
   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س اإندوني�سيا بيوم ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه  بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة جوكو ويدودو رئي�س اجلمهورية الإندوني�شية 

وذلك مبنا�شبة يوم ال�شتقالل لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ  الدولة رئي�س جمل�س 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س جوكو ويدودو.

الإمارات تاأمل يف ا�ستقرار اأفغان�ستان
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت دولة الإمارات اأنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخرية 
حتقيق  ���ش��رورة  على  م�����ش��ددة  ال�شقيقة،  اأفغان�شتان  جمهورية  يف 
واأع���رب���ت وزارة  ع��اج��ل.  ب�شكل  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ال���ش��ت��ق��رار والأم�����ن يف 
اخلارجية والتعاون الدويل عن اأملها يف اأن تعمل الأطراف الأفغانية 
على بذل كافة اجلهود لإر�شاء الأمن وحتقيق ال�شتقرار والتنمية يف 

اأفغان�شتان، مبا يلبي اآمال وتطلعات �شعبه ال�شقيق.

تخ�سي�س مركزي تطعيم يف اأبوظبي والعني 
للطلبة واأع�ساء القطاع التعليمي دون حجز م�سبق

•• اأبوظبي-وام:

مركزين  تخ�شي�س  عن  اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  ك�شفت 
واملوظفني  واملعلمني  فوق  وما  عاماً   12 عمر  من  الطلبة  لتطعيم 

الإداريني يف مدار�س اإمارة اأبوظبي.               )التفا�شيل �س4(

الد�شتوري يت�شدر

لبنانيون يدفعون �شياراتهم ب�شبب نق�س الوقود     )رويرتز(

•• دبي-وام:

د�ّشن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، امل�شروع الأول �شمن املرحلة 
ال�شم�شية،  للطاقة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  جممع  م��ن  اخلام�شة 
بقدرة 300 ميجاوات، وت�شل يف مراحلها النهائية اإىل 900 ميجاوات، 
با�شتثمارات تقدر ب�� 2.058 مليار درهم يف جممع حممد بن را�شد اآل 
مكتوم للطاقة ال�شم�شية، اأكرب جممع للطاقة ال�شم�شية يف موقع واحد 
اإىل  الإنتاجية  قدرته  ت�شل  اأن  املقرر  وال��ذي من  العامل،  م�شتوى  على 
5000 ميجاوات بحلول عام 2030، حيث ت�شكل م�شاريع املجمع التي 
تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي بنظام املنتج امل�شتقل، اأحد اأهم م�شارات 
بهدف  �شموه  اأطلقها  التي   2050 النظيفة  للطاقة  دبي  ا�شرتاتيجية 
الإنتاجية للطاقة يف دبي من  القدرة  اإجمايل  املائة من  75 يف  توفري 

م�شادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
كما اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، خالل زيارته 
لدرا�شة  ال�شم�شية، م�شروعاً  للطاقة  اآل مكتوم  را�شد  بن  ملجمع حممد 
حددت  حيث  حتا،  منطقة  يف  الرياح  طاقة  خ��الل  من  الكهرباء  توليد 
هيئة كهرباء ومياه دبي موقع مزرعة رياح بقدرة اإجمالية تبلغ نحو 28 
ميجاوات، ويجري حالياً قيا�س �شرعة الرياح الفعلية ملدة عام كامل يف 
املوقع الذي مت حتديده با�شتخدام برج معدين يبلغ ارتفاعه 150 مرتاً 
جلمع البيانات الدقيقة ودرا�شة القدرة الإجمالية ملحطة اإنتاج الكهرباء 
والتفا�شيل الفنية الأخ��رى من حيث عدد التوربينات وقدرة كل منها 

و�شاعات عملها �شنوياً وغريها من النقاط املهمة لتنفيذ امل�شروع.
رافق �شموه يف حفل التد�شني �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي ، و�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، رئي�س 
املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي ، و�شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد 

حممد بن را�شد يد�شن امل�شروع الأول �شمن املرحلة اخلام�شة من جممع حممد بن را�شد للطاقة ال�شم�شية    )وام(اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لالإعالم.       )التفا�شيل �س2(

د�سن امل�سروع الأول من املرحلة اخلام�سة يف جممع حممد بن را�سد للطاقة ال�سم�سية بقدرة 300 ميجاوات

حممد بن را�سد يطلق م�سروعًا لدرا�سة توليد الكهرباء من طاقة الرياح يف منطقة حتا 

اأملانيا: م�ساهد الفو�سى يف مطار كابول عار على الغرب

بايدن: ل يجب اأن نقاتل يف حرب رف�س اجلي�س الأفغاين خو�سها
•• عوا�صم-وكاالت:

قال الرئي�س الأملاين فرانك- فالرت �شتاينماير 
الثالثاء، اإن م�شاهد الأفغان اليائ�شني يف مطار 
كابول منذ اأن ا�شتولت طالبان على ال�شلطة يف 

اأفغان�شتان عار على الغرب.
واأ�شاف م�شاهد الياأ�س يف مطار كابول عار على 
الطبقة ال�شيا�شية يف الغرب، م�شدداً على املاأ�شاة 
الإن�شانية التي عا�شها الأفغان اأثناء حماولتهم 
ال��ي��ائ�����ش��ة مل���غ���ادرة ال��ب��الد ون��ح��ن م�����ش��ارك��ون يف 

امل�شوؤولية عنها.
بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  األقى  ذل��ك،  اإىل 
بامل�شوؤولية يف الأح��داث الأخرية التي �شهدتها 
اأفغان�شتان، على احلكومة واجلي�س الأفغانيني، 

حمذرا من تهديد اإرهابي يتخطى هذا البلد.
وقال بايدن يف خطاب موّجه لالأمريكيني حول 
املتحدة  الوليات  اإن  اأفغان�شتان،  يف  التطورات 

اأعطت حكومة اأفغان�شتان كل ما حتتاجه.
واأ�شاف الرئي�س الأمريكي: القادة ال�شيا�شيون 
الأفغان ا�شت�شلموا وهربوا من البالد، واجلي�س 
ال���ولي���ات املتحدة  ال��ق��ت��ال.  الأف���غ���اين رف�����س 
اأعطت اجلي�س الأفغاين كل فر�شة للتمكن من 

حماربة طالبان.
تقاتل  اأن  الأمريكية ل يجب  القوات  اإن  وق��ال 
الأفغانية  ال���ق���وات  رف�����ش��ت  ح���رب  يف  ومت����وت 

خو�شها.

)اأ�شرف  الأف��غ��اين  الرئي�س  اأن  ب��اي��دن  واع��ت��رب 
الدبلوما�شية  يف  الن����خ����راط  رف�������س  غ���ن���ي( 

للتو�شل اإىل ت�شوية.
املا�شي  اأخطاء  يكرر  لن  اأنه  على  بايدن  و�شدد 
لي�س يف م�شلحة  ���ش��راع  وال��ق��ت��ال يف  ب��ال��ب��ق��اء 

الوليات املتحدة.
الوليات  اأن مهمة  الأمريكي  الرئي�س  واأ�شاف 
املتحدة يف اأفغان�شتان مل تكن اأبدا بناء الدولة.

ومن جهة اأخ��رى، حذر بايدن من اأن التهديد 
اإىل  لي�شل  اأفغان�شتان  تخطى  الآن  الإره��اب��ي 

دول اأخرى.
�شتتحرك  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ا���ش��ت��ط��رد:  لكنه 
لزم  اإذا  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  الإره�����اب  ���ش��د  ب�شرعة 

الأمر، و�شتوا�شل دعم ال�شعب الأفغاين.
وهدد بايدن برد مدمر يف حال هاجمت طالبان 
امل�شالح الأمريكية، وتعهد بالدفاع عن الن�شاء 

الأفغانيات حتت حكم احلركة.
ورغم اعرتاف الرئي�س الأمريكي باأن "مهمتنا 
الأخطاء،  م��ن  العديد  ارتكبت  اأفغان�شتان  يف 
الأمريكية  القوات  �شحب  ق��رار  داف��ع عن  فاإنه 

من اأفغان�شتان.
من  اأ���ش��رع  ج��اء  اأفغان�شتان  انهيار  اأن  واع��ت��رب 
املتوقع، م�شيفا اأن ما يحدث الآن كان �شيحدث 

ب�شهولة قبل 5 �شنوات اأو بعد 15 عاما.
وق������ال: خ����الل الأي�������ام امل��ق��ب��ل��ة ���ش��ن��ن��ق��ل اآلف 

الأمريكيني من اأفغان�شتان.

دعت �سعيد اىل اإحالة ملف حركة النه�سة للق�ساء
عبري مو�سي تطالب بالغلق الفوري لتنظيم القر�ساوي يف تون�س 

انقطاع الت�سالت والكهرباء عن عكار يف �سمال لبنان

اجلي�س اللبناين ي�سادر وقودا ويوزعه على امل�ست�سفيات والأفران

تدريب بحري م�سري اأمريكي 
•• القاهرة-وام:

امل�شرية  البحرية  القوات  نفذت 
تدريباً  الأم��ري��ك��ي��ة  ن��ظ��ريت��ه��ا  و 
بنطاق  ع���اب���راً  م�شرتكاