ��اه��رات  زخ���م  ب��اأع��الم��ه��م �سعد 
انهيار  فاجعة  بعد  ال�سلطات  وتقاع�س  امل�����س��وؤول��ني 
وفقدان   ،28 مقتل  اإىل  اأدت  التي  م��رتوب��ول  مبنى 
الع�سرات حتت الأنقا�س الإثنني املا�سي، وحذر اأبناء 
النريان  اإط���الق  ا�ستمرار  م��ن  الأم���ن  ق��وات  القبائل 

على الأهايل«.

اإيران يف دافو�س
الكاتب  ق�����ال  عربية”،  “اإندبندنت  م���وق���ع  ويف 
تلتف  اإي���ران  اإن  فرن�سي�س  ط��وين  ال�سيا�سي  واملحلل 
مدنها،  ت�سهدها  التي  ال�سعبية،  الحتجاجات  على 
وجت��اه��ل��ت اخل���روق���ات الأم��ن��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة التي 
وذهبت  الثوري،  حر�سها  �سباط  كبار  باأحد  اأطاحت 
بدبلوما�سية فائقة اإىل منتدى دافو�س العاملي لتقول 
على ل�سان وزير خارجيتها ح�سني اأمري عبد اللهيان 
اإن رفع احلر�س الثوري الإيراين من قائمة الإرهاب 
اإ�سرائيل،  ت�����س��خ��م��ه��ا  ف��رع��ي��ة  ق�����س��ي��ة  الأم���ري���ك���ي���ة، 

اإىل اأن “هناك احتمالت  م�سرياً  لهم روؤية اأخرى”، 
واقعية لدى الأطراف ال�سيا�سية ونتوقع تقارباً بني 

الإطار والكتلة ال�سدرية خالل الأيام املقبلة«.
الن�سداد  ه��ذا  ب��اإن��ه��اء  ال�سيا�سية،  الأو���س��اط  وت��اأم��ل 
الرئا�سات  ا���س��ت��ك��م��ال  عملية  يف  وامل�����س��ي  احل��ا���س��ل، 
ال���ث���الث، ب��ع��د امل��ف��او���س��ات الأخ�������رية، و���س��ط ترقب 

لإعالن املبادرة اجلديدة.
يف هذا الإطار قال ع�سو ائتالف دولة القانون، وائل 
“املبادرة اجلديدة غري وا�سحة املعامل،  اإن  الركابي، 
ل��ك��ن م��ا ي��ت��م احل��دي��ث ع��ن الآن ه��و ا���س��ت��ع��داد قوى 
تاأليف  ه��و  و�سرطها  للتفاو�س،  التن�سيقي،  الإط���ار 

)الكتلة ال�سيعية الأكر عدداً(«.
عربية”  ن��ي��وز  ل�”�سكاي  حديثه  يف  ال��رك��اب��ي  وي���رى 
اأن  ميكن  الط���ار  اأن  على  ي��دل  ال�ستعداد  “هذا  اأن 
يقدم تنازلت بهدف اخلروج من الن�سداد ال�سيا�سي 
احلايل، وهذا ل ياأتي اإل باحلوار، ما ي�ستدعي تقدمي 

تنازلت من الأطراف الأخرى«.
ويرى مراقبون لل�ساأن العراقي، اأن التقارب احلا�سل 
حّفز  ك��رد���س��ت��ان،  اإقليم  يف  الكردييني  احل��زب��ني  ب��ني 

يريدونه من حكومة اأغلبية، تتحمل م�سوؤولية اإدارة 
البالد لالأربع �سنوات املقبلة«.

�سغوط هائلة
خالل  م��ن  ال�سدر  م��ار���س  املا�سية،  الأ�سهر  وخ��الل 
حتالفه “اإنقاذ الوطن” �سغوطاً هائلة على الف�سائل 
امل�سلحة، واأجنحتها ال�سيا�سية، بهدف ت�سكيل حكومة 
اأغلبية وطنية، تتحمل م�سوؤولية اإدارة البالد، على اأن 

تذهب الكتل الأخرى اإىل املعار�سة. 
نعيم  التن�سيقي”  “الإطار  ع�����س��و  ك�����س��ف  ب�����دوره، 
امل��ب��ادرة اجلديدة،  ال��ع��ب��ودي، ع��ن ج��زء م��ن تفا�سيل 
م�سرياً اإىل اأن “م�ساألة رئا�سة الوزراء اأنيطت بالتيار 
ال�سدري، على اأن يكون لقوى الإطار التن�سيقي، حق 

العرتا�س«.
وي�سيف العبودي يف ت�سريح تلفزيوين: “قلنا للتيار 
ال�سدرية  والكتلة  جنتمع،  ك�سيعة  دعونا  ال�سدري: 
حق  وم��ن  ال����وزراء،  رئي�س  مر�سح  تقدمي  حقها  م��ن 
ونحن  ب��ه،  يرغب  اإن مل  املر�سح  على  الفيتو  الإط���ار 
كانت  لكن  امل��ع��ار���س��ة،  نحو  ال��ذه��اب  نعلن  ذل��ك  بعد 

احلر�س الثوري الإيراين من �سوريا 
ول���و ت��وق��ف ال��ق��ت��ال مت���ام���اً، اإل اأن 
احل�سور  وا�ستمرار  الرو�س  خ��روج 
الع�سكري الإيراين قد يكون حمفزاً 
لعودة ال�سراع داخل �سوريا وحولها، 
حيث لوجود اإيران يف دم�سق اأهداف 

اأبعد من حماية النظام«.
واأ�ساف، اأن “ا�ستمرار وجود اإيران ع�سكرياً يف �سوريا 
�سيعني، اأوًل، اإكمال ال�سيطرة على العراق، فقد كانت 
اإىل العراق، وقد ا�ستخدمها الإيرانيون  �سوريا املمر 

يف حربهم مع �سدام.
على  ال�سيطرة  يف  الأمريكيون  ف�سل  اأي�ساً،  ولهذا،   
من  املقاتلني  �سالل  ب�سبب  احتالله  خ��الل  ال��ع��راق 
القاعدة، وداع�س، واملعار�سة العراقية الزاحفني من 

اجلنوب ال�سوري«.
ال��رو���س �سمانة  “لهذا ك��ان وج���ود  ال��را���س��د  وي��ت��اب��ع 
اإقليمية باأن �سوريا لن تكون قاعدة ع�سكرية متقدمة 
الع�سكري  ال��وج��ود  واأن  الإي����راين،  ال��ث��وري  للحر�س 
احلرب  ب��ان��ت��ه��اء  ينته����ي  وميلي�س�����ياته  الإي�����راين 

الأهلية.
�ستكون  ق���وات  بقيت  واإن  رو���س��ي��ا،  ه��ي  خ���رج  ال���ذي   
اأحياناً يف املدن.  رمزية، جتول على احلدود، وتظهر 
القوى الأخ��رى، اأي�ساً، تتقل�س، فقد خرجت معظم 
القوات الأمريكية من �سرق الفرات، والقوات الرتكية 
وميلي�سياتها من معظم ال�سمال، والآن تخرج القوات 

الرو�سية. 
يف ح���ني ي��ت��و���س��ع ال���وج���ود ال��ع�����س��ك��ري الإي������راين مع 
ميلي�سياته، من عراقية واأفغانية وحزب اهلل اللبناين 

وكذلك ميلي�سيات �سورية تابعة له«.

اإج��راء م�ساورات جديدة، حيث  الأط��راف على  بقية 
واحد  مر�سح  على  التفاق  الكردية،  الو�ساط  تاأمل 

ملن�سب الرئا�سة يتم التفاق عليه داخلياً.
ال���ع���راق نيجريفان  اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان  وك����ان رئ��ي�����س 
بارزاين، اأعلن خالل زيارته اإىل حمافظة ال�سليمانية 
بني  م�سرتكة  اأر�سية  اإىل  التو�سل  املا�سي،  الأ�سبوع 
م�سعود  بزعامة  الكرد�ستاين  الدميقراطي  احل��زب 
ال���ب���ارزاين والحت����اد ال��وط��ن��ي ال��ك��رد���س��ت��اين بزعامة 

بافل الطالباين.
وبناء على هذه الزيارة، عقد احلزبان اجتماعا مو�سعا 
يف حمافظة اأربيل، الأربعاء املا�سي، بح�سور بارزاين، 
وط��ال��ب��اين، ب��ه��دف اإج����راء م�����س��اورات ح���ول ت�سكيل 

احلكومة، ومن�سب رئا�سة اجلمهورية.  

اأ�سهر على الأزمة  7
الذهبي،  ف��الح  ال�سيا�سي  املحلل  ي��رى  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا 
�سارف  الكردية   - الكردية  العالقة  “الن�سداد يف  اأن 
على النتهاء، و�سيذهب وفد رفيع امل�ستوى من اإقليم 
كرد�ستان اإىل النجف حللحلة الو�سع ال�سيعي، الذي 
بات الآن اأقرب اإىل احلل، اإذا ما اتفق 
والدميقراطي  ال��وط��ن��ي،  الحت����اد 

الكرد�ستانيني«.
لكن املحلل العراقي، يطرح �سيناريو 
نيوز  ل�”�سكاي  حديثه  خ��الل  اآخ��ر 
الوزراء  رئي�س  “بقاء  ه��و  عربية” 
ورئي�س  ال����ك����اظ����م����ي،  م�����س��ط��ف��ى 
ب��ره��م ���س��ال��ح، لإنهاء  اجل��م��ه��وري��ة 
هذه ال�سنة اأو منت�سف العام املقبل، 
مع اإجراء تغيري لعدد من الوزراء، 
ورمب����ا ي��ك��ون ب��ع��ده��ا ان��ت��خ��اب��ات اأو 
خالل هذه الفرتة جتري تعديالت 
املحكمة  ف��ي��ه��ا  ت�����س��اع��د  د���س��ت��وري��ة 
الحتادية، وهذا يخ�سع للم�ساورات 
امل��ق��ب��ل��ة، واإم��ك��ان��ي��ة ت��و���س��ل القوى 

ال�سيا�سية اإىل حلول حقيقية«.
وتقرتب اأزمة ت�سكيل احلكومة من 
اأن تطوي �سهرها ال�سابع، يف واحدة 
من اأط��ول الأزم��ات التي مرت على 
ال�سابقة  احلكومات  ت�سكيل  اأع��م��ار 

بعد عام 2003.
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لقاء �سابق بني الرئي�س التون�سي ورئي�سة جلنة البندقيةتوجيهات قي�س �سعيد لوزير خارجيته
من  “لدينا  ق����ائ����اًل،  واأردف     
والن�سو�س  النتخابية  القوانني 
منها...  ت�ستلهموا  اأن  ميكنكم  ما 
مقبول،  غ��ري  �س������افر  ت��دخ��ل  ه��ذا 
وت��ون�����������������س ل��ي�����س��������������ت ���س��ي��ع��ًة ول 

ب�ستاناً«.
   واأو�سح الرئي�س التون�سي خالل 
اأن م��ا اق��دم��ت عليه  ال��ل��ق��اء،  ه���ذا 
جل��ن��ة ال��ب��ن��دق��ي��ة ت��دخ��ل ���س��اف��ر يف 
ال�������س���اأن ال���داخ���ل���ي ل��ب��الدن��ا وغري 
من  م���ق���ي���ا����س  اأي  ع���ل���ى  م���ق���ب���ول 
لي�ست  تون�س  اإن  قائاًل  املقايي�س، 
يتدخلوا  حتى  ب�ستاناً  ول  “�سيعًة 

يف �سوؤونها«.
التون�سي  ال���رئ���ي�������س  وان���ت���ق���د     
م��ن رح���ب ب��ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة الذي 
وقراراته  �سعيد  م�سار  ك��ل  اع��ت��رب 
اأن  خمالفة للد�ستور، م�سددا على 
ال�سيادة  يف  بالتدخل  يقبل  “من 
التون�سية فهو عميل وخائن، ولن 
ن�سلم يف اأي ذرة من وطننا”، واأ�سار 
ال�سفحة  ن�سرته  فيديو  يف  �سعيد 
اإىل  التون�سية،  للرئا�سة  الر�سمية 
�سافر  ت��دخ��ل  ه���و  ح�����س��ل  “ما  اأن 
من  مقيا�س  اأي  على  مقبول  غري 
لي�ست �سيعًة ول  املقايي�س، تون�س 

ب�ستاناً حتى يتدخلوا يف �سوؤونها«.
�سعيد:” ل�سنا  قي�س  واأ����س���اف      
ول  مل�������س���اح���ب���ت���ه���م  ل  ب����ح����اج����ة 

مل�ساعدتهم«.

م�سريا  اأعمالها”،  يف  للم�ساركة 
اإىل اأن املجل�س التاأ�سي�سي ا�ستاأن�س 

براأيها يف د�ستور 2014.
   واأ�سار عبد اهلل العبيدي اإىل اأن 
قطع العالقات مع جلنة البندقية 
ال�ست�سارة  م���ن  ت��ون�����س  ���س��ي��ح��رم 
مب�ساحلها  الأم����ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا 
القيام  ���س��ت��وا���س��ل  ال��ل��ج��ن��ة  واأن 
القوانني  تطبيق  ع��ن  بدرا�ساتها 
ب�سفة  الد�ساتري  م��ع  ومالءمتها 

دورية وم�سرت�سلة.
���س��ي��اق مت�سل ق���ال ع��ب��د اهلل     يف 
“ احل���دي���ث ع���ن قطع  ال��ع��ب��ي��دي 
اأ�سبه  البندقية  جلنة  مع  العالقة 
ارتفاع احلرارة  املحرار عند  بك�سر 
وه���و ي�����س��ر ول ي��ن��ف��ع وي���زي���د من 
درا�سات  ان  خ��ا���س��ة  ت��ون�����س  ع��زل��ة 
جلنة البندقية معتمدة من جهات 
اأنها  ك��م��ا  ال���ع���امل  ك���ل  اأخ������رى يف 
موؤ�س�سة من قبل الحتاد الأوروبي 

ال�سريك الأهم لتون�س«.
   وقال “خرباء جلنة البندقية لن 
بخ�سو�س  الدرا�سات  عن  يتوقفوا 
ولكن  م���ت���وف���رة  ف�����امل�����واد  ت���ون�������س 
�سعيد �سيع فر�سة الإدلء بالراأي 
وت�����س��ح��ي��ح ال����روؤي����ة ق��ب��ل اإ����س���دار 
اللجنة،  ق��ب��ل  م���ن  ال��درا���س�����������������������ات 
عين������ه  اأغم�س  مبن  اأ�س������به  الأمر 
وفق  انطف������اأ”  ال�س�����وء  اإن  وق��ال 

تعبريه.

ماذا يف تقرير اللجنة؟
     يذكر اأن جلنة البندقية اعتربت 
يف تقريرها ال�سادر خالل الأ�سبوع 
22 ل�سنة  اأّن املر�سوم عدد  املا�سي 
القانون  بتنقيح  املتعّلق   2022
النتخابات  ل��ه��ي��ئ��ة  الأ�����س����ا�����س����ي 
غ��ري م��ت��ط��اب��ق م��ع ال��د���س��ت��ور “يف 
الأمر  م��ع  ول  املفّعلة”  ف�����س��ول��ه 
الرئا�سي عدد 117 ل�سنة 2021 
 2021 ���س��ب��ت��م��رب   22 يف  امل������وؤرخ 
ال��دول��ي��ة يف هذا  امل��ع��اي��ري  ول م��ع 

اخل�سو�س. 
   وج��اء يف تقرير اللجنة رّدا على 
الحتاد  بعثة  من  م�ستعجل  طلب 
الأوروب�����������ي ب��ت��ون�����س ح�����ول مدى 
ال��رئ��ي�����س قي�س  ق�������رارات  ت��ط��اب��ق 
ا�ستفتاء  تنظيم  بخ�سو�س  �سعّيد 
امل��ح��دث لهيئة  ال��ق��ان��ون  وت��ن��ق��ي��ح 
والإطار  الد�ستور  مع  النتخابات 
عدد  املر�سوم  الغاء  اأّن  الت�سريعي، 
22 ل�سنة 2022 املنّقح لرتكيبة 
هيئة النتخابات �سروري من اأجل 
انتخابات  اأي  وم�سداقية  �سرعية 

اأو ا�ستفتاء. 
   واعترب تقرير جلنة “البندقية”، 
اأن م��ن غري  ال�سهر،  ه��ذا  ال�����س��ادر 
يحظى  ا�ستفتاء  اإج����راء  ال��واق��ع��ي 
ب���امل�������س���داق���ي���ة يف غ����ي����اب ق���واع���د 
م�سيفاً  �سلفاً،  وحم���ددة  وا���س��ح��ة 
اأن تعديل قانون هيئة النتخابات 

تاأ�سي�س  ع����ن  ر���س��م��ي��ا  ل����الإع����الن 
الوطني”،  اخل����ال�����س  “جبهة 
ال��ب��ن��دق��ي��ة وب��ط��ل��ب من  اأن جل��ن��ة 
“اأبدت الراأي حول  اأوروبا  جمل�س 
م���ا ي��ج��ري يف ت��ون�����س، م���ن اإع����داد 
ل��ال���س��ت��ف��ت��اء وح����ول امل��ر���س��وم عدد 
20 الذي مت مبوجبه حل الهيئة 
العليا امل�ستقلة لالنتخابات، وذلك 
�سفحة   19 من  يتكون  تقرير  يف 
وانتهت اإىل اأن ما يجري يف تون�س 

غري مطابق للمعايري الدولية.«
رئي�س  “تهّكم  اأن  واع�����ت�����رب     
البندقية،  جلنة  م��ن  اجلمهورية 
لتوجهه  تقريرها  خمالفة  ب�سبب 
وق�����رارات�����ه، ق���د ي���زي���د م���ن عزلة 

تون�س على امل�ستوى العاملي«.
الديبلوما�سي  ق��ال  جهته،  م��ن     
ال�����س��اب��ق وامل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي عبد 
البندقية  جلنة  اإن  العبيدي،  اهلل 
جمموعة علمية ل ت�سدر مواقف 
درا�����س����ات علمية  واإمن�����ا  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
ع���ن���وان���ه���ا ال����دمي����ق����راط����ي����ة عرب 
على  تعليقه  يف  وذل����ك  ال���ق���ان���ون، 
بخ�سو�س  �سعيد  قي�س  ت�����س��ري��ح 

اللجنة.
   واأ�ساف، يف ت�سريح حلقائق اأون 
لين “تون�س ع�سو يف هذه اللجنة 
التي تكون فيها الع�سوية بال�سفة 
اأنها  ك��م��ا  وامل��وؤ���س�����س��ة  ب��ال��ب��ل��د  اأو 
القانون  يف  اخل���رباء  بع�س  ت��دع��و 

ماهي جلنة البندقية؟
ال���ب���ن���دق���ي���ة ه����ي جلنة     وجل���ن���ة 
ا���س��ت�����س��اري��ة يف ال��ربمل��ان الأوروب����ي 
تتكون م��ن خ��رباء واأك��ادمي��ي��ني يف 
م�ستقلنٌي.  ال��د���س��ت��وري  ال��ق��ان��ون 
�سقوط  بعد   1990 ع��ام  ��اأت  اُن�����سِ
اوروبا  دول  مل�ساعدة  برلني  ج��دار 
خا�سعة  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ال�����س��رق��ي��ة 
�سياغة  على  ال�سرقي،  للمع�سكر 
القوانني والد�ساتري املتالئمة مع 

املعايري الدولية.
اإن�سائها  ق��رار  اأم�ست على     وق��د 
ال����ربمل����ان  يف  ع�������س���وا  دول�������ة   18
دول  ان جن��ح��ت  وم����ا  الوروب��������ي. 
اوروبا ال�سرقية يف �سياغة قوانني 
ود����س���ات���ري م��ت��الئ��م��ة م����ع م����ا هو 
م��وج��ود يف اوروب�����ا ال��غ��رب��ي��ة حتى 
اإىل  البندقية”  “جلنة  حت��ول��ت 
القانون  جم����ال  يف  ت��ف��ك��ري  جل��ن��ة 
ت�سع  ع������ام  ب�����س��ك��ل  ال����د�����س����ت����وري 
الأكادميية  ودرا���س��ات��ه��ا  خ��ربات��ه��ا 
ع��ل��ى ذم���ة ك��ل ال����دول ال��ت��ي حتتاج 

امل�سورة.
    ومنذ �سنة 2002 �ُسِمَح لدول 
غ��ري اوروب��ي��ة ب��اأن تكون ع�سوا يف 
هذه اللجنة. ومن بني هذه الدول 
تون�س التي اختارت الن�سمام اإىل 
احرتامها  لتاأكيد  البندقية  جلنة 
�سياغة  يف  ال���دول���ي���ة  ل��ل��م��ع��اي��ري 
جلعل  و�سعيا  جهة  م��ن  ال��ق��وان��ني 

مكثفة  م�ساورات  ت�سبقه  اأن  يجب 
واملجتمع  ال�سيا�سية  القوى  ت�سمل 

املدين.
وهي     وقالت جلنة “البندقية”، 
اأوروبا،  ملجل�س  تابعة  خرباء  جلنة 
الربملان  انتخاب  اإن  تقريرها،  يف 
تنظيم  قبل  يتم  اأن  اجلديد يجب 

ال�ستفتاء.
   وق����د اأ�����س����در ���س��ع��ّي��د ق��ب��ل اأي����ام 
م��ر���س��وم��ا ل���دع���وة ال��ن��اخ��ب��ني اإىل 
على  ا����س���ت���ف���ت���اء  يف  ال���ت�������س���وي���ت 
د���س��ت��ور ج��دي��������������������د ل��ل��ب��الد يف 25 
الأح����زاب  ودع�������ت  امل��ق��ب��ل،  ي��ول��ي��و 
الرئي�سية يف تون�����س اإىل مقاطع�����ة 

ال�ستفتاء.
      كما عنّي �سعيد اأ�ستاذ القانون 
ال�������س���ادق ب��ل��ع��ي��د ل���رئ���ا����س���ة جلنة 
جديد  د�ستور  ل�سياغة  ا�ست�سارية 
م�ستثنياً  جديدة”،  “جلمهورية 
الأح�������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م���ن اإع�����ادة 

هيكلة النظام ال�سيا�سي.
ال�سيا�سية  الأح���������زاب  وق����ال����ت     
ال��رئ��ي�����س��ة اإن���ه���ا ���س��ت��ق��اط��ع اإع�����ادة 
الهيكلة ال�سيا�سية اأحادية اجلانب، 
ك���م���ا رف���������س ع����م����داء اجل���ام���ع���ات 

الن�سمام اإىل اللجنة. 
العام  الحت�������اد  رف�������س  وب���������دوره، 
ال����ذي يتمتع  ل��ل�����س��غ��ل،  ال��ت��ون�����س��ي 
امل�����س��ارك��ة يف حوار  ق����وي،  ب��ت��اأث��ري 

حمدود اقرتحه �سعيد. 

كما  الدولية.  للمعايري  الأع�ساء 
تهتم  درا���س��ات  تقاريرها  يف  ت��ق��دم 

بالقانون الد�ستوري.
الدائمة  الأم�����ان�����ة  اأن  ي���ذك���ر     
مدينة  يف  توجد  البندقية  للجنة 
املقر  يف  ب��ف��رن�����س��ا  ����س���رتا����س���ب���ورغ 
وُتعقد  اأوروب�����ا.  ملجل�س  الرئي�سي 
اجل��ل�����س��ات ال��ع��ام��ة اأرب����ع م����رات يف 
ال�����س��ن��ة يف ال��ب��ن��دق��ي��ة. ك��م��ا اأن����ه ل 
العا�سمة  يف  او ممثلية  لها  مكتب 

التون�سية. 

حتذير من “العزلة«
على  امل����ع����ار�����س����ة  واع�������ت�������ربت     
“اخلال�س  ج��ب��ه��ة  رئ��ي�����س  ل�����س��ان 
ال�سابي  جنيب  اأح��م��د  الوطني”، 
من  �سعيد  ال��رئ��ي�����س  م��وق��ف  “اإن 
اأ�سف،  ب��ك��ل  ي��ن��ّم،  البندقية  جل��ن��ة 
العاملي  ب��ال��واق��ع  اإدراك  ع���دم  ع��ن 
ح�سب  الدولية”  وب��امل��وؤ���س�����س��ات 
اللجنة  ه����ذه  اأن  م��ع��ت��ربا  ق���ول���ه، 
م��ن ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي حتظى 
الدويل  امل�ستوى  على  ب��الح��رتام 
وه������ي م���وؤ����س�������س���ة حم���م���ول���ة على 
والعلم  ب��ال��ق��ان��ون  وتتقّيد  احل��ي��اد 
الدول  اآراءه����ا بطلب م��ن  وت��ب��دي 

ومن بينها تون�س«.
ت�سريح  يف  ال�����س��اب��ي  واأ�����س����اف     
�سحفية  ن������دوة  خ�����الل  اإع����الم����ي 
بالعا�سمة،  ال�����ث�����الث�����اء  اأم�����������س 

ال�سوق  يف  متميزا  �سريكا  ت��ون�����س 
الأوروب�����ي�����ة امل�����س��رتك��ة م���ن جهة 

اأخرى.

ما هي مهامها؟
   للجنة البندقية اأربع مهام:

-امل�ساعدة يف �سياغة الد�ساتري،   1
وه���و ال�����دور ال��رئ��ي�����س��ي ال����ذي من 
اأجله اأن�سئت اللجنة. وقد �ساعدت 
ال����ق����وان����ني وال���د����س���ات���ري  ����س���ن  يف 
اإفريقيا  وجنوب  ال�سرقية  باأوروبا 
العن�سري  امليز  نظام  �سقوط  بعد 

ويف األبانيا.
2 -مراقبة النتخابات وال�ستفتاء 
القانونية  امل�������س���اع���دة  وت����ق����دمي 
الدولية،  املعايري  وف��ق  لتنظيمها 
وك����ث����ريا م����ا ت��ل��ع��ب ال���ل���ج���ن���ة دور 
املراقب يف النتخابات التي جتري 

يف اوروبا واإفريقيا واآ�سيا 
الد�ستورية  ال��ق��وان��ني  -ن�����س��ر   3
املخت�سني  ذم�����ة  ع���ل���ى  وو����س���ع���ه���ا 

وال�سيا�سيني لال�ستئنا�س بها.
وامللتقيات  ال��درا���س��ات  -اإع�����داد   4
ال�����دول�����ي�����ة ل����ت����ج����ذي����ر ال���ث���ق���اف���ة 
القوانني  ���س��ن  وط���رق  احل��ق��وق��ي��ة 
الد�ستورية يف جميع اأنحاء العامل

ثالث  البندقية  جلنة  وت�����س��در     
مدى  يف  تنظر  ال�سنة  يف  ت��ق��اري��ر 
م��الئ��م��ة ال���ق���وان���ني ال�������س���ادرة يف 
ب��ع�����س ال�������دول الأع���������س����اء وغري 

�سد  ان��ت��ح��اري��ة  عملية  يف  �سقط 
اجلي�س ال�سرائيلي.

يحول  ال�سيا�سي  عمله  اإن  يقول 
دون ممار�سة هوايتيه املف�سلتني، 

وهما ال�سباحة ولعب البليار.
ي�سيد اأن�ساره باخلدمات وبور�سة 
المناء التي يقف وراءها يف جنوب 
اأنه  خ�سومه  يعترب  بينما  لبنان، 
ا�ستغل احلرب والزعامة واملن�سب 
اآلف  وتوظيف  �سعبيته  لرت�سيخ 
الدولة  م��راف��ق  اأن�����س��اره يف  م��ن 

وامل�ساهمة يف تعميق الف�ساد.
راأ�س  على  يقف  ب��ري  اأن  وُيعتقد 
تتجاوز  اأع����م����ال  ام����رباط����وري����ة 
ال�سعب جداً  وم��ن  لبنان،  ح��دود 

تتبع م�سادرها املالية.
ُت��وج��ه ل��ربي وزوج��ت��ه رندة  كما 
ات��ه��ام��ات ب��ال���س��ت��ف��ادة م��ال��ي��اً من 
جمل�س  م����ع  اإع�����م�����ار  م�������س���اري���ع 
للحكومة  ال�����ت�����اب�����ع  اجل������ن������وب 

اللبنانية.
ووفق وثائق م�سربة من ال�سفارة 
الأمريكية يف لبنان عام 2006، 
ُقدرت ثروة بري وعائلته بحوايل 

ملياري دولر.
اأولد،  لت�سعة  واأب  م��ت��زوج  ب���ري 

�ستة منهم من زواج �سابق.
 

يف من�سبه ثالثني عاما ويكّر�س 
نف�سه حار�ساً لل�ستاتيكو ال�سيا�سي 
امل���ع���ق���د يف ل���ب���ن���ان، ب���ع���د خ����روج 
اإثر  لبنان  م��ن  ال�����س��وري  اجلي�س 
الأ�سبق  احلكومة  رئي�س  اغتيال 
رف��ي��ق احل���ري���ري وم����ا ت����اله من 
و�سوًل  القوى  تغيري يف موازين 
م�سبوقة  غ����ري  ت���ظ���اه���رات  اإىل 
ال�سلطة  ���س��د   2019 خ���ري���ف 
الإدارة،  و���س��وء  بالف�ساد  املتهمة 
والتي ُيعّد بري من اأبرز اأركانها.

واأعيد انتخاب بري )84 عاما(، 
العرب،  ال��ربمل��ان��ات  روؤ���س��اء  عميد 
جديدة،  �سنوات  لأرب���ع  ال��ث��الث��اء 
ب���اأدن���ى ع���دد اأ����س���وت ي��ن��ال��ه��ا منذ 
و���س��ول��ه اىل رئ��ا���س��ة ال���ربمل���ان يف 
اأ�سل  م���ن   64  ،1992 ال���ع���ام 
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يدرك بري جيداً اأهمية احلفاظ 
الذي  على حتالفه مع حزب اهلل 
خا�س معه يف مرحلة الت�سعينات 
�����س����راع����ا ق���ا����س���ي���ا ع���ل���ى زع���ام���ة 
الطائفة ال�سيعية، لكنه منذ ذلك 
اأن حلفه مع حزب  يوؤكد  احل��ني، 
ثابت، وه��و يدعمه يف رف�س  اهلل 
����س���الح���ه، مطلب  ع����ن  ال��ت��خ��ل��ي 
خ�����س��وم ح���زب اهلل وق���وى دولية 

عّدة.
وُعرف بري خالل اأزمات عديدة 
مر بها لبنان بقدرته على تدوير 
نف�سه  ف��ر���س  يف  فنجح  ال���زواي���ا، 
ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ب��ني  كو�سيط 
ال�سيعي  وال����ط����رف  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
دبلوما�سيني  م�����ن  امل����ق���������س����ود 

•• بريوت-اأ ف ب

انتخابه   اأع��ي��د  ال���ذي  ب���ري  نبيه 
�سابعة  ل���ولي���ة  ال���ث���الث���اء  اأم�������س 
هو  اللبناين،  الربملان  راأ���س  على 
اأحد اأبرز اأركان النظام ال�سيا�سي 
املتجذر  وال��ت��ق��ل��ي��دي  ال��ط��ائ��ف��ي 
وليته  و���س��ي��د���س��ن  ال����ب����الد،  يف 
التوق  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�سابعة 
عنه  ال��ذي عرب  للتغيري  الوا�سح 
النتخابات  خ���الل  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون 

الأخرية.
ولكن  ال�سيا�سية  بحنكته  يعرف 
من  وا�سعة  �سريحة  تتهمه  اأي�سا 
اأ�سا�سي من  باأنه جزء  اللبنانيني 
“منظومة الف�ساد” يف بلد ي�سهد 
خانقة  وم��ال��ي��ة  اقت�سادية  اأزم���ة 
و���س��ل��ال ���س��ي��ا���س��ي��ا م��ن��ذ اأك����ر من 

�سنتني.
الأهلية  احل������رب  ان���ت���ه���اء  م���ن���ذ 
)1975-1990( وانتقاله من 
“اأمري حرب” اىل رئي�س جمل�س 
اأ�سا�سيا  ج����زءا  اأ���س��ب��ح  ال����ن����واب، 
اللبناين  ال�سيا�سي  امل�سهد  م��ن 
ب��ت��ح��ال��ف��ه م���ع دم�سق  م�����س��ت��ق��وي��ا 
ال�ساحة  على  تهيمن  كانت  التي 
اللبنانية، ثم بتحالفه  ال�سيا�سية 
القوة  اهلل،  ح�����زب  م����ع  ال���ث���اب���ت 
التي  لبنان  يف  الأب���رز  ال�سيا�سية 
موازية  ع�سكرية  تر�سانة  متتلك 

ل�سالح القوى ال�سرعية.
�سيا�سي  نظام  من  ب��ري  وا�ستفاد 
حما�س�سة  ع���ل���ى  ي���ق���وم  م��ع��ق��د 
ليبقى  ه�سة،  وت��وازن��ات  طائفية 

ال�سوربون  جامعة  يف  احلقوق  يف 
يف ف��رن�����س��ا وع���م���ل حم���ام���ي���اً يف 
العام  م���ن  اع���ت���ب���ارا  ال���س��ت��ئ��ن��اف 
ل�سنوات  ع���م���ل  ك���م���ا   .1963
ال�ستثمارات  ح��ق��ل  يف  ط��وي��ل��ة 

العقارية.
اأف�����واج  ان�����س��م ب����ري اىل ح���رك���ة 
التي  )اأم����ل(  اللبنانية  امل��ق��اوم��ة 
ال�سدر  م��و���س��ى  الم�����ام  اأ���س�����س��ه��ا 
يف  احلركة  وتراأ�س   .1970 عام 
اختفاء  من  عامني  بعد   1980
ال�سدر املثري للجدل خالل زيارة 

اىل ليبيا.
برئا�سته  اأم����ل  ح��رك��ة  و���س��ارك��ت 
وخا�ست  الأه���ل���ي���ة.  احل�����رب  يف 
اأط��راف عدة بينها  مواجهات مع 
والف�سائل  امل�سيحية  امليلي�سيات 
املخيمات  ح��رب  يف  الفل�سطينية 
)1985-1988(، وحتى حزب 
الطرفان  ي�����س��ب��ح  اأن  ق��ب��ل  اهلل 
احلياة  يف  اأ���س��ا���س��ي��ني  ���س��ري��ك��ني 

ال�سيا�سية.
ال��ع��م��ل��ي��ات التي  ���س��ارك��ت يف  ك��م��ا 
ا���س��رائ��ي��ل من  خ���روج  �ساهمت يف 

لبنان عام 2000.
توىل  ال��ربمل��ان،  اىل  و�سوله  قبل 
بني  وزاري���ة  ب��ري خم�س حقائب 

عامي 1984 و1992.
الكالم  يف  ببالغة  ب��ري  ويتميز 
تلحني  وق��د مت  الكتابة.  وي��ه��وى 
اأغنية  وب��ي��ن��ه��ا  ك��ت��اب��ات��ه  ب��ع�����س 
خليفة  مار�سيل  اللبناين  للفنان 
اجلنوب”  ع��ري�����س  “يا  ب��ع��ن��وان 
حول اللبناين بالل فح�س الذي 

اأم���ريك���ي���ني وغ��رب��ي��ني وع����رب ل 
ل��ق��اءات علنية مع  ي��ري��دون عقد 

حزب اهلل.
اإيلي  ال�����س��اب��ق  ال���ن���ائ���ب  وي���ق���ول 
الفرزيل الذي �سغل من�سب نائب 
لوكالة  ل�سنوات،  الربملان  رئي�س 
فران�س بر�س، “ما من اأحد غريه 
الذي  ال���دور  يلعب  اأن  ي�ستطيع 

يقوم به«.
الل�سان،  ط��ل��ي��ق  ال��ق��ام��ة،  ط��وي��ل 
جهوري ال�سوت، �سريع البديهة، 
لذع يف انتقاداته، ل يرتدد بري يف 
قول ما يجول بخاطر حتى خالل 
جل�سة عامة منقولة مبا�سرة عرب 
والتلفزيونات.  الذاع������ات  اأث����ري 
ك��م��ا ي���ع���رف ب��خ��ف��ة ظ��ل��ه وك���رة 
يف  ال�سعبية  لالأمثلة  ا�ستخدامه 

مداخالته وخطاباته.
عام  ����س���ريال���ي���ون  يف  ب�����ري  ول�����د 
ت��ت��ح��در من  1938 م��ن ع��ائ��ل��ة 
لبنان  ج���ن���وب  يف  ت��ب��ن��ني  ق���ري���ة 
يف  وعملت  افريقيا،  اىل  هاجرت 
بات  اأفريقيا،  يف  الأمل��ا���س.  جت��ارة 
ب���ري ال�����س��دي��ق احل��م��ي��م جلميل 
مبثابة  ك��ان  ال��ذي  حمّمد  �سعيد 
بنفوذ  ويحظى  الأملا�س”  “ملك 
�سرياليون  يف  ك���ب���ري  ���س��ي��ا���س��ي 
جعله يتدخل يف قرارات حكومية 
تقرير  وف��ق  �سيا�سية،  وتعيينات 
كتبه الدبلوما�سي لن�سانا غبريي 

يف العام 2002.
 1963 ال����ع����ام  يف  ب�����ري  ت���خ���رج 
اجلامعة  يف  احل���ق���وق  ك��ل��ي��ة  م���ن 
عليا  درا���س��ات  تابع  ثم  اللبنانية، 

مهددا بوقف ع�سوية تون�س

قي�ش �ضعيد يطالب بطرد اأع�ضاء جلنة »البندقية«...!
•• الفجر -تون�س

   طالب الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد وزير خارجيته 
وبطرد  بتعليق ع�سوية بالده يف جلنة “البندقية”، 
اإج��راء  انتقد  للجنة  تقرير  بعد  وذل��ك  ممثليها، 

ا�ستفتاء على د�ستور جديد يف تون�س.

وزي������ر  مع  لق�������اء  خ��الل  �س�����عيد،  وق�������ال     
ق�سر  يف  اجلرندي،  عثمان  التون�س������ي،  اخلارجية 
تون�س  �س����اأن  يف  للتدخل  جم��ال  “ل  اإن��ه  ق��رط��اج، 
واإن  البندقي�������ة،  جلنة  تفعله  كم�ا  ال��داخ��ل��ي 
جلنة  يف  ولي�س  تون�س،  يف  ُيكتب  التون�سي  الد�ستور 

البندقية«.

»ليغادروا حال«
   وق�����ال �سعيد، “�سيادتنا لي�ست قابلة للم�ساومة”، 
“يق�سد  ام�������راأة  تاأتي  اأن  يعني  “م��اذا  مت�سائاًل 
رئي�سة اللجن�������ة، كلري بازي مال�����وري، التي التقته 
اإع��ادة  عن  وتتحدث  تون�س”  يف  اأبري�������ل  مطلع 
يف  ال�س�������تفتاء  يتم  اأن  اأو  النتخاب��ات  هيئ�����ة 

املوعد وبالطريق����ة التي يحددونه����ا؟«.
اللجنة  ه��ذه  م��ن  تون�س  يف  ي��وج��د  “من  وت��اب��ع،     
واإن  فيهم،  مرغوب  غري  اأ�سخا�س  هم  حاًل،  فليغادر 
م�سّددًا  لزم الأمر �سُننهي ع�سويتنا يف هذه اللجنة”، 
يف  ُيو�سع  ولن  التون�سيون،  �سي�سعه  الد�ستور  اأن  على 

“البندقية«.

اأحد اأبرز اأركان النظام ال�سيا�سي الطائفي والتقليدي املتجذر 

من هو نبيه بري العائد اإىل رئا�ضة برملان لبنان ؟
املجر ت�ضيد باإعفائها من احلظر الأوروبي على النفط الرو�ضي 

•• بوداب�صت-اأ ف ب

اأ����س���اد رئ��ي�����س ال�����وزراء امل��ج��ري ف��ي��ك��ت��ور اأورب������ان  اأم�س 
الثالثاء باإعفاء بالده من احلظر الذي اأعلنه الحتاد 
للمجر  ي�سمح  م��ا  رو���س��ي��ا،  م��ن  النفط  على  الأوروب�����ي 

مبوا�سلة ال�ستفادة من اخلام الرو�سي زهيد الثمن.
وبعد مفاو�سات ا�ستمرت اأ�سابيع بني الحتاد الأوروبي 
اتفاقا يقوم على  التكتل الثنني  اأبرم قادة  وبوداب�ست، 
التي يتم  الرو�سية  النفط  اإذ يحظر واردات  حل و�سط 
التي  الناقالت لكنه يبقي على تلك  بوا�سطة  اإي�سالها 
امل��ج��ر حت�سل  اأن  الأن��اب��ي��ب، علما  ع��رب خ��ط��وط  ت�سل 
على اخلام الرو�سي الذي يعد اأ�سا�سيا لقت�سادها بهذه 

الطريقة اإذ اأنها ل تطل على اأي بحار.
ن�سر على �سفحته يف  ت�سجيل م�سّور  اأورب���ان يف  وق��ال 
في�سبوك “ميكن للعائالت اأن تنام ب�سالم الليلة، بقينا 

مبناأى عن الفكرة الأكر اإثارة للذعر«.
الدول  اأن  ع��ل��ى  ين�س  ات��ف��اق  اإىل  “تو�سلنا  واأ����س���اف 
الأنابيب ميكنها  بوا�سطة خطوط  النفط  تت�سلم  التي 

ب��ن��اء ع��ل��ى ال�سروط  اق��ت�����س��ادات��ه��ا  ت�����س��غ��ي��ل  م��وا���س��ل��ة 
قد  اأن���ه  م��ن  �سابق  وق��ت  اأورب����ان يف  وه���دد  ال�سابقة”. 
ي�����س��ت��خ��دم ال��ف��ي��ت��و مل��ن��ع الت���ف���اق حم����ّذرا م��ن اأن وقف 

الإمدادات �سيدّمر اقت�ساد بالده.
وقال اإنه كان من �ساأن حظر �سامل على ال�سترياد “اأن 
ذرية،  قنبلة  مثل  اإلينا..  بالن�سبة  حممول  غري  يكون 

لكننا متكّنا من جتّنب ذلك«.
ذك����رت ب��وداب�����س��ت ال��ت��ي ���س��ع��ت ل��ت��وط��ي��د ع��الق��ات��ه��ا مع 
النفط  ح��ظ��ر  اأن  اأوك��ران��ي��ا،  غ���زو  ب���داأ  اأن  اإىل  مو�سكو 
الأ�سعار  يف  وارتفاع  ونق�س  ركود  اإىل  �سيوؤدي  الرو�سي 

و�سيقّو�س اأمن الطاقة يف املجر.
وحت�سل املجر على حوايل 65 يف املئة من احتياجاتها 
النفطية عرب خط اأنابيب “دروجبا” )ال�سداقة( الذي 

يربطها برو�سيا.
دير  اأور�سول فون  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  رئي�سة  واأف��ادت 
ليني اأن التفاق الخري “�سيخف�س واردات النفط من 
رو�سيا اإىل الحتاد الأوروبي بحوايل 90 يف املئة بحلول 

نهاية العام«.
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عربي ودويل
تاريخ النفوذ... احلرب الباردة:

�ضراع على النفوذ بني اإمرباطوريتني اأيديولوجيتني متعاديتني
•• الفجر -اأمرب لو �صومر -مات اإم هاوزر*

 ”...“ لك�سب احللفاء  الباردة ك�سباق  »تبدو احلرب      
عام  الباردة  احلرب  اآرون  رميون  و�سف  هكذا  والهيبة. 
1951. ول�سبب وجيه: هذا هو بال�سبط ما كانت عليه 
فرتة التوتر تلك، حرب النفوذ لك�سب احللفاء واحلد من 

حتالفات الآخرين وخ�سو�سا، يف هذه املعركة حتى املوت 
بني كتلتني اأيديولوجيتني، كان على كل مع�سكر اأن يقدم 

نف�سه كواجهة عر�س لنموذجه القت�سادي اخلا�س.
ا�سرتاتيجية النفوذ الأمريكي: من القوة الناعمة اإىل 

التدخل امل�سلح
   ا�ستخدمت الوليات املتحدة، ول تزال، موقعها املهيمن 

للتاأثري على بقية العامل. مل تكن احلرب الباردة ا�ستثناًء، 
حيث �سهدت ن�سر الوليات املتحدة العديد من الو�سائل 

لتو�سيع �سبكاتها ومواجهة العمالق ال�سوفياتي.
    تاأخذ �سيا�سة التاأثري هذه اأوًل وجه القوة الناعمة. 
الأمريكيون  ا�ستخدم  الباردة،  الواقع، خالل احلرب  يف 
املع�سكر  �سد  حقيقي  ك�سالح  ال�سينمائي  انتاجهم 

ال�سيوعي. اأفالم هوليوود موجهة يف اجتاهني خمتلفني 
لت�سوير  الأفالم  ت�ستخدم  ناحية،  من  متكاملني.  ولكن 
�سوء  يف  ال�سوفياتي  والحت��اد  ال�سوفياتية  ال�سيوعية 
هوليوود  اأف��الم  اإن��ت��اج  يتم  ال��وق��ت،  نف�س  ويف  �سرير. 
الأمريكية،  احلياة  طريقة  متجيد  اأج��ل  من  الأخ��رى 

طريقة احلياة ال�ستهالكية والراأ�سمالية.

حرب الف�ساء عامل ا�سا�سي يف احلرب الباردةالقوة الناعمة يف خدمة النفوذ
كواجهة  ا  اأي�سً ال�سينما  ه��ذه  تعمل 
عر�س لل�سناعة الأمريكية وت�سمح 
ال�����دول  اإىل  م��ن��ت��ج��ات��ه��ا  ب���ت���ق���دمي 
الأوروبية من خالل الأفالم. اأخرًيا، 
النوع  اأن  ال��ده�����س��ة،  ي��ث��ري  ل  ومب���ا 
بالدعاية هو اخليال  ت��اأث��راً  الأك��ر 
العلمي، وهو املجال املتميز لالإ�سادة 
والتكنولوجية  التقنية  بالنجاحات 

التي حققها العم �سام.
التاأثري  �سيا�سة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة     
واملوجهة  الثقافة،  خ��الل  م��ن  ه��ذه 
اأن  اإىل  الإ�سارة  نحو اخل��ارج، جتدر 
وب�سرعة  ا،  اأي�سً قاموا  الأمريكيني 
باأجهزة  اأن��ف�����س��ه��م  جت��ه��ي��ز  ك���ب���رية، 
امل�ساد.  وال��ت��دخ��ل  امل�����س��اد  ال��ت��اأث��ري 
وهكذا، يف بداية احلرب الباردة، عام 
1947، اأعادت احلكومة الأمريكية 
ت���ن�������س���ي���ط جل���ن���ة الأن���������س����ط����ة غري 
مت  التي  املنظمة،  ه��ذه  الأمريكية. 
مواجهة  بهدف  الأ�سل  يف  اإن�ساوؤها 
اأعيد و�سعها بهدف  نفوذ النازيني، 
تاأثري  اأي  ت��ع��ق��ب  مت���اًم���ا:  خم��ت��ل��ف 
مبا�سر  غ���ري  اأو  م��ب��ا���س��ر  ���س��ي��وع��ي 
ع��ل��ى الأرا����س���ي الأم��ري��ك��ي��ة. وهذه 
مكارثي  ال�سناتور  بقيادة  ال�سيا�سة، 
على وج��ه اخل�����س��و���س، ���س��رع��ان ما 
حتولت اإىل مطاردة ال�ساحرات، مع 
تعقب مكتب التحقيقات الفيدرايل 
والنقابيني،  ال��ن�����س��ط��اء  ك��ل��ل  ب���ال 
وكذلك الفنانني واملثقفني، يف مناخ 
م��ن ال��ب��اران��وي��ا ال��ت��ام. وان��ت��ه��ى هذا 
ب�سدة  انتقد  ال��ذي  اخل��اط��ئ  القمع 

عام 1954.
للنفوذ  اآخ������ر  اأ����س���ا����س���ي  ع��ن�����س��ر     
الأم���ري���ك���ي ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال���دويل 
مت����ّث����ل يف خ���ط���ة م�����ار������س�����ال. ع���ام 
ك��ب��رية من  اأج�����زاء  ج��ث��ت   ،1945
اأوروبا على ركبتيها بعد حرب دامية 
����س���ن���وات. ويف هذا  ���س��ت  ا���س��ت��م��رت 
ال�سياق، �سوتت احلكومة الأمريكية 
اإىل  ت��ه��دف  م��ي��زان��ي��ة �سخمة  ع��ل��ى 
على  الغربية  اأوروب���ا  دول  م�ساعدة 
روؤي��ة خريية  وراء  البناء. ما  اإع��ادة 
تخدم  امل�ساعدة  ه��ذه  ف��اإن  ب�سيطة، 
ولكن  اق��ت�����س��ادي��ة،  اأه���داًف���ا  بالطبع 

ا اأهداًفا �سيا�سية دبلوما�سية. اأي�سً
القت�سادية،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  اأوًل     
لل�سركات  امل�����س��اع��دة  ه����ذه  ت�����س��م��ح 
الأمريكية باأن يكون لها منافذ بيع 
على الأرا�سي الأوروبية. على �سبيل 
الزراعية  امل���ع���دات  م��ع��ظ��م  امل���ث���ال، 
من  مار�سال  خطة  مبوجب  املباعة 

اأ�سل اأمريكي.
امل�ساعدة  �سيا�سة  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل،   
ال��ك��ب��رية ه��ذه ه��ي ن��وع م��ن الهدية 
لل�سناعة  �ست�سمح  التي  امل�سمومة 
على  ال���ف���ارق،  بتو�سيع  الأم��ري��ك��ي��ة 

ح�ساب ال�سركات الأوروبية.
   يف املجال ال�سيا�سي والدبلوما�سي، 
ك��������ان مل����خ����ط����ط م�����ار������س�����ال ه����دف 
اأوروب���ا  دول  تبعية  يف  يتمثل  خفي 
النفوذ  دائ�����رة  واإدخ���ال���ه���ا  ال��غ��رب��ي��ة 
امل�ساعدة  ت��ل��ق��ي  ك����ان  الأم���ري���ك���ي: 
مبتطلبات  م�������س���روًط���ا  ال����واق����ع  يف 
ال�سوق  )اقت�ساد  حم���ددة  �سيا�سية 
خا�سة(.  الربملانية  والدميقراطية 
اخلطة،  م�����س��اع��دات  مكنت  ل��ذل��ك، 
يف ب��داي��ة احل��رب ال��ب��اردة، م��ن منع 

اجتاه دول جديدة نحو ال�سرق.
الناعمة  اإىل جانب �سيا�سة القوة     

الأم��ري��ك��ي��ة«.    التاأثري مبا�سر: يف 
وقت مبكر من عام 1967، اأ�سارت 
الأمريكيني  غالبية  اأن  اإىل  جالوب 
باملقاومة  �سعور  احل��رب.  يعار�سون 
�سي�ستمر يف النمو حتى ي�سل ذروته 

خالل هجوم التيت.
  اأخ������رًيا، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حتقيق 
يجادل،  ل  دائ�����م  ع�����س��ك��ري  ت���ف���وق 
اأنف�سهم  الأم����ري����ك����ي����ون  ���س��ي��ج��د 
جمربين على مغادرة فيتنام، بعد اأن 
خ�سروا معركة الذكاء داخل بلدهم. 
�سيناريو م�سابه من جميع النواحي 
يف  فرن�سا  تواجهها  التي  للم�ساكل 
اجل���زائ���ر: خم��اط��ر احل����رب لي�ست 
اإنها، قبل كل �سيء،  ع�سكرية فقط، 
م�ساألة تاأثري على ال�سكان للح�سول 
على دعمهم يف احلرب. عملية �سارك 
فيها الحتاد ال�سوفياتي من خالل 
خالل  وم��ن  التخريبية،  ممار�ساته 
النخب  ا�ستخدام  اأو  ال�سور  ح��رب 
ا�سرتاتيجية  اجلامعية وال�سباب يف 

التثليث.
ال�سوفياتي  ان��ه��ار الحت���اد     ول��ئ��ن 
تفوق  ي����وؤك����د  مم����ا   ،1991 ع�����ام 
القت�سادي-الأيديولوجي  النموذج 
امل��ث��ري لالهتمام  ف��م��ن  الأم��ري��ك��ي، 
النفوذ  ح���رب  اأن  م��الح��ظ��ة  ��ا  اأي�����سً
اأوروبا  كتلة  �سقوط  مع  تتوقف  مل 

ال�سرقية.
ب��ي��زم��ي��ن��وف، ���س��اب��ط ال�  ي�����وري     
النفوذ  امل�سوؤول عن  “كي جي بي” 
اأث������ار هذه  ال����غ����رب،  ال�����س��ي��وع��ي يف 
املوا�سيع بانتظام. وي�سرح بالتف�سيل 
النفوذ  ل�����س��ي��ا���س��ة  الأرب������ع  امل���راح���ل 
وزعزعة  الإح���ب���اط،  ال�����س��وف��ي��ات��ي��ة: 
والتطبيع.  والأزم�����ات،  ال���س��ت��ق��رار، 
هذا النموذج ي�سبه اإىل حد ما وجهة 
مبجرد  للتطويق.  ال�سينية  النظر 
ي�سبح  “الإحباط”،  ب�����ذور  زرع 
ال��ه��دف اأ���س��ري م�����س��ريه: ب��ع��د عدة 
اأزمة.     ف��رتة  البالد  �ستعي�س  عقود، 
الأفكار  ا�ستمرت  احل��ال��ة،  ه��ذه  ويف 
يف  ال�سوفياتي  الحت��اد  زرعها  التي 
مل  واإذا  املت�سارع.  منوها  يف  اأمريكا 
تعد مو�سكو هي التي تقود احتادات 
ال����ط����الب الأم���ري���ك���ي���ة، ف������اإن هذه 
الخرية ت�ستمر يف الدفاع، بطريقة 
���س��ع��ب��ي��ة، ع���ن ن��ظ��ري��ات ق��ري��ب��ة من 

املدر�سة املارك�سية.
   وعلى العك�س من ذل��ك، من دون 
احلاجة بال�سرورة اإىل ا�سرتاتيجية 
ت�ستمر  وا���س��ن��ط��ن،  م���ن  ���س��ري��ح��ة 
ال��ق��وة ال��ن��اع��م��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ري 
الحتاد الرو�سي وحتويل املزيد من 
النا�س اإىل اقت�ساد ال�سوق، و�ساعدت 

الدعوة اىل الرفاهية كثريا.
   ويك�سف هذا اذن عن جانب حا�سم 
ال�سيطرة  النفوذ: فقدان  من عامل 
امل�ستخدمة.  ال�سرتاتيجيات  على 
ع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل، م��ن ال�سعب 
التاأثريات  وت��وق��ع  حت��دي��د  ل��ل��غ��اي��ة 

التي �ستحدثها ال�سرتاتيجية. 
ي���ج���ع���ل���ن���ا يف م���واج���ه���ة  ه��������ذا م������ا 
فرانك�ستاينية عامل النفوذ: فاعلون 
ف���ق���دان  الأم��������ر اىل  ب���ه���م  ي��ن��ت��ه��ي 
امل�سالح  اأو  الأف��ك��ار  على  ال�سيطرة 
و�سع  بعد  حتى  لها،  يروجون  التي 

حد ل�سيا�ساتهم.
* من نادي املوؤثرين مدر�سة 

احلرب القت�سادية 

امل���ع���روف���ة ه�����ذه، ت��ت��ب��ن��ى ال���ولي���ات 
ا عقيدة تدخل ع�سكري  املتحدة اأي�سً

حقيقية.
اإن�ساء  ف��اإن  العاملي،  امل�ستوى     على 
حلف الناتو بناًء على طلب الوليات 
ب��و���س��وح نيتها يف  امل��ت��ح��دة ي��رتج��م 
الكتلة  ���س��د  ال��ع�����س��ك��ري  ال��ت��وح��ي��د 
ال�����س��رق��ي��ة. اأن�������س���اأت م��ن��ظ��م��ة حلف 
يف  تاأ�س�ست  التي  الأطل�سي،  �سمال 
�سلمية  منطقة   ،1949 اأب��ري��ل   4
بحكم الأم���ر ال��واق��ع داخ��ل احللف، 
م�����وح�����دة حت�����ت امل���ظ���ل���ة ال���ن���ووي���ة 
الأمريكية. وبهذه الطريقة، و�سعت 
للقوى  كحامية  نف�سها  وا���س��ن��ط��ن 
ي�سع  مما  ال�سوفيات،  �سد  الغربية 
الأوروبيني يف حالة تبعية حقيقية. 
بو�سع  لوا�سنطن  الناتو  ي�سمح  كما 
املنطقة  يف  للعالقات  كحكم  نف�سها 
الأكرب”  “الأخ  باعتبارها  الغربية، 
امل�����س��وؤول ع��ن ت�سوية ال��ن��زاع��ات بني 
هذا  ي������زال  ول  احل����ل����ف.  اأع�������س���اء 
 ،2022 امل��زدوج �سارًيا عام  التاأثري 
يربر  ال���ذي  التهديد  ك��ان  ل��و  حتى 
بطبيعة  ت��غ��ري  ق���د  ال���ن���ات���و  وج�����ود 

احلال.
   اإق���ل���ي���م���ي���اً، ت�����س��ت��خ��دم ال����ولي����ات 
امل��خ��اب��رات املركزية  امل��ت��ح��دة وك��ال��ة 
هذه  كوندور”.  “عملية  ل��و���س��ع 
الع�سكرية  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  اخل����ط����ة 
ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة ت��ت��م��ا���س��ى مع 
اأن  اإىل  وت����ه����دف  م�����ون�����رو،  م����ب����داأ 
�سيطرتهم  الأم���ري���ك���ي���ون  ي�����س��م��ن 
ع��ل��ى ح���دوده���م اجل��ن��وب��ي��ة. خالل 
الأمريكيون  نفذ  ك��ون��دور،  عملية 
اأم����ري����ك����ا  ال�����ت�����دخ�����ل يف  ����س���ي���ا����س���ة 
اجلنوبية: النقالبات، والغتيالت 
اأو  الع�سابات  ومت��وي��ل  امل�ستهدفة، 
والعمل  الع�سكرية،  �سبه  احل��رك��ات 
 ... املحلية  املخابرات  �سراكة مع  يف 
يبذل الأمريكيون ق�سارى جهدهم 
بلد من  اأي �سقوط  الأ�سواأ،  لتجنب 
اأمريكا الالتينية يف ح�سن ال�سرق.

  من ت�سيلي اإىل الأرجنتني، مروراً 

لال�سرتاكية  الأ�سا�سية  القيم  لنقل 
اجلماعي،  الإح�سا�س  ال�سكان:  اإىل 
والتفوق على الذات، وحب الوطن، 
وال�سعور باجلهد. فالدعاية املرئية 
امل�سريات  ال�سوفياتي، مثل  لالحتاد 
للنظام  ال��ع��دي��دة  وال���س��ت��ع��را���س��ات 
كلها  الريا�سيون،  فيها  يظهر  التي 
الن�سان  ل���ه���ذا  ت��اري��خ��ي��ون  ���س��ه��ود 
بناوؤه  ال����ذي مت  امل��ت��خ��ّي��ل،  اجل��دي��د 
“الراأ�سمايل  الن�����س��ان  م��واج��ه��ة  يف 

الأناين الهزيل” يف الغرب.
   اأخرًيا، كانت ا�سرتاتيجية التاأثري 
ا�سرتاتيجية  اأ���س��ا���ًس��ا  ال�����س��وف��ي��ات��ي 
ت��خ��ري��ب. ك���ان ع��ل��ى ال�����س��وف��ي��ات اأن 
يفاقموا التوترات الداخلية للعمالق 
البالد  ا�ستقرار  لزعزعة  الأمريكي 
الفكرة،  اخل��ارج��ي��ة.  �سيا�سته  و�سل 
هي و�سع احلكومة الأمريكية حتت 
�سغوط  اإث����ارة  خ��الل  م��ن  ال�سغط 
من ال���راأي ال��ع��ام. رمب��ا تكون حرب 
اأف�����س��ل م��ث��ال ع��ل��ى �سيا�سة  ف��ي��ت��ن��ام 

التخريب تلك.
   يف البداية، كان ال�سعب الأمريكي 
م��ع��ادًي��ا ج����ًدا ل��ف��ك��رة ���س��ن ح���رب يف 
ف��ي��ت��ن��ام. ول�����س��ب��ب وج���ي���ه: خرجت 
الكورية،  احل��رب  من  لتوها  البالد 
اقت�سادًيا،  م����دم����رة  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
�سهدت  اأم���ري���ك���ا  ان  وخ�������س���و����س���ا، 
ال����ك����ارث����ي����ة �سد  ف���رن�������س���ا  ه����زمي����ة 
رمز  ف���و،  ب��ي��ان  دي���ان  يف  الفيتكونغ 
هزمية ال�ستعمار. و�سيلعب الحتاد 
ال�سوفياتي يف هذا ال�سياق لت�سعيد 
ال�سعب  داخ�����ل  ل��ل��ح��رب  امل��ع��ار���س��ة 

الأمريكي نف�سه.
 وتظهر ال�سور �سحايا التفجريات 
م�ساملون  وم��ث��ق��ف��ون  الأم���ري���ك���ي���ة، 
التظاهر  ع��ل��ى  ط��الب��ه��م  ي�سجعون 
�سد التجنيد ومن اأجل ال�سالم. كل 
ا  اأي�سً ولكن  ع�سوية  بطريقة  ه��ذا 
مبوافقة اأو حتى ت�سجيع من الحتاد 
ا  ال�سوفياتي، الذي اأ�سبح متخ�س�سً
لت�سخيم  ���س��ب��ك��ت��ه  ا����س���ت���خ���دام  يف 
“الإمربيالية  ����س���د  الن����ت����ق����ادات 

البعد  ه������ذا  وي���ف�������س���ر  ال�����ك�����ارث�����ي. 
حقيقة  والق���ت�������س���ادي،  اجل���غ���رايف 
ال��ع��امل زم��ن احل���رب ال��ب��اردة، حتى 

اأكر من العامل الأيديولوجي.

ا�سرتاتيجية النفوذ الرو�سي: 
القطيعة التكنولوجية 

والتخريب الأيديولوجي
خ�سومهم  ك����ب����ار  غ��������رار  ع����ل����ى    
خالل  ال�سوفيات  ن�سر  الأمريكيني، 
تهدف  نفوذ  �سيا�سة  الباردة  احلرب 
وتعزيز  خ�����س��م��ه��م،  ���س��ي��ط��ن��ة  اإىل 
ا  اأي�سً ول��ك��ن  اخل���ا����س،  من��وذج��ه��م 

ك�سب الدول لق�سيتهم.
   وكعالمة فارقة يف هذه ال�سيا�سة، 
حقق ال�سوفيات عام 1957 اإجناًزا 
قمر  اأول   ،1 ���س��ب��وت��ن��ي��ك  ب���اإط���الق 
امل�����دار.  اإىل  ال���ت���اري���خ،  يف  ���س��ن��اع��ي 
ك���ان ال��ت��اأث��ري ف���ورّي���ا: ب���دا الحت���اد 
كربى،  تكنولوجية  قوة  ال�سوفياتي 

بقيادة ل ي�ستهان بها. 
و�سمح هذا الجناز 
ل�����ل�����������س�����وف�����ي�����ات 

ب��ب��ول��ي��ف��ي��ا وال����ربازي����ل وب����اراغ����واي 
واأوروغواي وكوبا، متيزت �سبعينات 
القرن املا�سي بهذا التدخل اخلفي، 
والذي اأدى اأحياًنا اإىل دراما حقيقية، 
بينو�سيه  ق��و���س  اأث���ن���اء  ح���دث  ك��م��ا 
الوثائق  وت���ظ���ه���ر  ال�����س����ت����ب����دادي. 
التاميز  ���س��ح��ي��ف��ة  ن�����س��رت��ه��ا  ال���ت���ي 
الروابط  ه���ذه  م���دى   2001 ع���ام 
الأمريكيني  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار  ب��ني 
ووك��ال��ة امل��خ��اب��رات امل��رك��زي��ة ودول 
من  ق��وي  بدعم  اجلنوبية،  اأمريكا 
ال�سبعينات.  يف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
التاأثري  �سيا�سات  ان  تظهر  عنا�سر 
ل��ي�����س��ت م�����س��ت��ث��ن��اة م���ن ال���ع���ن���ف: ل 
عامل  على  النفوذ  �سيا�سات  تقت�سر 
اأو الأفكار، ميكنها اأحياًنا  اللوبيينغ 
حتى  اأو  عدوانية  اأ�ساليب  ا�ستخدام 
فيتنام  يف  احل��رب  و�ستكون  حربية، 

هي الذروة.
   ب�سكل عام، ُتظهر �سيا�سة التاأثري 
رافعتني  رائ����ع  ب�����س��ك��ل  الأم��ري��ك��ي��ة 
احلرب  اأ�سا�س  ت�سكالن  رئي�سيتني 
ناحية،  م����ن  ب���اأك���م���ل���ه���ا.  ال�����ب�����اردة 
اجل���ان���ب الق���ت�������س���ادي، ت�����س��ع��ى كل 
منافذ  اإي����ج����اد  اإىل  اإم����رباط����وري����ة 
ل�سناعتها واقت�سادها. ومن ناحية 

اأخرى، اجلانب اجلغرايف، ت�سعى 
اإبقاء  اإىل  اإم���رباط���وري���ة  ك���ل 

)اأمريكا  ق���ري���ًب���ا  حم��ي��ط��ه��ا 
الالتينية( وحماية وتهدئة 

حلفائها  ب���ني  ال���ع���الق���ات 
اأج��ل جتنب  )الناتو( من 
“الدومينو”  �سيناريو 

ك��ب��رية لنجاح  الم���ري���ك���ان و���س��ائ��ل 
امل�سلحة  م��درك��ني  اأب���ول���و،  ب��رن��ام��ج 
الرمزية املتمثلة يف زرع راية النجوم 

على القمر.
ا�سرتاتيجية  م���ن  اآخ����ر  ج��ان��ب      
على  يقوم  ك��ان  ال�سوفياتي  التاأثري 
من  ���س��ك��ل  اجل�سدية”،  “الثقافة 
اأ���س��ك��ال ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة م���ن خالل 
الريا�سة. على الرغم من العالقات 
�سعى  الغربية،  الكتلة  م��ع  امل��ت��وت��رة 
يف  للم�ساركة  ال�سوفياتي  الحت���اد 
والأحداث  الأوملبية  الألعاب  معظم 
ال��ري��ا���س��ي��ة ال��دول��ي��ة. وال��ه��دف هو 
ال�سوفياتي  الإن�����س��ان  ت��ف��وق  اإث��ب��ات 

على “عبيد الراأ�سمالية”.
 ومع هذا الهدف، من اخلم�سينات، 
و�سع القادة ال�سوفيات �سيا�سة تهدف 
الريا�سيني  واخ��ت��ي��ار  حت��دي��د  اإىل 
ال�سرقية.  الكتلة  داخ��ل  ال��واع��دي��ن 
ثم يتم تدريبهم وتلقينهم اأفكارهم 
للدولة،  ع���ر����س  واج���ه���ة  جل��ع��ل��ه��م 
حتى لو كان ذلك يعني اللجوء اإىل 

املن�سطات بطريقة موؤ�س�سية.
ا�سرتاتيجية  ان  غ�����ري     
التاأثري هذه ل ت�ستهدف 
فقط.  اخل��ارج��ي  العامل 
للدعاية  اأداة  ا  اأي�سً اإنها 
الحتاد  يف  الداخلية 
ال���������س����وف����ي����ات����ي: 
ُت���������س����ت����خ����دم 
�سة  يا لر ا

الأمريكيني:  على  اإيقاعهم  بفر�س 
ح��ت��ى ل ي��ف��ق��دوا م����اء ال���وج���ه بعد 
الأمريكيون  اأطلق  �سبوتنيك،  جناح 
ع��ل��ى وج���ه ال�����س��رع��ة ق��م��ر فاجنارد 
ال�������س���ن���اع���ي، ال������ذي ان���ف���ج���ر اأث���ن���اء 
مما  وم�سمع،  م���راأى  على  التحليق 
للكتلة  التكنولوجي  التفوق  ي��وؤك��د 
ه���ذه احلادثة  وب�����س��ب��ب  ال�����س��رق��ي��ة. 
الكارثية املهينة، ا�ستثمرت الوليات 
للحاق  اليورو  من  املليارات  املتحدة 
ما  ظ��ه��ور  اإىل  اأدى  مم���ا  ب��ال��رك��ب، 
الف�ساء”،  “�سباق  ع��ل��ي��ه  �سيطلق 
ح��ي��ث اب��ت��ل��ع م���ل���ي���ارات ال�������دولرات 

والروبالت.
الع�سكرية  اله���م���ي���ة  وراء  م����ا     
م�ساألة  ب��ال��ط��ب��ع  ك��ان��ت  وال��ع��ل��م��ي��ة، 
للكلمة:  ال��دق��ي��ق  ب��امل��ع��ن��ى  ال��ت��اأث��ري 
الظهور يف اأعني اجلميع كاأعظم قوة 
ذلك،  وم��ع  ال��ع��امل.  يف  تكنولوجية 
فاإن هذا ال�سباق املحموم �سي�ستنزف 
اقت�سادًيا،  ال�����س��وف��ي��ات��ي  الحت������اد 

ح����ي����ث ����س���ّخ���ر 

 يف�سر البعد اجلغرايف والقت�سادي حقيقة العامل
 زمن احلرب الباردة، اأكرث من العامل الأيديولوجي

 اإىل جانب �سيا�سة القوة الناعمة املعروفة، تتبنى 
ا عقيدة تدخل ع�سكري حقيقية الوليات املتحدة اأي�سً

هوليوود �سالح تاثري فاعلن�سخة من �سبوتنيك 1 الذي منح ال�سبق لل�سوفيات

كانت ا�ضرتاتيجية التاأثري ال�ضوفياتي تقوم على البعد الع�ضكري والتكنولوجي والدبلوما�ضية الريا�ضية
عملية يل ذراع قا�سية
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عربي ودويل
احلر�ش الوطني الأمريكي يخطط »للتعاون« مع جي�ش تايوان 

•• تايبه-رويرتز

قالت رئي�سة تايوان ت�ساي اإينج وين  اأم�س الثالثاء اإن الوليات 
الأمريكي  الوطني  احلر�س  بني  “للتعاون”  املتحدة تخطط 
واجلي�س التايواين، فيما يعمق العالقات الأمنية يف مواجهة 

ما ت�سكو حكومة تايبه من اأنه تهديد متزايد من ال�سني.
على  لتايوان،  لالأ�سلحة  وم��ورد  داعم  اأهم  املتحدة  والوليات 
بينهما.  ر�سمية  دبلوما�سية  عالقات  وج��ود  ع��دم  من  الرغم 
وتكثف ال�سني اأن�سطتها الع�سكرية بالقرب من تايوان لتاأكيد 

مطالبها بال�سيادة على اجلزيرة.
تدريبات  اأج��رى  اإن��ه  املا�سي  الأ�سبوع  ال�سيني  اجلي�س  وق��ال 
لها من  “كتحذير جدي”  ت��اي��وان  يف الآون���ة الأخ���رية ح��ول 

اأثار  اأن  بعد  ذل��ك  ج��اء  امل��ت��ح��دة.  ال��ولي��ات  م��ع  “التواطوؤ” 
ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن غ�سب ال�����س��ني ع��ن��دم��ا بدا 
املتمثلة  املتحدة  ال��ولي��ات  �سيا�سة  يف  تغيري  اإىل  ي�سري  وكاأنه 
اإن  ب��ق��ول��ه  ت���اي���وان  ب�����س��اأن  ال�سرتاتيجي”  “الغمو�س  يف 
وقال  اجلزيرة.  ال�سني  هاجمت  اإذا  ع�سكريا  �ستتدخل  ب��الده 

م�سوؤولون اأمريكيون اإنه مل يطراأ تغيري على ال�سيا�سة.
داك��وي��رث يف  ت��ام��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سناتور  م��ع  لقائها  واأث��ن��اء 
الرعاة  داك��وي��رث من  اأن  اإىل  ت�ساي  اأ���س��ارت  تايبه،  مكتبها يف 
الرئي�سيني لقانون �سراكة تايوان، الذي ح�سل على دعم من 
احلزبني الدميقراطي واجلمهوري يف الكوجنر�س الأمريكي 

على الرغم من اأنه مل ي�سبح قانونا بعد.
الدفاع الأمريكية  “نتيجة لذلك، تخطط وزارة  وقال ت�ساي 

الآن ب�سكل ا�ستباقي للتعاون بني احلر�س الوطني الأمريكي 
وذكرت  تفا�سيل.  ت��ذك��ر  ومل  التايوانية”.  ال��دف��اع  وق����وات 
و�سائل اإعالم تايوانية يف وقت �سابق اأن تايوان ميكن اأن تدخل 

يف �سراكة مع احلر�س الوطني يف هاواي من اأجل الربنامج.
تايوان  بني  واأعمق  اأوث��ق  تعاون  اإىل  “نتطلع  ت�ساي  واأ�سافت 

والوليات املتحدة يف م�سائل الأمن الإقليمي«.
وذكرت دكوورث اأنها قامت بالزيارة لتوؤكد جمددا اأن بالدها 
للجزيرة  “هائال”  دعما  هناك  واأن  تايوان،  اإىل جانب  تقف 

من امل�سرعني الأمريكيني.
وقالت ت�ساي “يف امل�ستقبل القريب، نتطلع اإىل تعاون تايوان 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة معا يف ات��خ��اذ خ��ط��وات ج��دي��دة لتطوير 

خطط ملمو�سة تزيد �سراكتنا القت�سادية عمقا«.

  تركيا ت�ضتدعي
 �ضفريي اأملانيا وفرن�ضا 

•• اأنقرة-رويرتز

ق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي م��ول��ود جاوي�س اأوغ��ل��و اأم�س 
الثالثاء اإنه مت ا�ستدعاء �سفريي اأملانيا وفرن�سا يف اأنقرة اإىل 
ن�سطاء  ينظمها  فعاليات  على  لالحتجاج  اخلارجية  وزارة 
اإىل وكالة الأنا�سول لالأنباء  اأك��راد يف البلدين. ويف حديثه 
التي تديرها الدولة، قال جاوي�س اأوغلو اإن ال�سفريين اأُبلغا 
العمال  ح��زب  ينظمها  التي  الفعاليات  م��ن  تركيا  ب��ان��زع��اج 
الكرد�ستاين، الذي تعتربه تركيا والوليات املتحدة والحتاد 

الأوروبي منظمة اإرهابية.

الدمنارك ت�ضوت على ان�ضمامها اإىل ال�ضيا�ضة الدفاعية الأوروبية 
•• كوبنهاغن-اأ ف ب

ا�ستفتاء   يف  ال����دمن����ارك  ت�����س��وت 
ان�سمامها  ع��ل��ى  الأرب����ع����اء  ال���ي���وم 
لالحتاد  الدفاعية  ال�سيا�سة  اىل 
ب��ق��ي��ت طوعا  ب���ع���دم���ا  الأوروب����������ي 
خ���ارج���ه���ا م���ن���ذ ث���الث���ة ع����ق����ود، يف 
الرو�سي  الغزو  تاأثري جديد خلفه 
موؤيدي  ف����وز  ي��رج��ح  لأوك���ران���ي���ا. 
ماليني   4،3 دع��وة  مع  الن�سمام 
ناخب اىل �سناديق الق��رتاع فيما 
ا�ستطالع  اآخ������ر  ن���ت���ائ���ج  اأظ����ه����رت 
للراأي الأح��د اأن اأك��ر من 65% 
منهم مع ان�سمام بالدهم اإىل هذه 

ال�سيا�سة.

مالطا  اأن  م��ع  رف�س”،  “خيارات 
التعاون  خ���ارج  ال��واق��ع  بحكم  ه��ي 
اإىل هذه  وق����د جل����اأت  ال���دف���اع���ي. 
منذ  م�����رة   235 ال����س���ت���ث���ن���اءات 
ملركز  اح�����س��اء  بح�سب  ع��ام��ا   29
اأ�سبوعني  بعد  “يوروبا«.  الأبحاث 
رئي�سة  اأعلنت  اأوكرانيا،  غزو  على 
مع  ات���ف���اق  ع���ن  ال���دمن���ارك  وزراء 
ال��ربمل��ان على  الأح���زاب يف  غالبية 
عر�س اإنهاء هذه ال�ستثناءات على 
وكذلك  ا�ستفتاء..    يف  الت�سويت 
ا�ستثمارات ع�سكرية كبرية لتجاوز 
الناجت  اإج���م���ايل  م���ن   2% ع��ت��ب��ة 
ال��داخ��ل��ي ال��ت��ي ي��رغ��ب ب��ه��ا حلف 

�سمال الأطل�سي )ناتو(.

يف العام التايل.
منذ ذلك احلني، بقيت الدمنارك 
خ����ارج م��ن��ط��ق��ة ال����ي����ورو- وه����و ما 
 ،2000 يف  ا�ستفتاء  عرب  رف�سته 
لكن اأي�سا خارج ال�سيا�سة الأوروبية 
املعنية بال�سوؤون الداخلية والعدل 
عام  ا���س��ت��ف��ت��اء  يف  رف�ستها  ب��ع��دم��ا 

2015، وكذلك الدفاع.
مب��وج��ب ه���ذا ال���س��ت��ث��ن��اء الأخ���ري، 
ال�سكندنافية،  الدولة  تتمكن  مل 
�سمال  حل��ل��ف  امل���وؤ����س�������س  ال��ع�����س��و 
اأي  امل�����س��ارك��ة يف  الأط���ل�������س���ي، م���ن 
مهمة ع�سكرية لالحتاد الأوروبي. 
الوحيدة  ال���دول���ة  ه��ي  ال���دمن���ارك 
يف الحت���اد الوروب����ي ال��ت��ي لديها 

يف الحتاد الأوروبي منذ 1972، 
بالوحدة  ت�����س��ك��ي��ك  اأول  ���س��ج��ل��ت 
الأوروبية عرب رف�سها عام 1992 
بغالبية  م��ا���س��رتي��خ��ت  م���ع���اه���دة 
%50،7 من الأ���س��وات وه��و اأمر 

مل يكن قد ح�سل �سابقا.
من اأجل رفع هذه العقبة التي كانت 
التاأ�سي�سية  امل��ع��اه��دة  دخ��ول  تهدد 
الحتاد  دول  ك��ل  يف  التنفيذ  حيز 
كوبنهاغن  ح�����س��ل��ت  الأوروب���������ي- 
على �سل�سلة من ال�ستثناءات اأطلق 
)خيارات  “اأوبت اآوت”  عليها ا�سم 
امل�سطلحات  ب���ح�������س���ب  رف�����������س( 
الأوروب��ي��ة. وع��ادت الدولة لتوافق 
على املعاهدة يف ا�ستفتاء اآخر نظم 

ب�سبب  قائما  ي��زال  ل  احل��ذر  لكن 
الت�سويت  عن  امتناع  ن�سبة  توقع 
ب���ل���د اع����ت����اد ع���ل���ى قول  ع���ال���ي���ة يف 
“ل” يف ال�ستفتاءات ب�ساأن اأوروبا 
وقالت   .2015 يف  اآخ��ره��ا  وك���ان 
الوزراء ميتي فريدريك�سن  رئي�سة 
تلفزيونية  م��ن��اظ��رة  اآخ����ر  خ���الل 
للحملة، م�ساء الأحد “يجب علينا 
الت�سويت دائما، حني يكون هناك 
اقرتاع«. واأ�سافت “اأعتقد من كل 
قلبي اأنه يجب الت�سويت ب�”نعم”. 
لأن������ه ح����ني ن�����س��ط��ر ل��ل��ق��ت��ال من 
اأن نكون  اأوروب����ا، علينا  اأم��ن  اأج��ل 

متحدين اأكر مع جرياننا«.
وك��ان��ت ال��دمن��ارك ال��دول��ة الع�سو 

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بويل ا�ستار ملواد البناء

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2876938 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ديدار ح�سني ليت عبداحلميد  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�سن عبداهلل عبدال�سمد
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بويل ا�ستار ملواد البناء
POLY STAR BUILDING MATERIALS

اإىل/ بويل ا�ستار ملواد البناء - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 POLY STAR BUILDING MATERIALS  SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/معر�س ئي باور لل�سيادات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2251375 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة اجمد غازى عبدالفتاح ابو�سرار %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خالد عيدرو�س عبدالقادر اجليالنى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اجمد غازى عبدالفتاح ابو�سرار

تعديل راأ�س املال / من/ null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ معر�س ئي باور لل�سيادات ذ.م.م
E POWER AUTOMOBILES SHOWROOM L.L.C

اإىل/ معر�س ئي باور لل�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
E POWER AUTOMOBILES SHOWROOM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم فالفل و�ساجية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2414968 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عزيز عو�س ابراهيم مو�سى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف �سامل عبداهلل جابر �سامل احلمادى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف نان�سى حممد عايد قطي�س

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم فالفل و�ساجية
FALAFEL & SAJEYYA RESTAURANT

اإىل/ مطعم فالفل و�ساجية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
FALAFEL & SAJEYYA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية - مكتب تنمية ال�سناعة باأن / ال�سادة :العربيه املتحده 

قد تقدموا الينا بطلب  IN لل�سناعات املعدنيه ذ م م رخ�سة رقم:1002084 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة علي حممد عو�س البداد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبيد را�سد �سعيد الظاهري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد عو�س م�سطفى البداد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف اأ�سامه حممد عو�س البداد
قانوين تعديل نوع / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ العربيه املتحده لل�سناعات املعدنيه ذ م م
ARAB UNION METAL INDUSTRIES L L C

اإىل/ العربية املتحدة لل�سناعات املعدنية �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 999 - �سركة 
ال�سخ�س الواحد ذ م م

ARAB UNION METAL INDUSTRIES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C999 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
- مكتب تنمية ال�سناعة خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

فقدان �ضهادة اأ�ضهمالعدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
فقد ال�سيد / �ساري علي حممد علي )امارات اجلن�سية(  �سهادة 

.)AKIC( اأ�سهم �سادرة من �سركة اخلزنة للتاأمني �س م ع
AKIC456124 رقم ال�سهادة

عدد ال�سهم 341  �سهم
او   . اعاله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الرجاء 

الت�سال على تيلفون رقم 0501244342 م�سكورا.

فقدان �ضهادة اأ�ضهمالعدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
فقد ال�سيد / �ساري علي حممد علي )امارات اجلن�سية(  �سهادة 
الأ�سماك  القاب�سة لزراعة  العاملية  ال�سركة  اأ�سهم �سادرة من 

. )ASMAK( )اأ�سماك(
ASMAK1723111 رقم ال�سهادة

عدد ال�سهم 1200  �سهم
او   . اعاله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها  يجدها  ممن  الرجاء    

الت�سال على تيلفون رقم 0501244342 م�سكورا

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/املالك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطائر للو�ساطة التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3731709 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البارون 

لتح�سيل الديون
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1796689 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

املو�شوع : اإعالن ت�شفية �شركة
 مركز �شيدلية مركز البل�شم الطبي - ذ.م.م

دائرة  لدى  امل�سجل  الطبي  البل�سم  مركز  �سيدلية  تعلن 
�سحة ابوظبي حتت ترخي�س رقم PF3119   بانه قمنا 
نقوم  �سوف  وبالتايل  اعاله  املذكور  الرتخي�س  بت�سفية 
بايقاف التعامل مع �سركات التامني من تاريخ 05-30-
انه  الطبي  البل�سم  مركز  �سيدلية  تعلن  وعليه   2022
انتهت من احل�سابات ولي�س له اي م�ستحقات مع �سركات 
التامني ال�سحي. فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س على 
مرا�سلتنا  او  ابوظبي  �سحة  دائرة  مراجعة  العالن  هذا 

cfo@trustvision.ae : على المييل التايل
�سيدلية مركز البل�سم الطبي 

اإعالن ت�شفية 
العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

 اإخطار عديل بالوفاء 
MOJAU_2021- 0019454 رقم املعاملة

املخطر : عيد بخيت م�سلم بن هميله املزروعي - اإماراتي اجلن�سية
و ميثله بالوكالة/ احمد فوزي عبداملق�سود زيدان - م�سري اجلن�سية و يحم�ل بطاق�ة ه�وي�ة رقم )784197938408602( 
مب�وجب وكال�ة م�سدق�ة ل�دى الك�اتب الع�دل باإم�ارة ال�سارق�ة برقم )SH20200623D37472( الهاتف/ 0507018620 

ahmed،zidan1509@gmail،com :الربيد الإلكرتوين -
املخطر اإليه : جمال الدين كافاي - هندي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم )784197671749154( - العنوان : فندق 

هال ان عجمان، خلف عجمان بوليفار وخلف قاعة ق�سر ال�سيافه عجمان، الهاتف : 0503604888
املو�سوع/ اإنذار وتكليف بالوفاء مبلبغ م�ستحق ال�سداد بقيمة : 3،014،834،00 درهم،

اخلا�س  الفندق  باإ�ستئجار  قام  كافاى،  الدين  جمال  ال�سيد/  اإليه  املخطر  باأن  علما  �سعادتكم  نحيط  اأعاله  املو�سوع  اإىل  بالإ�سارة 
و  ال�سارقة(  ق�سر  )فندق  امل�سماة  الرخ�سة  مالك  ب�سفته  اجلن�سية  اإماراتي   - املزروعي  هميله  بن  م�سلم  بخيت  عيد   / ب�املخطر 
املرخ�سة من دائرة التنمية الإقت�سادية باإمارة ال�سارقة برقم )541790(، مبنطقه املمزر �س التعاون، بعق�د اإيج�ار ملدة 5 �سنوات 
بقيمة اإيجاريه لل�سنه الواحده : 4،200،000،00 درهم، وحيث اأن، ا�ستاأجر املخطر اإليه من املخطر فندق ق�سر ال�سارقة بعقد 
2023/05/31، نظري اإيجار �سنوى  2018/06/01 وينتهي بتاريخ :  5 اأعوام )خم�س �سنوات( تبداأ من تاريخ  اإ�ستثمار ملدة 
اإليه  املخطر  اإمتنع   - �سنويه،  دفعات   4 ت�سدد على  �سنويا(  درهم  األف  )اأربعة ماليني ومائتان  درهم   4،200،000،00  : بقيمة 
يكون  وبذلك  من �سداد الإيجار ل�سالح املخطر من تاريخ  2019/11/15 حتى تاريخ ف�سخ التعاقد بتاريخ 2020/08/03 
القيمه الإيجاريه امل�ستحقه على املخطر اإليه بقيمة 3،014،834،00 درهم )ثالثة ماليني واأربعة ع�سر األف وثمامنائة اأربعة 
وثالثون درهم ل غري( - اإمتنع املخطر اإليه من �سداد فواتري الكهرباء واملياه والغاز وكذلك فواتري الإت�سالت والبلديه اخلا�سه 
و�ستون درهم ل غري( - اإمتنع املخطر اإليه  األف ومائة  واإثنان  بفرتة قد معهم باإجمايل قيمة : 302،160،00 درهم )ثالثمائة 
من �سداد فواتري ال�سيانه وفواتري خا�سه باملوردين خالل فرتة التعاقد بقيم�ة 163،842،00 درهم )مائة ثالثة و�ستون األف 
ثمامنائة اإثنان واأربعون درهم ل غري(، - اإجمايل املرت�س�دات يف ذم�ة املخطر اإليه اخلا�سه بفرتة التعاقد والتي مل يتم ال�سداد حتى 
�ستة وثالثون درهم لغري(، عباره  األف وثمامنائه  واأربعمائه وثمانون  3،480،836،00 درهم )ثالثة ماليني  تاريخه بقيم�ة 
عن متاأخرات اإيجاريه املرت�سده بذمتهم بقيم�ة : 3،014،834،00 درهم - بالإ�سافة اإىل فواتري الكهرباء واملياه والغاز بقيمة 
- رغم كرة امل�ساعي الوديه املتكررة من املخطر  درهم   163،842،00 بقيمة  ال�سيانه  فواتري  واأي�سا   - درهم   302،160،00
لت�سوية املو�سوع دون اللجوء لالإجراءات القانونيه اإل ان املخطر اإليه مل يلتزم ب�سداد املبالغ املرت�سده بذمته حتى تاريخه، لذلك : 
اأول : املخطر ينبه على املخطر اإليه مبوجب هذا الإنذار ب�سداد املرت�سد عليه بقيم�ة  3،840،836،00 درهم عبارة عن املتاخرات 
الإيجاريه بالإ�سافة اإىل فواتري الكهرباء وفواتري البلديه واخلدمات واأي�سا قواتري ال�سيانه واملوردين، وذلك خالل فرتة ل تتجاوز 
�سي�سطر املخطر لإتخاذ كافة الإجراءات القانونيه الالزمه لإ�ستيفاء كافه احلقوق منك مع  واإل  الإنذار  هذا  تاريخ  من  اأيام   10
حتمل املخطر اإليه كافة الر�سوم وامل�ساريف مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى،  ثانيا: يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل 

اإخطار املخطر اإليه بهذا ر�سميا، 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

70533

العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:29/2022/11 مدين جزئي 
املنظورة يف:الدائرة الكلية املدنية الأوىل رقم 33

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره )10.000.000( درهم ع�سرة ماليني 
اأ�سرار  اأ�سابه من  عما  التعوي�س  �سبيل  على  التام  ال�سداد  الدعوى حتى  رفع  تاريخ  القانونية من  والفوائد  درهم 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:احمد حممود عبداملطلب احمد عبدالعال

ع����ن����وان����ه:ام����ارة دب����ي - ����س���ارع ال�����س��ي��خ زاي�����د امل���رك���ز امل�����ايل ال���ع���امل���ي ال���ب���واب���ة رق����م 3 ال���ط���اب���ق 6 م��ك��ت��ب 605 رقم 
مكاين:2682589680

املطلوب اإعالنهم :  1- �سدير جمعة الراوي )طبيب ا�ست�ساري اجلراحة العامة( 2- �سامر الق�ساب )طبيب ا�ست�ساري 
امل�سالك البولية( 3- �سركة نور التكافل العامة  -  �سفتهم : اخل�سم املدخل

مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره 
)10.000.000( درهم ع�سرة ماليني درهم والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�سداد التام على �سبيل 
التعوي�س عما اأ�سابه من اأ�سرار والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة - وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
2022/6/6  ال�ساعة 09.30 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اعالن بالن�شر        
                  يف  الدعوى رقم:1035/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف دائرة اإدارة الثالثة رقم 402 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )83.288.10( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة. 
املدعي:عرب امل�ستقبل لتجارة اجهزة التكنولوجيا �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - بردبي - دبي - �سارع اخلليج التجاري - مبنى ريجال تاور - مكتب 2302 - 
2301 - ملك �سركة نيونيون للتطوير ليمتد

املطلوب اإعالنه :  1- الحمدية للمقاولت والتجارة ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع����الن  م��و���س��وع 
)83.288.10( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة - وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2022/6/7  ال�ساعة 
09.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
70021 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اعالن بالن�شر        
 1020/2022/16 جتاري جزئي 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- فندق ديلمون بال�س �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :مارتينا يزينج )فرع من جمموعة احلثبور ذ.م.م( 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه فندق ديلمون بال�س 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )50.782.59( وق���دره  مببلغ  �����س.ذ.م.م 
والفائدة 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 

كفالة.
قاعة  يف  �سباحا   09:00 ال�ساعة   2022/6/6 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197 العدد 13558 بتاريخ 2022/6/1 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  3163/2022/253 تنفيذ �شيكات 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيكات املرجتعة ارقام 1- ال�سيك رقم )003670( و 2- ال�سيك 
 )186.049.63( بقيمة  ذ.م.م  للمقاولت  الوطنية  الفجرية  �سركة  وال�سادران   )003061( رقم 

درهم .
طالب التنفيذ : بيت البتكار لل�سقالت �س.ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - مبنى مبنى نا�سر �سيد �سيد 
حمي الدين - �سقة 904

املطلوب اإعالنه : 1-�سركة الفجرية الوطنية للمقاولت ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )186154.63( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي البتدائية
70197

ابيبي�س   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، ك���ي���ل���ب���و  اب�����ي�����وت 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)EP5416209(  رق����م 

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

0503222735

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د امل���دع���و / اك����رم حممد 
م�سر   ، الباجورى  م�سطفى 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)A17402350(  رق����م 

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

    0563651776

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �ضفر
اأ�سهم  ����س���ه���ادة  ف����ق����دان  مت 
 1065175 ب�����ال�����رق�����م 
اأبوظبي  مب�����س��رف  خ��ا���س��ة 
 163 ب����ع����دد  الإ������س�����الم�����ي 
را�سد  م����ريه  ب��اإ���س��م   ، ���س��ه��م 
امل����ه����ريي ، ع���ل���ي من  دع������ار 
بالرقم  الت�������س���ال  ي��ج��ده��ا 

0505646050

ف��ق��د امل��دع��و / اح��ت�����س��ام خان 
باك�ستان     ، خ������ان  ����س���وك���ت 
�سفره  ج�������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)MS4142661(  رق���م 

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

    0521694773

فقدان جواز �ضفر
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•• فاليتا-وام:

اخلا�س  الأومل����ب����ي����اد  لع���ب���و  ح�����س��د 
الإماراتي 16 ميدالية يف مناف�سات 
التي   2022 م��ال��ط��ا  األ���ع���اب  دورة 
الدويل  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  نظمها 
، ب��واق��ع 6 م��ي��دال��ي��ات ذه��ب��ي��ة، و8 

ميداليات ف�سية، وبرونزيتني.
واأه�������دى ال���الع���ب���ون ه����ذا الإجن�����از 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  الكبري 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
الدولة "حفظه اهلل". و�سارك لعبو 
الأوملبياد اخلا�س الإماراتي يف األعاب 
مالطا 2022 - التي انطلقت 13 
م��اي��و اجل����اري وا���س��ت��م��رت 5 اأي����ام - 
وال�سباحة  ال��ب��ول��ي��ن��ج  ري��ا���س��ات  يف 
والبوت�سي، مع اأكر من األف لعب 
م��ن م��وؤ���س�����س��ات الأومل���ب���ي���اد اخلا�س 
امل�ساركة  وك����ان����ت  ال�����ع�����امل،  ح�����ول 
يف  الوحيدة  العربية  هي  الإماراتية 
اأوروبا  خ��ارج  والثانية من  الأل��ع��اب، 
مع الوليات املتحدة الأمريكية من 
اإجمايل 23 دولة �سجلت ح�سورها 
بعثة  اإجن�����از  وي���ع���د  امل��ن��اف�����س��ات.  يف 
الألعاب  منذ  الأك���رب  ه��و  الإم�����ارات 
العاملية لالأوملبياد اخلا�س" اأبوظبي 
2019 " ، كما اأنها اأول األعاب دولية 
لالأوملبياد اخلا�س الدويل يف اأوروبا 

منذ انح�سار جائحة كوفيد19-.
اخلا�س  الأومل�����ب�����ي�����اد  ����س���ب���اح  وح�����ل 
الإم���ارات���ي ع��م��ر ال�����س��ام��ي يف املركز 
�سدر،  م��رتا   50 �سباحة  يف  الأول 

ك��م��ا ج���اء ال�����س��ام��ي يف امل��رك��ز الأول 
ح��رة حمقًقا  م��رتا   50 م�سابقة  يف 
عو�س  وحقق  الأل��ع��اب،  يف  ذهبيتني 
م�سابقة  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ال��ك��ت��ب��ي 
وكذلك  م����رتا،   50 ظ��ه��ر  ���س��ب��اح��ة 
املركز الثاين يف م�سابقات 50 مرتا 
باملركز  الزبيدي  وف��از حممد  ح��رة، 
الثاين يف م�سابقة �سباحة 50 مرتا 
م�سابقة  الثالث يف  وباملركز  فرا�سة، 

حرة. مرتا   50
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  م�ساركة  وج��اءت 
الإماراتي يف مالطا 2022 برعاية 
مركز  وق��دم  العقارية،  ال��دار  �سركة 
ال��ن��ق��ل امل��ت��ك��ام��ل ك���ل ال���دع���م الذي 
تنقالتهم.  يف  ال��الع��ب��ون  يحتاجه 
وك��ان الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س ق��د اأجرى 
مناف�سات بني اأندية اأ�سحاب الهمم 
يف الدولة لختيار اأف�سل الالعبني 
األعاب مالطا  للم�ساركة يف  املوؤهلني 

.2022
بعثة  ال��ب��وت�����س��ي يف  وت����األ����ق لع���ب���و 
الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س الإم�����ارات�����ي يف 
من  ك��ل  ح��از  حيث   ،2022 مالطا 
النقبي  و���س��ي��م��اء  امل���رزوق���ي  في�سل 
الأوىل،  امل��راك��ز  م���راد على  وح��م��ده 
املركز  يف  الغريب  عبدالعزيز  وح��ل 
ويف  ال���ف���ردي،  م�سابقات  يف  ال��ث��ال��ث 
م�����س��اب��ق��ة ال��ب��وت�����س��ي زوج�����ي ذك���ور 
وفي�سل  الغريب  عبدالعزيز  ح�سل 
املرزوقي على املركز الثاين، وجاءت 
حمدة مراد و�سيماء النقبي يف املركز 

الثاين يف م�سابقات الزوجي اإناث.

البولينج  م�����س��اب��ق��ات  �سعيد  وع��ل��ى 
امل��وح��دة، ���س��ارك الأومل��ب��ي��اد اخلا�س 
بفريق  امل��ن��اف�����س��ات  يف  الإم�����ارات�����ي 
م����وح����د، ����س���م لع���ب���ني اث���ن���ني من 
املري  �سالح  هما  ال��ه��م��م،  اأ���س��ح��اب 
ومرمي احلو�سني، مع لعبني اثنني 
من املنتخب الوطني للبولينج ، هما 

رمي جمال وعبد اهلل اجلعيدي.
وح�سل امل�ساركون الأربعة على املركز 
الثاين يف مناف�سات الفرق، وحققت 
وزميلتها مرمي  كل من رمي جمال 

م�سابقة  يف  الأول  امل��رك��ز  احلو�سني 
البولينج زوجي اإناث موحد، وحقق 
املري  ع��ب��د اهلل اجل��ع��ي��دي و���س��ال��ح 
امل��رك��ز ال��ث��اين يف م�����س��اب��ق��ات زوجي 
امل�سابقات  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى  ذك�������ور. 
م��رمي احلو�سني  ال��ف��ردي��ة.. حققت 
البولينج  م�سابقة  يف  الثاين  املركز 
املركز  امل���ري  �سالح  واح��ت��ل  ف���ردي، 

الرابع، يف امل�سابقة ذاتها.
�سهيل  ب���ن���ت  ���س��م��ا  م���ع���ايل  وق����ال����ت 
ب���ن ف���ار����س امل����زروع����ي وزي�����رة دولة 

ال�����س��ب��اب رئ��ي�����س��ة جمل�س  ل�������س���وؤون 
اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء 
الإماراتي: "نحن فخورون بالنتائج 
املبهرة التي حققها لعبو الأوملبياد 
اخلا�س الإماراتي خالل م�ساركتهم 
يف األعاب مالطا 2022، وبرغم اأننا 
كنا نتوقع نتائج اإيجابية من اأبطال 
الإمارات، نظًرا لال�ستعدادات اجلادة 
التي قاموا بها قبل انطالق الألعاب، 
اإىل جانب تنظيم مع�سكر مغلق لهم 
اأن  اإل  م��ال��ط��ا،  اإىل  ���س��ف��ره��م  ق��ب��ل 

وجاء   ، التوقعات  فاقت  اإجن��ازات��ه��م 
ا�سرتاتيجية  يعك�س  اأداوؤه��م م�سرًفا 
ومتكني  دع�����م  يف  الإم����������ارات  دول������ة 
للم�ساركة  ودفعهم  الهمم،  اأ�سحاب 

دولًيا يف خمتلف الفعاليات".
�سكري  بخال�س  :" اأتقدم  واأ�سافت 
ل�سفارة مالطا لدى الدولة وحكومة 
مالطا، التي دعمت م�ساركة لعبينا 
من حلظة اختيار الأوملبياد اخلا�س 
الإماراتي للم�ساركة يف األعاب مالطا 
يف  م�����س��ارك��ت��ه��م  وخ������الل   2022

ك��رمي��ة قامت  ف��ف��ي لفتة  الأل���ع���اب. 
�سفرية  ك��ام��ي��ل��ريي  م���اري���ا  ����س���ع���ادة 
ج���م���ه���وري���ة م���ال���ط���ا ل�����دى ال���دول���ة 
الأومل���ب���ي���اد اخلا�س  ب���زي���ارة لع��ب��ي 
الإماراتي يف مع�سكرهم التدريبي يف 
مدينة زايد الريا�سية قبل �سفرهم، 
وك�����ان ل��زي��ارت��ه��ا اأث�����ر ا ط��ي��ب��ا على 
لع��ب��ي��ن��ا وع��ل��ى ك��ل اجل��ه��از الفني، 
واأي�ساً ال�سكر مو�سول ل�سركة الدار 
وكذلك  لبعثتنا،  لرعايتها  العقارية 
ودعم  لرعاية  املتكامل  النقل  ملركز 
يف  �سركاوؤنا  وهم  الالعبني  تنقالت 

الإجناز بال اأدنى �سك".
هذا  ن��ه��دي  اأن  "ي�سرفنا   : وق��ال��ت 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  الإجن���از 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
ال���داع���م  اهلل"،  "حفظه  ال�����دول�����ة 
ولتنمية  ال��ه��م��م،  لأ���س��ح��اب  الأول 
ق��درات��ه��م وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م، مما 
طليعة  يف  الإم������ارات  جمتمع  ج��ع��ل 
لأ�سحاب  ال����داجم����ة  امل���ج���ت���م���ع���ات 
نبني  اأن  على  حر�سنا  وق��د  الهمم، 
 2022 مالطا  األعاب  يف  م�ساركتنا 
على اإرث جناحنا الكبري يف الألعاب 
اأبوظبي  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية 
امل�ساركة  تلك  تكون  واأن   ،2019
املهمة يف اإطار ا�ستعداداتنا للم�ساركة 
ال�سيفية  العاملية  الأل��ع��اب  دورة  يف 
لالأوملبياد اخلا�س املزمع عقدها يف 
اخلا�س  والأوملبياد   ،2023 برلني 
ب��ق��ي��ادة ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة م���رمي بنت 
يوا�سل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

ال�سامل  املجتمعي  ال��دم��ج  م�����س��رية 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ك����ل جم��ت��م��ع دول����ة 

الإمارات موؤ�س�سات واأفراد".
الذيابي،  ط����الل  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
الدار  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
واعتزاز  بفخر  "تابعنا  ال��ع��ق��اري��ة: 
األعاب  يف  لالعبينا  امل�����س��رف  الأداء 
2022، ونفخر مبا حققته  مالطا 
الإماراتي  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  بعثة 
فيها، فاإحراز 16 ميدالية هو اإجناز 
كبري للريا�سة الإماراتية، اأثبت من 
خ��الل��ه ال��الع��ب��ون مت��ي��زه��م، واأنهم 
امل�����س��ئ��ول��ي��ة امللقاة  ك���ان���وا ع��ل��ى ق���در 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م. وي�����س��ع��دن��ا اأن���ن���ا كنا 
داع��م��ني لهذا الإجن���از ال��ذي ير�سخ 
ال�سراكة الكبرية بني الدار العقارية 
والأومل����ب����ي����اد اخل���ا����س الإم�����ارات�����ي، 
ويدعم حتقيق املزيد من الإجنازات 
اأ�سحاب  دم��ج  جعل  يف  ت�ساهم  التي 
الهمم يف املجتمع واقعاً ن�ساهم فيه 

جميعاً ".
دورة   2022 م��ال��ط��ا  األ��ع��اب  وت��ع��د 
ت��وج��ي��ه الدعوة  ي��ت��م  دع���وي���ة ح��ي��ث 
موؤ�س�سات  اأب��رز  اإىل  فيها  للم�ساركة 
ن�ساطاً  واأك��ره��ا  اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد 
الأوملبياد  ال��ع��امل، وق��د ح�سل  ح��ول 
فر�سة  ع��ل��ى  الإم�����ارات�����ي  اخل���ا����س 
امل�����س��ارك��ة مل���ا ح��ق��ق��ه م���ن اإجن������ازات 
ا�ستمرار  وم��ن��ه��ا  ك����ربى  ري��ا���س��ي��ة 
الن�ساط الريا�سي حتى خالل فرتة 
اجلائحة، مما عزز من دمج اأ�سحاب 

الهمم يف جمتمعهم.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �سركة اأبوظبي لإدارة ريا�سة 
ال�سراكة  اأم�����س مت��دي��د  ال�����س��ي��ارات 
جتمعها  ال����ت����ي  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
لل�سيارات  الإم������ارات  منظمة  م��ع 

والدراجات النارية.
وي����دع����م جت����دي����د ال�������س���راك���ة بني 
اأعلى  وات����ب����اع  اع���ت���م���اد  ال���ط���رف���ني 
م����ع����اي����ري ال���ت���ن���ظ���ي���م وال���ت���م���ي���ز، 
ا���س��ت�����س��اف��ة �سباق  وخ��ا���س��ة خ���الل 
الكربى  للطريان  الحت���اد  ج��ائ��زة 

للفورمول1 يف اأبوظبي.

واأك����د ال�����س��ري��ك��ان م��ن خ���الل هذه 
مب�سرية  ال��ت��زام��ه��م��ا  الت���ف���اق���ي���ة 
ت��ط��وي��ر ري��ا���س��ة ال�������س���ي���ارات، من 
تطوير  ع����ل����ى  ال����رتك����ي����ز  خ�������الل 
ال���ك���وادر ال��ب�����س��ري��ة ال��ع��ام��ل��ة وراء 
ك��وال��ي�����س ال��ب��ط��ولت مب��ا يف ذلك 
ومراقبة  التحكيم  ك���وادر  تطوير 
اأبوظبي  املار�سال يف  ال�سباق وفرق 
م�ستويات  زي������ادة  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا 
م�ساركة ك���وادر دول���ة الإم����ارات يف 
ريا�سة �سباق ال�سيارات يف ال�سنوات 

القادمة.
الإم����ارات  منظمة  م��ن  ك��ل  وتعمل 

النارية،  وال����دراج����ات  ل��ل�����س��ي��ارات 
طرح  على  ال�����س��راك��ة،  اإط���ار  �سمن 
ت�ستهدف  وت��ط��وع  ت��دري��ب  خ��ط��ط 
الراغبني بامل�ساركة يف تنظيم ودعم 
�سباقات  ري��ا���س��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ك���ربى 
مر�سى  حلبة  يف  املقامة  ال�سيارات 
يا�س واكت�ساب اخلربات يف جمالت 

التحكيم الفني واملار�سال.
الرئي�س  النعيمي،  �سيف  واأع����رب 
لإدارة  اأبوظبي  ل�سركة  التنفيذي 
ع����ن فخره  ال���������س����ي����ارات  ري���ا����س���ة 
منظمة  م���ع  ال�������س���راك���ة  ب��ت��ج��دي��د 
والدراجات  ل��ل�����س��ي��ارات  الإم������ارات 

ال�����ن�����اري�����ة، وال����ق����ائ����م����ة م���ن���ذ ع���ام 
2009 حيث توفر املنظمة الدعم 
املعايري  اأف�سل  ات��ب��اع  ي�سمن  مب��ا 
كربى  ل�سباقات  ا�ست�سافتنا  عند 
بطولت ريا�سة ال�سيارات العاملية، 
�سركة  مكانة  تعزيز  يف  ي�سهم  كما 
ال�سيارات  اأبوظبي لإدارة الريا�سة 
العاملية  ال��روزن��ام��ة  على  ال��رائ��دة 

لفعاليات الريا�سة.
وقال : تعد منظمة الإمارات لإدارة 
رئي�سيا  �سريكا  ال�����س��ي��ارات  ريا�سة 
ل�ست�سافة  ال��رام��ي��ة  ج��ه��ودن��ا  يف 
ال�سيارات  �سباقات  بطولت  اأف�سل 

يا�س،  م��ر���س��ى  ح��ل��ب��ة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
�سركة  ج��ه��ود  املنظمة  ت��دع��م  ك��م��ا 
ال�سيارات  ريا�سة  لإدارة  ظبي  اأب��و 
�سباق  وت���ن���ظ���ي���م  ا����س���ت�������س���اف���ة  يف 
الكربى  للطريان  الحت���اد  ج��ائ��زة 
للفورمول1 يف اأبوظبي، بالإ�سافة 
ب��ط��ولت ريا�سة  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
ال�سيارات املعتمدة يف حلبة مر�سى 

يا�س.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال م����اه����ر ب�����دري، 
الإمارات  ملنظمة  التنفيذي  املدير 
النارية:  وال����دراج����ات  ل��ل�����س��ي��ارات 
�سركة  م��ع  �سراكتنا  مت��دي��د  ميثل 

ال�سيارات  ريا�سة  لإدارة  ظبي  اأب��و 
خ��ط��وة م��ه��م��ة يف م�����س��ريت��ن��ا فيما 
لفعاليات  ال��دع��م  ت��ق��دمي  ن��وا���س��ل 
ريا�سة ال�سيارات املحلية والدولية 

املقامة يف حلبة مر�سى يا�س.
مر�سى  ح��ل��ب��ة  ت�ستمر   : واأ����س���اف 

ي���ا����س ب��ا���س��ت�����س��اف��ة ال���ع���دي���د من 
املحلية  ال�سيارات  ريا�سة  بطولت 
بانتظام،  وال���دول���ي���ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
م�سوؤوليتنا  اأهمية  ن��درك  ول��ذل��ك 
ات��ب��اع جميع  وم��ه��ام��ن��ا يف ���س��م��ان 
باأدق  ال��دول��ي��ة  الريا�سية  ال��ل��وائ��ح 

اأعلى  ي�����س��م��ن  مب����ا  ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا، 
م�����س��ت��وي��ات الح��رتاف��ي��ة يف جميع 
الفعاليات الريا�سية املقامة �سمن 
دور املنظمة كهيئة وطنية لريا�سة 
ال�����س��ي��ارات وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة يف 

الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

عمر  الالعب  بعودة  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد  احتفى 
بعد فرتة  الأول  الوطني  قائمة منتخبنا  اإىل  عبدالرحمن 

من الغياب.
ملنتخبنا  الفني  املدير  اأروابارينا  رودلفوا  الأرجنتيني  وكان 
ال��ف��ري��ق خالل  ال��الع��ب �سمن قائمة  اأ���س��رك  ال��وط��ن��ي ق��د 
مباراته اأمام غامبيا الودية التي اأقيمت على ا�ستاد الو�سل 
ب��زع��ب��ي��ل يف دب����ي، ���س��م��ن ال����س���ت���ع���دادات مل��واج��ه��ة منتخب 
ا�سرتاليا يف مباراة امللحق الآ�سيوي يف ت�سفيات كاأ�س العامل 
يونيو   7 ي��وم  امللحق  م��ب��اراة  ت��ق��ام  حيث   ،2022 قطر  يف 

املقبل على ا�ستاد اأحمد بن علي يف الدوحة.
بعد  الوطني  منتخبنا  قائمة  اإىل  عبدالرحمن  عمر  وع��اد 
ت�سببت  حيث  �سنوات   4 قبل  املنتخب  مع  له  م�ساركة  اآخ��ر 
الفرتة  خالل  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  عن  غيابه  يف  الإ�سابات 

املا�سية.
وكان منتخبنا الوطني قد تعادل بنتيجة 1/1 اأمام منتخب 
ركلة  املنتخب من  �سجل علي مبخوت هدف  غامبيا، حيث 
جزاء يف الدقيقة 37، يف حني �سجل ملنتخب غامبيا الالعب 

مو�سى بارو يف الدقيقة 48.
واأكد الحتاد الآ�سيوي - يف تقرير ن�سره مبوقعه الر�سمي 
ال���وط���ن���ي رودول���ف���و  مل��ن��ت��خ��ب��ن��ا  امل������درب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  اأن   -

اروابارينا اطماأن على جاهزية جميع لعبيه، ول�سيما عمر 
عبدالرحمن الذي �سارك يف ال�سوط الثاين من املباراة.

اأف�سل  عبدالرحمن  اأن  تقريره  الآ�سيوي يف  الحت��اد  وذك��ر 
املنتخب منذ  2016، مل يرتد قمي�س  اآ�سيا عام  لعب يف 
اإ�سابته مع ناديه ال�سابق الهالل ال�سعودي بقطع يف الرباط 

ال�سليبي للركبة يف اأكتوبر 2018.
ال�سابق  لإ�سابات عدة مع فريقه  تعر�س عبدالرحمن  كما 
2021 ثم مع ناديه احلايل   - 2019 اجلزيرة يف عامي 
�سباب الأهلي الذي عاد اإىل �سفوفه يف اأبريل املا�سي وقاده 
اإىل التاأهل للدور الثاين يف دوري اأبطال اآ�سيا، مما فتح له 

الباب للعودة اإىل �سفوف املنتخب الوطني.

بعثة الأوملبياد اخلا�ش الإماراتي حتقق 16 ميدالية يف األعاب مالطا 

»اأبوظبي لإدارة ريا�ضة ال�ضيارات« متدد �ضراكتها مع 
منظمة الإمارات لل�ضيارات والدراجات النارية

•• ال�صارقة-وام:

اأ�سدر �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي، ويل العهد 
�سركة  اإدارة  جمل�س  ت�سكيل  ب�ساأن  اإداري���ا  ق��رارا  ال�سارقة،  حاكم  نائب 

نادي البطائح لكرة القدم.
ت�سكيل  يتم  اأن  على  2022م  ل�سنة   /7/ رق��م  الإداري  ال��ق��رار  ون�س 
عبيد  �سعادة  برئا�سة  القدم  لكرة  البطائح  ن��ادي  �سركة  اإدارة  جمل�س 

عبيد  حممد  ح�سن  ال�سادة  من  كل  وع�سوية  الطنيجي،  عبيد  �سعيد 
التفاق املرا�سده، وخلفان �سيف خلفان امل�سافري، و�سليمان علي اأحمد 
�سعيد  ونا�سر  اخلنب�سي،  �سعيد  اهلل  عبد  �سامل  وط��ارق  النقبي،  داب��ل 
حممد ال�سمام الطنيجي. وتكون مدة الع�سوية يف املجل�س اأربع �سنوات 
قابلة للتجديد ملدة اأو مدد مماثلة تبداأ من تاريخ �سدور هذا القرار، 
يتم  اأن  اإىل  مدته  انتهاء  ل��دى  اأعماله  ت�سريف  يف  املجل�س  وي�ستمر 

ت�سكيل جمل�س اإدارة جديد اأو التجديد للمجل�س املنتهي.

البلجيكي  املهاجم  اأعمال  ات�سالت بوكالء  بايرن ميونخ دخل يف  نادي  اأن  اإخبارية،  تقارير  اأك��دت 
روميلو لوكاكو، ل�سمه هذا ال�سيف.

اأو�سح موقع توتو مريكاتو ويب، اأن بايرن يتفاو�س حالياً مع لوكاكو 29 عاماً، للتعاقد معه قادماً 
من ت�سيل�سي الإجنليزي.

اإ�سافة لإنرت ميالن  اإجنلرتا،  يونايتد يف  اإيفرتون، ومان�س�سرت  اللعب يف �سفوف  للوكاكو  و�سبق 
يف اإيطاليا.

واأ�ساف اأنه حال اإمتام التعاقد قد ي�سمح بايرن ملهاجمه البولندي روبرت ليفاندوف�سكي، بتحقيق 
رغبته يف الرحيل عن �سفوف الفريق البافاري هذا ال�سيف. وكان ليفاندوف�سكي 33 عاماً، اأبدى 
العديد من  توؤكد  2014، حيث  يلعب يف �سفوفه منذ  ال��ذي  بايرن،  الرحيل عن  يف  رغبته علناً 
التقارير عن تو�سله لتفاق مع اإدارة بر�سلونة ل�ستكمال م�سواره يف �سفوفه. ويعد ليفاندوف�سكي 

هداف اأوروبا يف اآخر مو�سمني، واأف�سل لعبي العامل من قبل "فيفا" يف اآخر عامني.

ويل عهد ال�ضارقة ي�ضدر قرارا اإداريا ب�ضاأن ت�ضكيل 
جمل�ش اإدارة �ضركة نادي البطائح لكرة القدم

بايرن ميونخ ي�ضعى للتعاقد مع لوكاكو

الحتاد الآ�ضيوي لكرة القدم يحتفي بعودة 
عمر عبدالرحمن ملنتخبنا الوطني

•• باري�س- وام: 

فاز دراج فريق الإمارات �سيبا�ستيان مولنو باملركز الأول يف املرحلة الرابعة 
من �سباق بوكلي دو ل مايني للدراجات الهوائية، والتي اأقيمت على م�سار 
بطول 180كم انطالقا من مارتينيه �سور مايني و�سول اإىل لفال. و�سهدت 
بداية املرحلة حادثا موؤ�سفا بعد 15كم من خط البداية اأدى اإىل ان�سحاب 
فني في�سر-بالك من ال�سباق، وذلك بعد ال�ستباه بتعر�سه لك�سر يف عظم 
باملركز  فاز  ال�سباق، حيث  اأداء طيبا يف  الإم���ارات  دراج فريق  وق��دم  الفخذ. 

الأول والقمي�س الأبي�س واحتل املركز ال�ساد�س يف الت�سنيف العام.
زميله  مب�ساعدة  ال�سرعة  �سباق  يف  انطلق  ق��د  م��ولن��و  �سيبا�ستيان  وك���ان 
امل�سار،  من  الأخ��ري  الكيلومرت  اإىل  و�سول  �سحبه  ال��ذي  ترويا  اأوليفيريو 

لينطلق متجاوزا جميع مناف�سيه وحمققا الفوز باملركز الأول.
وتعليقا على فوزه، يقول �سيبا�ستيان مولنو: "�سعيد بهذا الفوز، فقد عمل 
بذل  ال��ذي  اأوليفيريو  زميلي  ول�سيما  حتقيقه،  اأج��ل  م��ن  ج��اه��دا  الفريق 
ق�سارى جهده يف دعمي يف اجلزء الأخري من امل�سار. كان هدفنا يف الفريق 
لنا،  بالن�سبة  اليوم مهم جدا  ف��وزي  ف��اإن  ال�سباق، لذا  الفوز يف هذا  حتقيق 
ول�سيما بعد احلادث املوؤ�سف الذي تعر�س له زميلي فني واأدى اإىل ان�سحابه، 

ونتمنى اأن يتعافى يف اأقرب وقت.
على �سعيد اآخر، و�سلت جولة اإيطاليا اإىل نهايتها ام�س، حيث اأقيمت املرحلة 
الأخرية يف فريونا بعد الفوز املميز الذي حققه األي�ساندرو كويف يف املرحلة 
ما قبل الأخرية يوم اأم�س قبل الأول. وكانت جولة اإيطاليا قد انطلقت قبل 
3 اأ�سابيع من بوداب�ست وتابعت م�ساراتها على طول اإيطاليا، قبل اأن تختتم 

اأم�س بعد �سهر حافل لفريق الإمارات.
لفريق  الريا�سي  املدير  بالداتو،  فابيو  يقول  اإيطاليا،  جولة  على  وتعليقا 
الإمارات للدراجات الهوائية: "ب�سكل عام، كانت م�ساركتنا يف جولة اإيطاليا 
لهذا العام اإيجابية، ول�سيما بعد الأداء املذهل الذي قدمه األي�ساندرو كويف 
يف �سباق اأم�س الأول، اإذ ا�ستمتعنا بعر�س ريا�سي مميز قدمه طوال املرحلة، 
ف�سال عن فوزه بجائزة كيما كوبي. ومع ذلك، فقد تاأثرنا بان�سحاب جواو 
اأمليدا من اجلولة، حيث عمل بجد مع زمالئه من اأجل الفوز بلقب الت�سنيف 
العام، لذا كان ان�سحابه يف الأي��ام الأخ��رية من اجلولة قا�سيا جدا، لكنه ما 
زال �سابا ونحن على ثقة من قدرته على اإحراز الإجنازات يف امل�ستقبل. ب�سكل 
عام، نحن �سعداء بالفوز املميز الذي حققه كويف، ونتطلع اإىل حتقيق نتائج 

اأف�سل م�ستقبال".

دراج فريق الإمارات يحقق فوزا مهما يف فرن�ضا وتاألق لفت ملولنو
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 ا�ستقبل ال�سيخ را�سد بن حمدان بن را�سد اآل مكتوم، رئي�س نادي الن�سر الثقايف 
الريا�سي، يف زعبيل يوم اأول من اأم�س الثنني وفد اللجنة العليا املنظمة للن�سخة 
املحلية 60 قدماً والذي ينظمه نادي  ال�سراعية  لل�سفن  القفال  �سباق  31 من 
دبي الدويل للريا�سات البحرية برعاية ودعم من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 

بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي يوم ال�سبت املقبل.
ورحب ال�سيخ را�سد بن حمدان بن را�سد اآل مكتوم بوفد اللجنة العليا املنظمة 
اإدارة نادي دبي الدويل  اأحمد �سعيد بن م�سحار رئي�س جمل�س  لل�سباق برئا�سة 
جمعة  و���س��ي��ف  لل�سباق،  املنظمة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ب��ح��ري��ة،  ل��ل��ري��ا���س��ات 
را�سد  والأع�����س��اء  اللجنة،  رئي�س  نائب  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�سويدي 
املهريي وحممد عبداهلل حارب  بن كري�سان  املهريي وجمال زعل  العايل  ثاين 

الفالحي، املدير التنفيذي للنادي.
العليا  للجنة  اأمنياته  اآل مكتوم عن  را�سد  بن  بن حمدان  را�سد  ال�سيخ  واأع��رب 
الدوائر  م��ن  وال�����س��رك��اء  احل���دث  تنظيم  امل��ع��اون��ة يف  ال��ل��ج��ان  وج��م��ي��ع  املنظمة 
احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية التوفيق والنجاح، داعياً اللجنة املنظمة بالعمل 

على اإجناح احلدث وتاأمني �سالمة امل�ساركني يف ال�سباق.
والبحارة  ال��ن��واخ��ذة  جلميع  الريا�سي  الثقايف  الن�سر  ن��ادي  رئي�س  متنى  كما 
118 �سفينة �سالمة الو�سول اإىل خط  امل�ساركني يف ال�سباق الكبري على منت 
ا�ستمراراً  الكبرية  التظاهرة  اإجن���اح  يف  املنظمة  اللجنة  م��ع  وال��ت��ع��اون  النهاية 
يد  على   1991 عام  انطالقته  منذ  لل�سباق  حتققت  التي  الكبرية  للنجاحات 
موؤ�س�سه املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم -طيب اهلل ثراه.

املنظمة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  م�سحار  ب��ن  �سعيد  اأح��م��د  ح��ر���س  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
بن  ال�سيخ حمدان بن حممد  �سمو  اإىل  ال�سكر  توجيه  31 على  القفال  ل�سباق 

را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، لتف�سله برعاية ال�سباق 
وتوجيهاته با�ستمرار اإرث املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 

-طيب اهلل ثراه- موؤ�س�س ال�سباق.
بن  حمدان  بن  را�سد  ال�سيخ  ومتابعة  بدعم  م�سحار  بن  �سعيد  اأحمد  اأ�ساد  كما 

را�سد اآل مكتوم رئي�س نادي الن�سر الثقايف الريا�سي واهتمامه الكبري باحلدث 
ال���ذي مي��ث��ل قيمة ت��اري��خ��ي��ة ووط��ن��ي��ة ك��ب��رية ك��ون��ه يعك�س ح��ب وارت���ب���اط اأهل 
اإي�سالها  اأراد  التي  العظيمة  الر�سالة  وه��ي  والأج���داد  الآب��اء  الإم���ارات مبا�سي 
اإىل  ث��راه-  اهلل  اآل مكتوم -طيب  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  اهلل  ب��اذن  له  املغفور 

الأجيال و�سرائح املجتمع.
 

درع القفال
اآل مكتوم رئي�س نادي الن�سر الثقايف  وتلقى ال�سيخ را�سد بن حمدان بن را�سد 
البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  م��ن  خا�سة  ت��ذك��اري��ة  درع���اً  الريا�سي 
قدماً   60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  القفال  �سباق  من   31 الن�سخة  مبنا�سبة 
من جزيرة �سري بونعري وحتى �سواطئ دبي ت�سلمها �سموه من اأحمد �سعيد بن 
م�سحار رئي�س جمل�س اإدارة النادي رئي�س اللجنة العليا املنظمة ل�سباق القفال 

اللجنة. وفد  بح�سور   31
 

ال�سباق ال�سبت
من جانب اآخر ، اعتمدت اللجنة العليا املنظمة ل�سباق القفال يوم ال�سبت املقبل 
م��وع��دا لإق��ام��ة ال�سباق وان��ط��الق��ة احل��دث م��ن ج��زي��رة �سري بونعري يف عمق 
اخلليج العربي ومل�سافة تزيد عن 50 ميال بحريا و�سول اىل خط النهاية قبالة 
فندق )برج العرب( مرورا  بجزيرة القمر التي متثل نهاية للمرحلة الأوىل يف 

ال�سباق.
البحر  حلالة  الإيجابية  املوؤ�سرات  على  بناء  املنظمة  العليا  اللجنة  ق��رار  وج��اء 
وتقارير الأر�ساد اجلوية يوم ال�سبت والتي تالئم اإىل حد كبري طبيعة املناف�سة 
يف هذا ال�سباق ، ف�سال عن ا�ستق�ساء اآراء عدد من اأهل البحر واأ�سحاب ال�ساأن 

من نواخذة وبحارة.
وكان باب الت�سجيل للم�ساركة يف �سباق الن�سخة رقم 31 قد اأغلق يوم اجلمعة 
امل��ق��ب��ل نحو  ال�سبت  ي���وم  ���س��وف تبحر  ال��ت��ي  ال�سفن  ع���دد  امل��ا���س��ي ح��ي��ث و���س��ل 
118 �سفينة �سرت�سم لوحة املا�سي اجلميل على �سفحة مياه اخلليج العربي 

الزرقاء.

•• اأبوظبي-وام:

يواجه لوي�س اإنريكي املدير الفني للمنتخب الإ�سباين رغم ح�سم املناف�سة على 
لقب الدوري الإ�سباين ر�سميا ب�سكل مبكر قبل فرتة كافية من املع�سكر احلايل 
مل�ستقبل  بالن�سبة  الروؤية  للمنتخب.. حتديا كبريا يتمثل يف حالة عدم و�سوح 

عدد كبري من لعبي الفريق.
وي�ستعد املنتخب الإ�سباين حاليا لبدء م�سريته يف الن�سخة الثالثة من بطولة 
 11 اأرب��ع مباريات مهمة يف غ�سون  الفريق  اأوروب���ا؛ حيث يخو�س  اأمم  دوري 

يوما.
ويلتقي املنتخب الإ�سباين منتخبات الربتغال والت�سيك و�سوي�سرا ثم الت�سكيك 

جمددا يف 2 و5 و9 و12 يونيو املقبل على الرتتيب.
ولكن عدم ا�ستقرار نحو ن�سف لعبي املنتخب الإ�سباين، الذي ا�ستدعاه اإنريكي 
تقرير  اأ�سار  حيث  املع�سكر  اأج��واء  على  بظالله  يخيم  الأرب��ع��ة،  املباريات  لهذه 
احلديث  يف  اأك���ر  ي��ب��دو  الالعبني  تركيز  اأن  اإىل  الإ�سبانية  "اآ�س"  ل�سحيفة 
واجلدل ب�ساأن م�ستقبلهم وكذلك يف الت�سالت الهاتفية للتعرف على اأحدث ما 

و�سلت اإليه املفاو�سات ب�ساأن الأندية التي �سيلعبون لها يف املو�سم املقبل.
واأ�سار التقرير اإىل اأن معظم اجلدل يتعلق بنادي بر�سلونة الإ�سباين ومفاو�ساته 

ب�ساأن الالعبني املوجودين يف �سفوفه اأو الذين يرغب يف التعاقد معهم.
وبرغم احتالل بر�سلونة املركز الثاين يف الدوري الإ�سباين هذا املو�سم، ي�ستحوذ 
املنتخب  مبع�سكر  املتواجدين  الالعبني  عدد  حيث  من  ال�سدارة  على  الفريق 

الإ�سباين حاليا حيث ي�سم 6 لعبني �سمن القائمة التي ا�ستدعها اإنريكي.
ويف املقابل، ل ي�سم املنتخب حاليا �سوى لعبني اثنني فقط من ريال مدريد 
العدد  نف�س  وه��و  اأوروب���ا  اأبطال  ودوري  الإ�سباين  ال��دوري  بلقبي  حديثا  املتوج 
الإ�سبانيني  بلباو  واأتلتيك  مدريد  اأتلتيكو  من  كل  من  املنتخب  ي�سمه  ال��ذي 

وت�سيل�سي الإجنليزي.

األفارو موراتا ، جايف ، ماركو�س األون�سو، وعدد اآخر من لعبي املنتخب الإ�سباين 
ما زالوا يف مرحلة الرتقب مل�ستقبلهم يف املو�سم املقبل.

م�ساألة  ح�سم  ت�سيل�سي  لعبا  األون�سو  وم��ارك��و���س  اأزبيليكويتا  �سيزار  وينتظر 
رحيلهما عن النادي اللندين و�سط اأجواء غام�سة يف ظل انتقال ملكية النادي 

اإىل مالك جدد.
املوافقة  على  الآن  حتى  ح�سولهما  ع��دم  على  الالعبني  م�سكلة  تقت�سر  ول 
كان  اإذا  مب��ا  اأي�سا  الأم���ر  يتعلق  واإمن���ا  ت�سيل�سي،  ع��ن  الرحيل  ب�ساأن  الر�سمية 
بر�سلونة، الذي يرغب يف �سمهما، ميتلك القدرة احلقيقية على تقدمي الراتب 

املنا�سب لكليهما.
كارلو�س  �سم  يف  حاليا  لرب�سلونة  الفني  املدير  هرينانديز  ت�سايف  يرغب  كما 
�سولري لعب خط و�سط فالن�سيا واملنتخب الإ�سباين، لكن اأتلتيكو مدريد ي�سعى 
اأي�سا ل�سم نف�س الالعب الذي يرتقب حلظة احل�سم مل�ستقبله علما باأنه املمثل 

الوحيد لفالن�سيا يف املنتخب الإ�سباين يف ظل غياب املدافع خو�سيه جايا.
وياأتي املهاجم األفارو موراتا �سمن اأبرز لعبي املنتخب الإ�سباين الذين يحيط 
الغمو�س مب�ستقبلهم اأي�سا حيث خا�س الالعب املو�سم املنق�سي مع يوفنتو�س 
على �سبيل الإعارة من اأتلتيكو مدريد، ولكن املنتظر األ يكون يف �سفوف اأتلتيكو 

باملو�سم اجلديد.
اهتمام  دائ��رة  يف  اأي�سا  دخ��ل  لكنه  الالعب  �سم  يف  الإجنليزي  اأر�سنال  ويرغب 
الدويل  البولندي  مع  التعاقد  �سفقة  تعرت  ح��ال  حمتمل  كبديل  بر�سلونة 

روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونخ الأملاين.
ول يعرف راوؤول دي توما�س املهاجم الآخر للمنتخب الإ�سباين لون القمي�س 

الذي �سريتديه يف املو�سم املقبل حال رحيله عن ا�سبانيول الإ�سباين.
ويف املقبل، قد يكون الحتمال الأقوى بالن�سبة لالعب الو�سط املوهوب جايف هو 
البقاء �سمن �سفوف بر�سلونة الذي ي�سعى لتمديد ارتباط الالعب معه رغم 

اخلالف بني وكيل الالعب وخوان لبورتا رئي�س النادي.

متنى التوفيق وال�سالمة للم�ساركني يوم ال�سبت

را�ضد بن حمدان ي�ضتقبل وفد تنظيمية �ضباق القفال 31
اأحمد بن م�سحار: ب�سمات موؤ�س�س احلدث را�سخة لالأجيال

احتاد الكرة ُيناق�ش »م�ضودة اللوائح« مع الأع�ضاء

قبل دوري الأمم الأوروبية.. الغمو�ش يحيط 
مب�ضتقبل ن�ضف لعبي املنتخب الإ�ضباين

•• دبي-الفجر:

فعاليات  بدبي،  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  مقر  يف  اأم�س  م�ساء  انطلقت 
جلنة  تنظمها  التي  اللوائح  م�سودة  مناق�سة  عمل  ور�سة  من  الأول  اليوم 
ال�سهالوي  ح�سني  يو�سف  بح�سور  وذل��ك  الكرة،  احت��اد  يف  اللوائح  تنقيح 
النائب الثاين لرئي�س الحتاد، رئي�س اللجنة، وعلي حمد البدواوي ع�سو 

اأحمد  والدكتور  احل���داد،  وفي�سل   ، اللجنة  رئي�س  نائب  الإدارة،  جمل�س 
للجنة،  الرفاعي م�ست�ساراً  اللجنة، وهاين  اأع�ساء  العليلي،  �سليمان، عمار 

ومب�ساركة عدد من ممثلي اأندية الدولة.
لرئي�س  الثاين  النائب  ال�سهالوي  يو�سف ح�سني  الور�سة  فعاليات  وافتتح 
احتاد الكرة، رئي�س جلنة تنقيح اللوائح، حيُث رحب بجميع ممثلي الأندية 
ونقل لهم حتيات ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س جمل�س اإدارة احتاد 

الرتقاء  يف  ت�سهم  التي  لأهدافها  العمل  ور�سة  بتحقيق  ومتنياته  الكرة، 
روؤية  مع  متا�سياً  الإم���ارات  دول��ة  يف  القدم  ك��رة  لن�ساط  املنظمة  باللوائح 

.2038
تنقيح  رئي�س جلنة  الكرة،  لرئي�س احتاد  الثاين  النائب  ال�سهالوي  واأك��د  
اللوائح اأن ور�سة العمل ُتقام على مدار ثالثة اأيام ، وذلك يف اإطار حر�س 
واإتاحة  اللوائح،  يف  الدولة  اأندية  مع  الت�ساور  مبداأ  حتقيق  على  الحت��اد 

اللجنة  واأن  خا�سة  اللوائح   تطوير  يف  الأن��دي��ة  ممثلي  مل�ساركة  الفر�سة 
اعتمدت اف�سل املمار�سات الدولية.

والذي  للور�سة  الأول  ال��ي��وم  �سهدها  التي  باملناق�سات  ال�سهالوي  واأ���س��اد 
تعرب  املناق�سات  تلك  اأن  اإىل  م�سرياً  الأ�سا�سي،  النظام  مناق�سة  خالله  مت 
والقوانني  باللوائح  الرت��ق��اء  على  الدولة  اأندية  وحر�س  وع��ي  م��دى  عن 

الريا�سية.

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم اأم�س عن فتح الباب اأمام جميع الحتادات 
الوطنية الأع�ساء، من اأجل اإبداء الرغبة يف ا�ست�سافة كاأ�س اآ�سيا 2023.

 ،2023 اآ�سيا  كاأ�س  ا�ست�سافة  عن  ال�سني  اعتذار  اأعقاب  يف  القرار  وياأتي 
خالل  ال��ق��دم  لكرة  الآ���س��ي��وي  الحت���اد  يف  العمومية  اجلمعية  قامت  حيث 
اجتماعها الثاين والثالثون مبنح ال�سالحية لالإدارة يف الحتاد الآ�سيوي 

اأجل تقدمي ملفات الرت�سيح،  ال�سروط واملتطلبات من  لكرة القدم لو�سع 
وذلك بهدف اإيجاد بديل ل�ست�سافة البطولة.

ويف اأعقاب اختتام عملية تقدمي امللفات، �ستقوم الإدارة يف الحتاد الآ�سيوي 
اإىل املكتب التنفيذي لالحتاد،  لكرة القدم بتقدمي تقرير حول تو�سياتها 

وذلك ليتم اختيار امل�سيف اجلديد لكاأ�س اآ�سيا 2023.
واأكد الحتاد الآ�سيوي اأن املوعد النهائي من اأجل تقدمي طلبات الرغبة يف 

ا�ست�سافة كاأ�س اآ�سيا 2023 �سيكون بتاريخ 30 يونيو املقبل.

•• اأبوظبي - وام: 

اأ�ساد جمل�س اإدارة رابطة املحرتفني، باجلهود التي بذلت من كافة فرق 
العمل لإخراج املو�سم الكروي املنق�سي 2021 - 2022 باأبهى حلة.

واطلع   ،  2023-2022 املقبل  املو�سم  ا�ستعدادات  املجل�س  ناق�س  كما 
على التقارير الفنية والإدارية والت�سويقية، خالل الجتماع الذي عقد 
برئا�سة عبداهلل نا�سر اجلنيبي، بح�سور جمال حامد املري نائب رئي�س 

علي  وط���ارق  امل���ري،  طالب  وح�سن  اليماحي،  عبيد  وحممد  ال��راب��ط��ة، 
اأع�ساء  ال�سويدي  عبدالعزيز  وجواهر  الكعبي  عبيد  و�سعيد  ال�سبيبي، 
جمل�س الإدارة، والدكتور خالد حممد عبد اهلل م�ست�سار تطوير الأعمال، 
وم�سعب املرزوقي مدير قطاع اخلدمات امل�ساندة، ومديري الإدارات يف 

رابطة املحرتفني.
واطلع جمل�س الرابطة خالل الجتماع على تقارير الإجناز و�سري العمل 

يف خمتلف الإدارات والأق�سام، وامل�سروعات القائمة وامل�ستقبلية.

»الآ�ضيوي« لكرة القدم يعلن فتح باب 
الرت�ضح ل�ضت�ضافة كاأ�ش الأمم 2023 

»رابطة املحرتفني« ت�ضيد بنجاح املو�ضم 
الكروي وتناق�ش ا�ضتعدادات املو�ضم املقبل

اأوروبا  اأبطال  بلقب م�سابقة دوري  الإ�سباين  ريال مدريد  نادي  تتويج  مل يكن 
لكرة القدم على ح�ساب ليفربول النكليزي الف�سل الأخري للمو�سم الأوروبي 
الأمم  دوري  م�سابقة  مناف�سات  عجلة  انطالق  مع  الث��ارة  ت�ستمر  اذ  ال��ك��روي، 
الأوروبية يف ن�سختها الثالثة، حيث ت�ستعد فرن�سا بطلة مونديال رو�سيا 2018 

للدفاع عن لقبها القاري متهيداً للعر�س الكروي العاملي يف قطر.
الالعبني  احل��ايل منح  العام  نهاية  نقل مونديال قطر حتى  لقرار  كان ميكن 
فر�سة احل�سول على فرتة راحة اأطول من املعتاد، ولكن بخالف املتوقع �ستكون 
حمطة  احل��ايل  حزيران/يونيو  منت�سف  حتى  ت�ستمر  التي  الدولية  املباريات 
مرهقة جديدة حيث ميكن اأن ي�سل عددها اإىل اأربع لكل منتخب. دفعت كثافة 
امل��ب��اري��ات وال��ت��ع��ب ال��ب��دين والره����اق راب��ط��ة ال��الع��ب��ني امل��ح��رتف��ني "فيفربو" 
انه ل يتوجب على الالعبني  اإىل دق ناقو�س اخلطر، معتربة  املا�سي  الأ�سبوع 

املحرتفني خو�س اأكر من 55 مباراة يف املو�سم.
�سبق ملدافع ليفربول الدويل ال�سكتلندي اأندي روبرت�سون اأن خا�س هذا الكم 
من املباريات قبل الن�سمام اإىل منتخب بالده خلو�س الأربعاء امللحق الوروبي 

املوؤهل اإىل مونديال قطر �سد اأوكرانيا.
ويف حال خرج املنتخب ال�سكتلندي فائزاً، �سيواجه ويلز يف كارديف الأحد ملقعد 
دوري  مباريات يف  ث��الث  واج��ب خو�س  مع  لكن  القطري،  ال��ك��روي  العر�س  يف 
وواحدة  اأرمينيا  اأم��ام  اثنتان  منها  املونديايل،  ا�ستحقاقه  بعد  الأوروبية  المم 
الثاين.  امل�ستوى  الأوىل من  املجموعة  اإيرلندا �سمن مناف�سات  �سد جمهورية 
قال روبرت�سون موؤخراً "هذا كثري بعد مو�سم حافل للجميع"، م�سيفاً "َتطلب 
غري  ه��ذا  اأن  واعتقد  فقط،  عطلة  اأي���ام   9 اأو   8 على  احل�سول  الالعبني  م��ن 
عادل". وبدوره، وبعدما قاد ريال للفوز بامل�سابقة القارية الأم، التحق املهاجم 
مباريات   4 خلو�س  ي�ستعد  الفرن�سي كرمي بنزمية مبنتخب "الديوك" الذي 

�سمن مناف�سات املجموعة الأوىل من امل�ستوى الأّول.
اأر�سها  على  مبارياتها   2018 رو�سيا  مونديال  لقب  حاملة  فرن�سا  وت�ستهل 
مبواجهة الدمنارك اجلمعة، قبل اأن حتل توالياً �سيفة على كرواتيا ثم النم�سا 

يف 6 و10 ال�سهر احلايل، لتعود وت�ست�سيف كرواتيا يف 13 منه.
املونديال،  لقبهم يف  للدفاع عن  دي�سان  ديدييه  امل��درب  ي�ستعد لعبو  ويف وقت 
يقع على عاتقهم بداية مهمة الدفاع اأي�ساً عن لقب دوري الأمم بعدما احرزوا 
لقب الن�سخة الثانية يف ت�سرين الأّول-اكتوبر املا�سي، بفوزهم يف النهائي على 
اإ�سبانيا 2-1 على ملعب �سان �سريو يف ميالنو. و�سيكون بنزمية، املر�سح الأبرز 

للفوز بالكرة الذهبية لأف�سل لعب يف العامل للمرة الوىل يف م�سريته حتت 
النجم  مبابي  كيليان  مع  الهجوم  يف  �سراكته  وحت��دي��داً  النقاد،  واأع��ني  املجهر 

جرمان. �سان  باري�س  "املتفجر" لنادي 
اإيطاليا بطلة كاأ�س  واكت�سبت املجموعة الثالثة �سفة "جمموعة املوت" اذ ت�سم 

اأوروبا ال�سيف املا�سي واأملانيا وانكلرتا اإىل جانب املجر.
اأمام  ال��ورق  بلقاء �سهل على  املناف�سات  �ساوثغيت  امل��درب غاريث  وي�ستهل رجال 
املجر يف العا�سمة بوداب�ست ال�سبت، فيما يخو�سون رحلة حمفوفة باملخاطر اإىل 
ميونيخ ملواجهة اأملانيا يف 7 ال�سهر احلايل قبل ا�ستقبال اإيطاليا يف ولفرهامبتون 

واملجر يف 11 و14 منه توالياً.
مان�سيني  روبرتو  الإي��ط��ايل  امل��درب  الثالثة" رج��ال  "الأ�سود  منتخب  ويواجه 
خلف اأبواب مو�سدة بوجه اجلماهري بعدما فر�س الحتاد الوروبي لكرة القدم 
)ويفا( عقوبة على الحتاد النكليزي على خلفية اأعمال �سغب �سابت نهائي كاأ�س 

اأوروبا العام املا�سي يف وميبلي.
املتوج  ال��ربت��غ��ايل  ن��ظ��ريه  ال���س��ب��اين  املنتخب  ي�ستقبل  الثانية  املجموعة  ويف 
�سد  بلجيكا  تلعب  فيما  اخلمي�س،  اإ�سبيلية  يف   2019 ع��ام  الأوىل  بالن�سخة 

جارتها هولندا اجلمعة �سمن مناف�سات املجموعة الرابعة.
وابدت بلجيكا وهولندا وبولندا وويلز اهتمامها بالن�سخة الثالثة لدوري الأمم 
الأوروبية التي اب�سرت النور للحلول بدًل من املباريات الودية، باعالنها رغبتها 
العام  حزيران/يونيو  يف  والنهائي  النهائي  ن�سف  ال��دور  مباريات  با�ست�سافة 
املقبل. بعد ذلك، هناك احتمال اأن تن�سم منتخبات قارة اأمريكا اجلنوبية اإىل 

ن�سخة مو�سعة من امل�سابقة القارية.
�سرح رئي�س ويفا ال�سلوفيني األك�سندر ت�سيفريين لوكالة فران�س بر�س ال�سبوع 

املا�سي "نحن نناق�س ذلك وهو احتمال، لكن يف الوقت احلايل ما زالت فكرة".
مل  لأنهم  �سعداء  لي�سوا  الوطنية  للمنتخبات  الأوروب��ي��ون  "املدربون  واأ���س��اف 
والمر  الودية،  املباريات  يف  اجلنوبية  اأمريكا  )منتخبات(  مع  يلعبون  يعودوا 
م�سابقة  تكون  "قد  واأردف  اجلنوبية".  اأمريكا  )منتخبات(  على  ينعك�س  ذات��ه 
ننظم  ل  كي  التنفيذ،  قيد  ن�سعها  كيف  نرى  اأن  علينا  ولكن  لالهتمام  مثرية 
املزيد من املباريات مقارنة مع الو�سع احلايل". وانعك�ست العالقة الوثيقة بني 
ويفا ونظريه الأمريكي اجلنوبي كومنيبول اإيجاباً على ع�ساق الكرة امل�ستديرة 
عقب قرار تنظيم مباراة "فينالي�سيما" الأربعاء بني اإيطاليا بطلة اأمم اأوروبا 

والأرجنتني بطلة كوبا اأمريكا على ملعب "وميبلي" يف لندن.

فرن�ضا ت�ضتعد ملونديال قطر بالدفاع عن لقبها القاري 
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•• اأبوظبي- وام: 

حافظ املهاجم الفرن�سي كيليان مبابي الذي رف�س الرحيل عن الدوري 
اأغلى الالعبني بالأندية  الفرن�سي لكرة القدم.. على موقعه يف �سدارة 
ليونيل  الأرجنتيني  لزميليه  ال�سوقية  القيمة  تراجعت  فيما  الفرن�سية 

مي�سي والربازيلي نيمار.
يف  املتخ�س�س  ال��ع��امل��ي  ماركت"  "تران�سفري  م��وق��ع  وك�����س��ف 

اإح�سائيات الالعبني والأندية عن التحديث اجلديد الذي 
طراأ على بور�سة لعبي الدوري الفرن�سي لكرة القدم مع 
النتقالت  فرتة  وبداية   2022  -  2021 مو�سم  انتهاء 

ال�سيفية احلالية.
وحافظ مبابي على موقعه يف ال�سدارة بقيمة �سوقية تبلغ 

عدل الالعب عن فكرة الرحيل  حيث  يورو  مليون   160
اإىل ريال مدريد الإ�سباين بعدما كان قاب قو�سني اأو اأدنى 

من اإمتام هذه ال�سفقة.
�سان جريمان  باري�س  وج��دد مبابي عقده مع 

ال���ف���رن�������س���ي حتى  ال��������دوري  ل��ي��ظ��ل يف 
القيمة  ع��ل��ى  حم��اف��ظ��ا   2025

ال�سوقية له دون اأي تغيري.
القيمة  ت��راج��ع��ت  امل���ق���اب���ل،  ويف 
ال�سوقية لكل من مي�سي ونيمار 
م��ل��ح��وظ ح��ي��ث خ�سر  ب�����س��ك��ل 
ي��ورو من  10 ماليني  مي�سي 
واحدة  دفعة  ال�سوقية  قيمته 

50 مليون يورو،  لت�سل اإىل 
وي��رج��ع ه���ذا ب��ال��ت��اأك��ي��د اإىل 
يحتفل  حيث  ال�سن  ع��ام��ل 
ال����الع����ب ب���ع���ي���د م���ي���الده 

ال�35 يف يونيو املقبل.
وب���رغ���م ه����ذا ال���رتاج���ع يف 
ق���ي���م���ت���ه ال�������س���وق���ي���ة، وه���و 

على  ال����ث����ام����ن  ال������رتاج������ع 
القيمة، ل  ه��ذه  ال��ت��وايل يف 
الالعب  ه����و  م��ي�����س��ي  ي������زال 
العامل  م�ستوى  على  الأغلى 

يف فئته العمرية.
كذلك، تراجعت القيمة ال�سوقية 

لنيمار ب�سكل ملحوظ من 90 اإىل 
على  ح��اف��ظ  لكنه  ي���ورو  مليون   75
الثاين خلف مبابي  املركز  موقعه يف 
ال�سوقية  القيم  اأ���س��ح��اب  قائمة  يف 

ماركينو�س  الربازيلي  زميليه  على  متقدما  الفرن�سي  بالدوري  الأعلى 
منهما  لكل  ال�سوقية  القيمة  تراجعت  اللذين  حكيمي  اأ�سرف  واملغربي 
ي���ورو على  70 و65 م��ل��ي��ون  ي���ورو لت�سبح  5 م��الي��ني  اأي�����س��ا مب��ق��دار 

الرتتيب.
موناكو  ويف املقابل، كان اأوريلني ت�سواميني "22 عاما" جنم 

�ساحب اأف�سل قفزة يف املراكز الع�سرة 

 40 ب�سكل كبري من  ال�سوقية  قيمته  ارتفعت  بالت�سنيف؛ حيث  الأوىل 
اإىل 60 مليون يورو.

ويرجع هذا التقدم الكبري بن�سبة 50 % يف القيمة ال�سوقية لالعب اإىل 
املناف�سة القوية الدائرة بني ريال مدريد الإ�سباين وليفربول الإجنليزي 
ع��ل��ى ���س��م ال��الع��ب ب��ع��د م��و���س��م��ه ال���رائ���ع م��ع م��ون��اك��و يف 

الدوري الفرن�سي.
املركز  اإىل  بهذا  ت�سواميني  وت��ق��دم 

اأع���ل���ى  ق���ائ���م���ة  اخل����ام���������س يف 

لعبي الدوري الفرن�سي من حيث القيمة ال�سوقية متقدما على مي�سي 
الذي تراجع للمركز ال�ساد�س.

وهبطت القيمة ال�سوقية لالإيطايل جانلويجي دوناروما "23 عاما" ، 
50 مليون  اإىل  ، لت�سل  العامل  املرمى يف  اأف�سل حرا�س  ال��ذي كان من 

يورو بعد ان كانت 65 مليون.
ورمبا يكون ال�سبب يف هذا هو عدم م�ساركته يف جميع مباريات �سان 
زميله  وب��ني  بينه  امل���داورة  عملية  ا�ستمرار  ظل  يف  جريمان 
الكو�ستاريكي كيلور نافا�س الذي تراجعت قيمته اأي�سا من 

يورو. ماليني   8 اإىل   10
الفرن�سي  حقق  القائمة،  يف  الأوىل  امل��راك��ز  ع��ن  وبعيدا 
ال�ساب هوجو اإكيتيكي "19 عاما" مهاجم �ستاد رمي�س 
يورو  مليون   20 من  ال�سوقية  قيمته  يف  هائلة  طفرة 
8 ماليني  28 مليون ي��ورو بزيادة  يف الإ���س��دار الأخ��ري اإىل 

يورو.
وكان اإكيتيكي اكت�سافا حقيقيا يف املو�سم املنق�سي 
ق����دم عرو�سا  ال��ف��رن�����س��ي ح��ي��ث  ب����ال����دوري 
نيوكا�سل  متميزة مع فريقه ما دفع 
الإجنليزي وبورو�سيا دورمتوند 
يف  ال�����دخ�����ول  اإىل  الأمل���������اين 
مناف�سة قوية على �سمه 

هذا ال�سيف.

•• اأبوظبي- وام:

كاأ�س  بطولة  الأربعاء  اليوم  تنطلق 
اآ���س��ي��ا ل��ك��رة ال��ق��دم حت��ت 23 عاما 
للمرة  ت��ق��ام  ح��ي��ث  اأوزب��ك�����س��ت��ان  يف 
اآ�سيا.  و����س���ط  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأوىل 
وتقام املناف�سات على مدار 19 يوما 
يتناف�سون  منتخبا،   16 مب�ساركة 
نخبة  مب�ساركة  م��ب��اراة   32 خ��الل 
من اأبرز جنوم كرة القدم الآ�سيوية 
ومن اأبرزهم جنم املنتخب الياباين 
مينامينو،  ت���اك���وم���ي  ول���ي���ف���رب���ول 
والإي��ران��ي��ني م��ه��دي ت��ارمي��ي وعلي 
ر����س���ا ب���ريان���ف���ان���د، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
يف   2019 اآ�سيا  كاأ�س  بلقب  الفائز 
الإمارات وهّداف البطولة القطري 
���س��ت��ك��ون ن�سخة  ب��ي��ن��م��ا  امل���ع���ز ع���ل���ي، 
لكت�ساف  ج��ي��دة  ف��ر���س��ة   2022
جيل جديد من الأ�سماء امل�ستقبلية 
ال�����ب�����ارزة، وذل������ك ب��ح�����س��ب الحت�����اد 
الآ�سيوي. وي�سارك منتخبنا الوطني 
يف البطولة �سمن املجموعة الرابعة 
ال�سعودية  م��ن��ت��خ��ب��ات  ت�����س��م  ال��ت��ي 
بقائمة  وط��اج��ك�����س��ت��ان،  وال���ي���اب���ان 
ت�سم 23 لعبا بقيادة املدير الفني 
وتقام  ���س��ي��ل��ف��ا.  دي��ن�����س  الإ����س���ب���اين 
مالعب،   4 يف  ال��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات 
الأوزبكية  العا�سمة  يف  منها  ثالثة 
بونيودكور  ���س��ت��اد  وه����ي  ط�����س��ق��ن��د، 
اليوم  الفتتاح  م��ب��اراة  ي�سهد  ال��ذي 
 19 يف  النهائية  وامل��ب��اراة  الأرب��ع��اء 
يونيو املقبل، وكذلك �ستاد باختاكور 

و���س��ت��اد ل��وك��وم��وت��ي��ف، اإ���س��اف��ة اإىل 
قر�سي  مدينة  يف  امل��رك��زي  ال���س��ت��اد 
الأوزب��ك��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة. وك��ان��ت بعثة 
اإىل  و���س��ل��ت  ق��د  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
الأحد  الأوزب��ك��ي��ة  ط�سقند  م��دي��ن��ة 
امل���ا����س���ي ا����س���ت���ع���دادا ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
اجلولة  ويف  ال����ق����اري����ة.  ال���ب���ط���ول���ة 
املجموعة  تلتقي �سمن  الفتتاحية، 
ا�ستاد  على  قطر  م��ع  اإي���ران  الأوىل 
اأ�سرتاليا  ت�ستعد  بينما  بونيودكور، 
املجموعة  يف  ال����ك����وي����ت  مل����واج����ه����ة 
 9 غياب  بعد  �ستعود  والتي  الثانية، 
ال��ب��ط��ول��ة، وذلك  اإىل ه���ذه  ���س��ن��وات 

ط�سقند.  يف  امل��رك��زي  ال���س��ت��اد  على 
ي��وم الف��ت��ت��اح يف  وت�ستمر م��ب��اري��ات 
وق��ت لح��ق م��ن ال��ي��وم نف�سه حيث 
اأوزبك�ستان  املُ�سيفة  ال��دول��ة  ت��ب��داأ 
يف  م�سوارها   2018 ن�سخة  بطلة 
الوافد  مب��الق��اة  الأوىل  املجموعة 
منتخب  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى  اجل���دي���د 
باختاكور،  �ستاد  على  تركمان�ستان 
قبل اأن يواجه منتخب الأردن �سمن 
منتخب  ن��ظ��ريه  الثانية  املجموعة 
 2013 عام  باللقب  الفائز  العراق 
قر�سي.  امل���رك���زي يف  ال���س��ت��اد  ع��ل��ى 
وتنطلق مناف�سات املجموعة الثالثة 

كوريا  ت����واج����ه  ع���ن���دم���ا  اخل��م��ي�����س 
والتي  ال���ل���ق���ب،  ح��ام��ل��ة  اجل��ن��وب��ي��ة 
فريق  اأول  ت�����س��ب��ح  اأن  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع 
نظريتها  متتاليني،  بلقبني  ي��ف��وز 
يف  لوكوموتيف.  �ستاد  على  ماليزيا 
املقابل تتطلع الغرميتان يف منطقة 
اآ�سيان تايالند وفيتنام لإعادة اإحياء 
املباراة النهائية يف دورة األعاب جنوب 
اآ���س��ي��ا، وال��ت��ي ن���ال خ��الل��ه��ا منتخب 
فيتنام ال�ساب امليداليات الذهبية يف 
يلتقي  حيث  اأ�سبوعني،  قبل  هانوي 
بونيودكور.  ���س��ت��اد  ع��ل��ى  امل��ن��ت��خ��ب��ان 
مواجهة  الرابعة  املجموعة  وت�سهد 

ك��ب��رية ب���ني ب��ط��ل��ة ن�����س��خ��ة 2016 
على  الوطني  منتخبنا  م��ع  اليابان 
ا�ستاد باختاكور، وذلك يوم اجلمعة 
بتوقيت   17:00 ال�����س��اع��ة  امل��ق��ب��ل 
ال�سعودية  تلتقي  اأن  قبل  الإم���ارات، 
و�سيفة الن�سخة الأخرية يف تايالند 
على  ط��اج��ي��ك�����س��ت��ان  مناف�ستها  م���ع 
ا���س��ت��اد ل��وك��وم��وت��ي��ف. وت�����ّوج بلقب 
ال��ن�����س��خ امل��ا���س��ي��ة م���ن ال��ب��ط��ول��ة كل 
وك��وري��ا اجلنوبية  اأوزب��ك�����س��ت��ان  م��ن 
يتطلعوا  حيث  وال��ي��اب��ان،  وال��ع��راق 
جميعا اإىل نيل اللقب للمرة الثانية. 
من  اخل��ام�����س��ة  ال��ن�����س��خ��ة  و�ست�سهد 

لتقنية  الكامل  التطبيق  البطولة 
يف   VAR امل�ساعد  الفيديو  حكم 
على  الثانية  للمرة  املباريات  جميع 
ال���ت���وايل، ح��ي��ث ت��ع��د جم��م��وع��ة من 
امل��ب��اري��ات ال��ق��وي��ة ب��ت��ق��دمي الإث����ارة 
للجماهري املتحم�سة يف جميع اأنحاء 
القارة. على خط اآخر اأعلن الحتاد 
الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ن اإطالق 
كاأ�س  مباريات  نتائج  توقع  �سفحة 
23 ع��ام��ا، حيث ميكن  اآ���س��ي��ا حت��ت 
ملحبي كرة القدم يف قارة اآ�سيا وكافة 
امل�سابقة،  يف  امل�ساركة  العامل  اأرج��اء 
وذلك �سمن تفاعلهم مع البطولة. 
امل�����س��ارك��ة يف  ك��م��ا مي��ك��ن للجماهري 
 32 ال�  املباريات  جميع  نتائج  توقع 
بجمع  يقوموا  بحيث  البطولة،  يف 
�سيكون  ك��م��ا  ل��ت��وق��ع��ات��ه��م،  ن���ق���اط 
للم�ساركني  اإ�سافية  نقاط  هنالك 
اأ�سدقائهم  بدعوة  يقومون  الذين 
ع���رب مواقع  ال��ل��ع��ب��ة  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
القيام  وبعد  الجتماعي.  التوا�سل 
بالت�سجيل، �سيكون باإمكان جماهري 
ك�����رة ال����ق����دم امل���ن���اف�������س���ة م����ن اأج����ل 
للبطولة  ال��ر���س��م��ي��ة  ب��ال��ك��رة  ال��ف��وز 
جنوم  م���ن  م��وق��ع��ة  "مولنت"  م���ن 
�سيكون  حيث  فريقهم،  يف  امل�ستقبل 
هنالك فائز من كل فريق بال�ستناد 
اإىل عدد النقاط التي يقوم بجمعها. 
و���س��ي��ت��م اإع�����الم ال��ف��ائ��زي��ن ال����� 16 
ع��رب ب��ري��د ال���ك���رتوين م��ن الحتاد 
ال��ق��دم عقب نهاية  ل��ك��رة  الآ���س��ي��وي 

البطولة.

نخبة جنوم القارة يتاأهبون للم�ساركة يف كاأ�س اآ�سيا حتت 23 عاما لكرة القدم باأوزبك�ستان

منتخبنا الوطني يوا�ضل ال�ضتعداد خلو�ش اأوىل 
مواجهاته اجلمعة اأمام اليابان

بور�ضة الالعبني بفرن�ضا.. مبابي يحتفظ بال�ضدارة وت�ضواميني يتقدم وتراجع مي�ضي ونيمار

�ضكالوين: مي�ضي كان مبهرًا.. 
ولكنه اأف�ضل بكثري الآن

على  �سكالوين،  ليونيل  القدم،  لكرة  الأرجنتيني  املنتخب  م��درب  اأثنى 
الذي  مي�سي،  ليونيل  ج��ريم��ان،  �سان  باري�س  ملهاجم  ال��ك��روي  الن�سوج 

اعترب اأنه لعب اأف�سل بكثري الآن من ذي قبل.
يف مقابلة ح�سرية مع �سكالوين ُن�سرت عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 
بني  الأرب���ع���اء  ال��ي��وم  �ستقام  ال��ت��ي  فينالي�سيما،  ل  ك��اأ���س  م��ب��اراة  ع�سية 

الأرجنتني واإيطاليا.
وقال �سكالوين عن مي�سي: "يف ال�سابق كان مبهراً، كان ميرر لأي لعب 

ويفعل ما يريد بالكرة، والآن بات يفهم اللعبة اأكر بكثري".
امل�ستوى  على  كثرياً  حت�سن  مي�سي  واعترب مدرب "الألبي�سيلي�ستي" اأن 
الكروي، وتذكر حني كان يلعب اأمامه اأو معه يف املنتخب قبل اأن ي�سبح 

مدرباً.
وقال: "عانيت منه كخ�سم وكنا نخ�سر اأمامه دائماً، وكزميل لطاملا كانت 

عالقتي به جيدة قبل مونديال 2006، وعلى طول الطريق".
يف  وميبلي  ملعب  على  الأرب��ع��اء،  ال��ي��وم  فينالي�سيما  ل  م��ب��اراة  و�ستقام 
ك��ا���س الأمم  اأم��ري��ك��ا الأرج��ن��ت��ني، وحاملة لقب  ب��ني بطلة ك��وب��ا  ل��ن��دن، 

الأوروبية اإيطاليا.
وعن هذه املواجهة، و�سف �سكالوين منتخب اإيطاليا باأنه خ�سم كبري، 
م�سرياً اإىل اأن "الآتزوري" واحداً من اأف�سل املنتخبات يف العامل، ويتمتع 

بثقافة كرة قدم مده�سة".
 و�سمت قائمة �سكالوين ملواجهة اإيطاليا 29 لعباً، من اأبرزهم مي�سي، 
ولوت���ارو  اأوت��ام��ي��ن��دي،  ونيكول�س  مارتينيز،  واإمييليانو  م��اري��ا،  ودي 

مارتينيز.

مواجهة  على  ال�����س��وء  امل��غ��رب��ي��ة،  ال�سحف  �سلطت 
نهائي دوري اأبطال اأفريقيا، التي ح�سم لقبها نادي 
الثنني،  الأول  اأم�����س  امل�ستحق  ف���وزه  بعد  ال����وداد، 
ع��ل��ى الأه��ل��ي امل�����س��ري 2-0، ع��ل��ى م��رك��ب حممد 

اخلام�س.
"الوداد ي�سحق الأهلي  "ه�سربي�س":  عنوان موقع 
واأك���د يف  اأفريقيا"،  اأب��ط��ال  ب���دوري  وي��ت��وج  بثنائية 
تقريره اأن الفريق املغربي تفوق على حامل اللقب، 
بف�سل تاألق جنم املباراة بال منازع، زهري املرتجي.

"الوداد  ع���ن���وان:  ك��ت��ب  �سبور"،  "هبة  م��وق��ع  اأم����ا 

اإىل  واأ�سار  القارة"،  على  ي�سيطران  بركان  ونه�سة 
اأن الوداد ونه�سة بركان جنحا يف فر�س �سيطرتهما 
بلقبي  تتويجهما  بعد  اأفريقيا،  ق��ارة  على  الكروية 

دوري اأبطال اأفريقيا، وكاأ�س الكونفدرالية.
وذكر موقع "البطولة املغربي" يف عنوانه: "الوداد 
اأبطال  دوري  ن��ه��ائ��ي��ات  يف  الأه���ل���ي  ع��ق��دة  ي�����س��ب��ح 
تاريخه  م��دار  على  الأه��ل��ي  اأن  واأو���س��ح  اأفريقيا"، 
اأمام  م��رت��ني  منهم  الآن،  ح��ت��ى  ن��ه��ائ��ي��ات   5 خ�سر 
2017، وخالل  ال��ذي تغلب عليه يف ع��ام  ال���وداد، 
الن�سخة احلالية، ليكر�س بذلك عقدة لبطل القارة 

يف العام املا�سي.
"رجال الوداد يخر�سون الأهلي"، هكذا كان عنوان 
موقع "البطولة"، الذي اأكد اأن الوداد عاقب �سيفه 
بالهدف الثاين، حني توغل اأيوب العملود يف الرواق 
امل��ق��ا���س للمرتجي،  الأمي����ن، م��ق��دم��اً مت��ري��رة على 
اأن  ق��ب��ل  ل��ك��رت��ه الأوىل،  ال�����س��ن��اوي  ت�����س��دى  ال����ذي 

ي�سعها يف املحاولة الثانية بال�سباك.
يذكر اأن املدير الفني لنادي الوداد، وليد الركراكي، 
جن���ح يف ح�����س��د ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة ل��ل��م��رة الأوىل يف 

م�سريته التدريبية.

ماذا قالت ال�ضحف املغربية بعد انت�ضار الوداد على الأهلي؟ اختيار بنزميا اأف�ضل لعب 
يف دوري اأبطال اأوروبا

مهاجم  اختيار  "يويفا"،  ال��ق��دم  لكرة  الأوروب����ي  الحت���اد  اأع��ل��ن 
ريال مدريد، كرمي بنزميا، كاأف�سل لعب يف دوري الأبطال هذا 

املو�سم، الثالثاء.
ق���اد ال��ه��داف ب��ن��زمي��ا ف��ري��ق��ه ري���ال م��دري��د لإح����راز ل��ق��ب دوري 

الأبطال، بعد الفوز 1-0 على ليفربول يف النهائي.
فيني�سيو�س  ال��ربازي��ل��ي  اإىل  �ساب  لع��ب  اأف�سل  ج��ائ��زة  وذه��ب��ت 
ج��ون��ي��ور، و���س��اح��ب ه���دف ال��ف��وز يف ن��ه��ائ��ي دوري الأب���ط���ال يف 

باري�س.



تعاين من حالة نادرة جتعلها ب� 50 �ضخ�ضية 
فقط  �سنوات  اأرب��ع  العمر  من  تبلغ  ل��ودج  ميل  الربيطانية  كانت 
 ،)DID( عندما عانت لأول مرة من ا�سطراب الهوية النف�سامي
اأكر  اأو  بوجود هويتني  املري�س  ب�سعور  تتميز  نف�سية  وهي حالة 

لديه، والتي غالًبا ما تتكون ا�ستجابة لالإ�سابة ب�سدمة ما.
وتدعي ميل التي تبلغ من العمر الآن 30 عاماً، اإنها حت�س بوجود 
50 �سخ�سية يف ج�سدها. وعندما �ُسئلت عن حالتها ، قالت ميل: 
الذين  الأ�سخا�س  من  التعليقات  من  الكثري  اأتلقى  ما  "غالًبا 
يقولون اإن هذا الأمر نادر جًدا، واأن الإ�سابة به لي�س وارداً بالن�سبة 

لهم، وهذا اعتقاد خطاأ، لأنه قد ي�سيب اأي �سخ�س"
اإن��ه��ا مت��ر بفرتة  ، ت��ق��ول م��ي��ل  ع��ن��دم��ا تنتقل اإىل ه��وي��ة ج��دي��دة 
وجيزة من الرتباك وال�سيق واأحياًنا فقدان الوعي. وتتنقل بني 

ال�سخ�سيات من خم�س اإىل ع�سرين مرة يف اليوم.
مت   ، املجموع  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  يف  ا  متخ�س�سً  30 روؤي���ة  بعد 
�سن  يف  النف�سامية  ال�سخ�سية  با�سطراب  اأخ��رًيا  ميل  ت�سخي�س 

26، وتقول اإنها �سعيدة لأنها تعرف الآن ما تعاين منه.
اأن ا�سطرابها بداأ يف �سن الرابعة  اإن معاجلها يعتقد  وتقول ميل 
تقريًبا، وكان يعتقد يف البداية اأنه ذهان ، لكن بعد ثالثة اأ�سهر من 
جل�ساتهما �سرعان ما اأدرك اأنه ا�سطراب ال�سخ�سية النف�سامية.

قرية اأ�ضباح.. ملاذا هجرها �ضكانها ؟
تاينهام هي قرية اأ�سباح توقف فيها الزمن عند عام 1943 اأثناء 

احلرب العاملية الثانية بعد اأن هرب منها جميع �سكانها.
املفقودة"  "القرية  با�سم  املعروفة  دور���س��ت،  تاينهام،  قرية  وتقع 
يف واد م��ن��ع��زل ب��ني تلتني م��ن ت���الل ب��ورب��ي��ك و ل��ه��ا ت��اري��خ غني 
تاريخ  ويعود  ال�سنني.  مر  على  احل�سارات  خمتلف  وا�ستخدمتها 
الن�ساط الب�سري يف املنطقة اإىل الع�سر احلديدي، وقد مت العثور 
على عالمات للوجود الروماين يف الوادي. و تعود كني�سة القدي�سة 
ماري يف تينهام اإىل القرن اخلام�س ع�سر، وخالل احلرب العاملية 
الثانية مت اإخالء القرية من �سكانها، حيث كان ُيعتقد اأن املناظر 
و و�سل  الع�سكرية.  املناورات  ملمار�سة  ديفون مثالية  الطبيعية يف 
اجلنود الأمريكيون وهم متحم�سون للم�ساركة يف احلرب، وظهر 
اإىل  القوات  ديفون، واحتاجت  التدريب يف  العديد من مع�سكرات 
تاينهام واملنطقة املحيطة بها للتدريب الع�سكري وكان ُيعتقد اأنه 
املجموع، مت ال�ستيالء  القرية. و يف  �سكان  اأماًنا نقل  الأك��ر  من 
على 7500 فدان حول القرية قبل عيد امليالد عام 1943 من قبل 
مكتب احلرب. ولالأ�سف ، كان هذا يعني اأن القرويني �سيخ�سرون 

منازلهم، لكن الكثريين كانوا ياأملون يف العودة ذات يوم.

يهاجم لوحة املوناليزا بالق�ضدة
اهتزت لوحة املوناليزا لكنها مل ت�سب ب�سوء اأول اأول اأم�س الأحد 
عندما حاول اأحد زوار متحف اللوفر حتطيم الزجاج الذي يحمي 
يف  بالق�سدة  �سطحه  تلطيخ  قبل  العامل  يف  �سهرة  الأك��ر  اللوحة 

حيلة دعائية على ما يبدو متعلقة باملناخ.
وكان اجلاين رجال متنكرا يف زي �سيدة عجوز قفز من على مقعد 
بعد  مل��ا  فيديو  مقطع  م�سور  وك��ت��ب  ال��زج��اج.  ليهاجم  متحرك 
وه��و ينظف  اللوفر  العاملني يف متحف  اأح��د  احل��ادث يظهر فيه 
الزجاج "رمبا هذا جمرد جنون بالن�سبة يل. يقوم بعد ذلك بتلطيخ 
الزجاج بالق�سدة، ويرمي ال��ورود يف كل مكان قبل اأن يت�سدى له 
التوا�سل  و�سائل  على  ُن�سر  اآخ��ر  فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر  الأمن". 
بينما  اللوحة،  تنظيف  من  ينتهي  وهو  املوظف  نف�س  الجتماعي 

يزيل عامل اآخر مقعدا متحركا من اأمام حتفة دافن�سي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الأ�ضرع يف العامل.. تقراأ 789 كلمة يف الدقيقة
100 مت�سابق من  اأكر من  ال�سريعة بعد مناف�سة  القراءة  العامل يف  اإميا عامل ببطولة  الباك�ستانية  الفتاة  فازت 

جميع اأنحاء العامل.
واأو�سحت البطولة العاملية للقراءة ال�سريعة اأن �سرعة القراءة الفّعالة عبارة عن عملية ح�سابية جترى لتحديد 
الفائز بناًء على �سرعة الفهم والقراءة، والتي تقا�س بعدد الكلمات املقروءة يف الدقيقة الواحدة )WPM(، حيث 

يبلغ متو�سط �سرعة القراءة يف جميع اأنحاء العامل حوايل 200 كلمة يف الدقيقة.
واأكدت اأن الكتاب املقدم يف البطولة تاألف من اإجمايل 15.823 كلمة قراأتها اإميا عامل خالل 20 دقيقة و4 ثواٍن، 
%، ما حقق لهذه املت�سابقة الباك�ستانية  ب�سرعة 789 كلمة يف الدقيقة الواحدة، مع ا�ستيعاب ا�ستثنائي بن�سبة 97 

درجة عالية يف �سرعة القراءة الفّعالة بلغت 7.648 كلمة يف الدقيقة.
وح�سلت "اإميا عامل" على العديد من اجلوائز املرموقة، منها جائزة بطل العامل يف الذاكرة 2020، كما حققت 

العديد من الأرقام القيا�سية العاملية الأخرى.
وقالت اإميا بعد حتقيقها اللقب: "اأ�سعر بالر�سى كلما عدت اإىل وطني حاملة معي لقباً عاملياً جديداً؛ فاأنا اأحقق 
النجاحات لألهم الفتيات وال�سباب، ولأحفزهم لعتماد اأ�ساليب تعلم اأ�سرع واأ�سهل، ولأ�سارك يف تغيري قواعد اللعبة 

وحتقيق التميز الأكادميي".
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بريطانيا.. تاأ�ضرية عمل خلريجي اأف�ضل اجلامعات
خلريجي  مُينح  ج��دي��د،  ت��اأ���س��رية  نظام  ع��ن  الربيطانية  احلكومة  اأعلنت 
اخلم�س  ال�سنوات  يف  تخرجوا  ال��ذي��ن  العامل"،  يف  اجل��ام��ع��ات  "اأف�سل 
الربيطانية  احلكومة  واأو�سحت  جن�سياتهم.  عن  النظر  بغ�س  املا�سية، 
اأن "م�سار الأفراد ذوي الإمكانات العالية، �سيجذب الأملع والأف�سل يف بداية 
اجلامعات  اأف�سل  خلريجي  متاحا  الربنامج  و�سيكون  املهنية".  حياتهم 
والذين  املا�سية،  اخلم�س  ال�سنوات  يف  تخرجوا  الذين  الربيطانية،  غري 
ولن  ولدتهم،  مكان  عن  النظر  بغ�س  عليه  للح�سول  موؤهلني  �سيكونون 
يحتاجوا اإىل عر�س عمل من اأجل التقدمي. و�سيتم منح املتقدمني تاأ�سرية 
عمل ملدة عامني، اإذا كانوا حا�سلني على درجة البكالوريو�س اأو املاج�ستري، 
ذك��رت هيئة  ما  وفق  الدكتوراه،  درج��ة  كانوا حا�سلني على  اإذا  �سنوات  و3 
الإذاعة الربيطانية. و�سيتمكنون بعد ذلك، من التحول اإىل تاأ�سريات عمل 
اإذا ا�ستوفوا متطلبات معينة. ولن يكون هناك حد  اأخ��رى طويلة الأج��ل، 
قد  ال�سخ�س  يكون  اأن  يجب  وللتاأهل،  املوؤهلني.  اخلريجني  لعدد  اأق�سى 
اأو ظهرت على الأق��ل مرتني يف  50 جامعة،  اأف�سل  التحق بجامعة �سمن 

ت�سنيفات "تاميز" للتعليم العايل بالعامل .

قدرات خارقة لطائرة الرئا�ضة الأمريكية
ك�سفت تقارير غربية اأن البيت الأبي�س يجهز طائرة رئا�سية "اأير فور�س 
وان" جديدة للرئي�س جو بايدن، كما ت�ستعد الطائرة احلالية للتقاعد بعد 

30 عاما من خدمة 5 روؤ�ساء اأمريكيني.
وطائرة "اأير فور�س وان" التي تعني "�سالح اجلو واحد"، التي تقل الرئي�س 
اأندروز اجلوية، ما ي�سمن وجود  الأمريكي، يوجد ن�سختني منها بقاعدة 

طائرة احتياطية للرئي�س ب�سكل دائم.
بوينغ  الطائرة  اإن  الثنني  الأول  اأم�س  "اإن�سايدر" الأمريكي  موقع  وقال 
747 التي تنقل الرئي�س الأمريكي، والتي تعرف يف �سالح اجلو الأمريكي 
روؤ���س��اء على مدار   5 خدمة  بعد  للتقاعد  ت�ستعد     "VC-25A "با�سم
ي�ستقل طائرة  اأمريكي  رئي�س  اأول  تيودور روزفلت  وك��ان  3 عقود.  ح��واىل 

رئا�سية، برحلة ق�سرية يف 1910، يف طائرة من نوع رايت فالير.
وا�سم "اأير فور�س وان" جمرد كنية لأي طائرة حتمل الرئي�س الأمريكي، 
وهي ذات اللونني الأزرق والأبي�س واأنتجت عنها هوليوود اأكر من فيلم 

�سينمائي.
و"البيت الأبي�س الطائر" كما ي�سفها موقع " اإن�سايدر"، ت�ستعد لدخول 
اجلديد  الت�سميم  اأن  اإىل  م�سريا   ،8-747 بوينغ  ط��راز  من  جديد  ع�سر 
يعترب قفزة تكنولوجية هائلة. ويغطي الطائرة الألومينيوم املقّوى لتحّمل 
معدات  اأن  كما  ن��ووي،  انفجار  عن  ال�سادرة  الكهرومغناطي�سية  النب�سات 
الت�سالت الآمنة للطائرة تتيح لها اأن تعمل مبثابة مركز قيادة متجول اأو 

يف مطعم.. زبون يهجم 
على ال�ضيناتور كروز

مواجهة غري متوقعة، تعر�س لها 
تيد  ال�سهري  الأم��ريك��ي  ال�سناتور 
كروز، مع نا�سط حقوقي، ادعى اأنه 
معجب بال�سناتور قبل اأن يهاجمه 

يف مطعم لل�سو�سي.
التوا�سل  م���واق���ع  ع��ل��ى  وان��ت�����س��ر 
الجتماعي فيديو ملواجهة كالمية 
حم��ت��دة، ب��ني ن��ا���س��ط وت��ي��د كروز، 
جاءت بعد �ساعات من كلمة األقاها 
اجلمعية  اج���ت���م���اع  خ�����الل  ك������روز 
لالأ�سلحة،  الأم��ريك��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ت��ي ت��دع��م ان��ت�����س��ار ال�����س��الح بيد 

املواطنني.
النا�سط  الفيديو، طلب  ويف بداية 
التقاط  ه��رين��ان��دي��ز،  ب��ي��ن��ج��ام��ني 
����س���ورة م���ع ك������روز، داخ�����ل مطعم 
ال�سورة  التقاط  وبعد  لل�سو�سي، 
التي بدت عادية، هاجم هرينانديز 
ك����روز. وط��ال��ب ه��رين��ان��دي��ز كروز 
ال�سالح  انت�سار  ل��وق��ف  بالتحرك 
دعمه  ب�سبب  وهاجمه  ال��ب��الد،  يف 
م�سريا  الأ�سلحة،  جلمعية  العلني 
"مذبحة"  اإىل  ك���ب���ري  ب���ان���ف���ع���ال 
املدر�سة البتدائية يف تك�سا�س قبل 
بانفعال  ه��رين��ان��دي��ز  وق���ال  اأي�����ام. 
طفال..   19 ق��ت��ل  "عندما  ك��ب��ري: 
تيد ك��روز ه��ذا الأم��ر اأن��ت تتحمل 
رج�����ال  وت�����دخ�����ل  م�سوؤوليته". 
بعدها،  ل��ك��روز  اخلا�سة  احلرا�سة 
الرتاجع،  هرينانديز  من  وطلبوا 
ال�سيناتور.  ع��ن  ي��ب��ع��دوه  اأن  ق��ب��ل 
وق���ال ه��رين��ان��دي��ز لح��ق��ا اإن���ه كان 
يرى  اأن  ق���ب���ل  ال�����غ�����داء،  ي���ت���ن���اول 
ت��ي��د ك���روز ي��دخ��ل امل��ط��ع��م، ليقوم 
"لأن هذا هو الت�سرف  مبواجهته 

ال�سحيح" وفقا له.

توقيف زوج نان�ضي 
بيلو�ضي ثماًل

بولية  ن��اب��ا  يف  ال�سلطات  اعتقلت 
ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا الأم�����ريك�����ي�����ة، ب���ول 
جمل�س  رئ��ي�����س��ة  زوج  ب��ي��ل��و���س��ي، 
ووجهت  بيلو�سي،  نان�سي  ال��ن��واب، 
اإل���ي���ه ت��ه��م��ة ال���ق���ي���ادة حت���ت تاأثري 
ت���ورط���ه يف حادث  ب��ع��د  ال���ك���ح���ول، 

ت�سادم ليلة ال�سبت.
بيلو�سي  ب���ول  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  ومت 
 11:44 ال�������س���اع���ة  ع����ام����ا(،   82(
بجنحتني  وات���ه���م  ن���اب���ا،  يف  م�����س��اء 
الكحول،  تاأثري  حتت  القيادة  هما 
الدم  يف  كحول  ن�سبة  مع  والقيادة 
بلغت 0.08 باملئة اأو اأعلى، وفق ما 
اإم زي" الأمريكي  "تي  ذكر موقع 

املعني باأخبار امل�ساهري.
وكان بيلو�سي يحاول عبور طريق 
ع��ن��دم��ا ا���س��ط��دم��ت ���س��ي��ارت��ه من 
 ،2021 ����س���ن���ة  "بور�س"  ط�������راز 
كانت   ،2014 "جيب"  ب�����س��ي��ارة 
متجهة �سمال على الطريق، وفقا 
الطرق  دوري��ة  ت�سادم من  لتقرير 
مل  ال��ذي  كاليفورنيا،  يف  ال�سريعة 
"املت�سبب"  ال�����س��ائ��ق  ه��وي��ة  ي��ح��دد 

باحلادث.
اأنباء  ترد  اأن��ه مل  التقرير  واأ�ساف 
عن وقوع اإ�سابات يف احلادث، ومل 

يتم القب�س على �سائق اجليب.
ومت حت��دي��د ك��ف��ال��ة ل���الإف���راج عن 
 5 ب��ي��ل��و���س��ي مب��ب��ل��غ  ن��ان�����س��ي  زوج 
اآلف دولر، وفقا لتقرير احلجز. 
اأن������ه مت  اإىل  ال�������س���ج���الت  وت�������س���ري 

اإطالق �سراحه �سباح الأحد.

�ضجاعة مرييام فار�ش 
حديث املتابعني

فار�س   اللبنانية  مرييام  الفنانة  �ساركت 
�سفحتها  ع���رب  ج���دي���د  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  يف  اخلا�سة 
. واأطلت مرييام من الرحلة الرتفيهية 
م����ع ط��ف��ل��ي��ه��ا جايدن  ال���ت���ي مت�����س��ي��ه��ا 
وداي������ف، وا���س��ت��ع��ر���س��ت ل��ق��ط��ات ممتعة 
�ساركت  ال��ت��ي  والأل��ع��اب  الن�ساطات  م��ن 
بغاية  فار�س  وظهرت  طفليها  مع  فيها 

احلما�س وال�سعادة خالل الفيديو.
اإن��ت�����س��ر ال��ف��ي��دي��و ب�سكل ك��ب��ري ج���داً بني 
املتابعني، الذين �ساركوه عرب �سفحاتهم 
اخل��ا���س��ة وت��ف��اع��ل��وا م��ع��ه وع�����ربوا عن 

حمبتهم واإعجابهم بجراأة مرييام.
واجلدير ذكره اأن مرييام حتر�س دائماً 
مع  لال�ستمتاع  اأوق����ات  تخ�سي�س  على 
املتابعني  مب�ساركة  وتقوم  كما  عائلتها، 

واملحبني مبختلف ن�ساطاتها .

حتتفظ بقلبها القدمي يف حقيبة بال�ضتيكية
ك�سفت امراأة بريطانية اأجريت لها عملية زرع قلب عندما 
كانت يف الثامنة ع�سرة من عمرها اأنها احتفظت بقلبها 

القدمي يف حقيبة بال�ستيكية وتريد دفنه.
كبدها  لإزال���ة  جراحية  لعملية  اإلينا  جي�سيكا  وخ�سعت 
م�سابة  مري�سة  م��ن  زرع  عملية  على  وح�سلت  وقلبها 
عرب  امل��ر���س  م��ع  رحلتها  ع��ن  وك�سفت  دم��اغ��ي��ة،  ب�سكتة 
التم�سك  ق���ررت  اأن  بعد  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل  و���س��ائ��ل 

بقلبها يف كي�س بال�ستيكي.
و مت ت�سخي�س اإ�سابة جي�سيكا بق�سور يف القلب، وتلقت 
الإعجابات،  ماليني  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  جنمة 
ت�سرح  بها،  اخلا�سة  الأخ���رية  الفيديو  مقاطع  اأح��د  ويف 
على  ورًدا  و  ال��ت��ال��ف.  بالع�سو  الح��ت��ف��اظ  ق��راره��ا  �سبب 
اأحد امل�ستخدمني الذي �ساأل جي�سيكا، البالغة من العمر 
قالت:  قلبها،  بدون  العي�س  عاًما، كيف ميكنها   21 الآن 
على  ينب�س  وهو  بداخلي  قلب  لدي  زومبي.  ل�ست  "اأنا 
ما يرام وقد اأجريت يل عملية زرع قلب وكبد منذ ثالث 
ب�سكتة  املتربعة  توفيت   " جي�سيكا  واأ���س��اف��ت  �سنوات". 
دماغية ومت و�سع قلبها وكبدها بداخلي ومن الوا�سح اأن 

قلبي وكبدي املري�سني قد اأزيال من ج�سمي".

تعرث على �ضقيقتها بعد 55 �ضنة من فراقهما
التي مل  �سقيقتها  على  العثور  اأمريكية من  �سيدة  متكنت 
تكن تعرف اأنها موجودة بالأ�سل بعد اأكر من 5 عقود من 
انف�سالهما وهما طفلتان �سغريتان. ومت عر�س ديان وارد 
)58 عاًما( للتبني عندما كانت طفلة يف الوليات املتحدة 
وانتقلت اإىل اململكة املتحدة يف عام 1999 مع زوجها كولني. 
ونظًرا لف�سولها ب�ساأن جذورها يف الوليات املتحدة، فقد 
اأجرت لنف�سها فح�ساً للحم�س النووي، واكت�سفت اأن لديها 
ابنة عم ترا�سلها عرب الإنرتنت. وبعد احلوار مع ابنة عمها، 
ده�ست ديان عندما اكت�سفت اأن لديها اأخًتا تدعى ماري مل 
تكن تعلم بوجودها، لكنها متكنت من تعقبها وعرت عليها 
الأوىل  للمرة  الأمريكية، وحتدثت معها  اأريزونا  يف ولية 
اإليها عرب  "عندما حتدثت  عرب تطبيق زوم. وقالت ديان 
زوم لأول مرة كان �سعوراً ل ي�سدق - كان الأمر كما لو اأنني 
ا�سرتيت حتليل احلم�س  الأخ��رى. وعندما  �ساقي  وجدت 
النووي، اعتقدت اأنه �سيكون من الرائع نوًعا ما اأن اأرى ما 
الأيرلندي  الدم  اأن هناك بع�س  اأو  اأملانية،  اإذا لدي جذور 
اأع��رف حتى  اأك��ن  "مل  دي��ان  واأ�سافت  يجري يف عروقي". 
واأعطتني   18 �سن  اأمي يف  اأجنبتني  بوجود �سقيقتي. لقد 
لعائلة للتبني. مل يكن لدي �سوى ا�سمها الأول، وهو اأمر 
�سائع اإىل حد ما، لذا كان من ال�سعب حًقا العثور عليها. 
لكن طوال حياتي كنت اأحاول دائًما العثور على مزيد من 

املعلومات".

متثال النامو�ضة العمالقة يثري �ضجة
تفاعل رواد مواقع التوا�سل الجتماعي مع �سورة لتمثال 
يتواجد  اإن��ه  قالوا  "نامو�سة"  ح�سرة  �سكل  على  عمالق 

بتون�س، واأن ت�سييده تكلف مبالغ باهظة.
وزعم بع�س من قاموا برتويج ال�سورة اأن التمثال يقع يف 
مدينة �سليمان يف تون�س، واأّن كلفة ت�سييده كانت باهظة 
اأّن هذا الدعاء  اأكدت  جداً، لكن وكالة الأنباء الفرن�سية 

غري �سحيح، واأن متثال النامو�سة موجود يف كندا.

هذه اأطول 5 رحالت مبا�ضرة يف العامل
توؤثر رحالت ال�سفر الطويلة على ال�سحة وعلى احلالة 
متتد  الرحلة  كانت  اإذا  وخا�سة  للم�سافرين،  النف�سية 
ل�ساعات طويلة ت�سل اإىل اأكر من ن�سف اليوم. وك�سف 
العامل، ومن  الرحالت حول  اأط��ول  باز  موقع فاينان�س 
بني اأطول 5 رحالت، كان منها رحلة اإىل مدينة عربية.

5 - اأوكالند اإىل نيويورك
الرحالت من دول اأوقيانو�سيا اإىل مدن العامل الرئي�سية، 
املركز  يف  للم�سافرين.  ج��دا  مرهقة  رحلة  متثل  دائما 
اإىل  النيوزيلندية  اأوكالند  من  الرحلة  تاأتي  اخلام�س، 
�سبتمرب  يف  اإطالقها  تقرر  والتي  الأمريكية،  نيويورك 
امل��ق��ب��ل. ه����ذه ال��رح��ل��ة ال���ت���ي ���س��ت��ع��رب امل��ح��ي��ط الهادي 
�ست�ستغرق 17 �ساعة و35 دقيقة، وفقا ملوقع "فاينان�س 

باز".
4 - �سان فران�سي�سكو اإىل بانغلور

�ستاأخذك رحلة خطوط "يونايتد اأيرلينز" الأمريكية 
الأمريكي،  الغربي  ال�ساحل  على  فران�سي�سكو  �سان  من 

اإىل مدينة بانغلور جنوبي الهند.
يربط هذا امل�سار الذي تبلغ مدته 17 �ساعة و45 دقيقة 

اثنني من اأهم مراكز التكنولوجيا يف العامل.

3 - هيو�سنت اإىل �سيدين
ولية تك�سا�س كبرية جدا، لذلك هناك بالطبع العديد 
تك�سا�س.  م��دن  اإىل  اأ�سرتاليا  من  املبا�سرة  الطرق  من 
تاأخذك اخلطوط اجلوية "يونايتد اأيرلينز" من مطار 
جورج بو�س الدويل يف هيو�سنت اإىل �سيدين الأ�سرتالية، 

يف حوايل 17 �ساعة و45 دقيقة.
2 - اأوكالند اإىل الدوحة

نظرا لطبيعة ال�سفر، فاإن الرحالت الأطول يف الت�سغيل 
ل��ل��ق��ارات. اخلط  اإن��ه��ا ع��اب��رة  ب��ل  لي�ست دول��ي��ة فح�سب، 
اإىل  نيوزيلندا  من  القطرية  اجلوية  للخطوط  املبا�سر 
دقائق،  �ساعة و5   18 ي�ستغرق ح��وايل  الدوحة يف قطر 

وهي رحلة طولها اأكر من 14 األف كم.
-1 نيويورك اإىل �سنغافورة

الرحلة الأ�سعب يف العامل هي الرحلة من نيويورك اإىل 
اخلطوط  ر�سميا  اأطلقته  ال��ذي  امل�سار  وه��و  �سنغافورة، 
2018. ال��رح��ل��ة الأط����ول  اجل��وي��ة ال�����س��ن��غ��اف��وري��ة ع���ام 
وع��ادة ما يوجد يف  دقيقة،  و45  �ساعة   18 مل��دة  ت�ستمر 
الطائرة اأجنحة فخمة واأ�سرة للنوم ملن يرغب يف رحلة 

مريحة، ولكن مكلفة.

�سائد ذباب �سيني اأزرق ي�سرتيح فوق فرع �سجرة يف حديقة امللكة �سرييكيت يف بانكوك - ا ف ب

مايا دياب باأغنية اإن�ضانية موؤثرة
ان  وملّحت  اجلمهور،  بع�س  اأ�سئلة  على  دياب   اللبنانية  مايا  الفنانة  رّدت  ما  بعد 
املقبلة،  الفرتة  يف  اأغنية  من  اأك��ر  تواجد  جانب  اىل  مغربي،  فني  عمل  هناك 
ومنها اثنتني من املقرر ان ت�سورهما على طريقة الفيديو كليب، علمت م�سادر 
موقع "الفن" اأن اأغنية من بني هذه الأغنيات �سوف تطرحها مايا دياب خالل 
رتها مايا  هذا الأ�سبوع، والالفت انها موؤثرة �ستحمل ر�سالة اإن�سانية، كانت ح�سّ
منذ فرتة، ووجدت حاليا الوقت املنا�سب لطرحها ، كما �سّورتها اي�سا بطريقة 

عفوية.
للفنانة  لها  املف�سلة  الأغنية  دياب موؤخرا عن  وكانت ك�سفت مايا 
التي  الأغنية  وع��ن  غرامك"،  يف  "بحب  وه��ي  لطيفة،  التون�سية 
�سكلت لها نقلة نوعية يف م�سريتها هي ديو "�سوا" مع الفنان رامي 

عيا�س.


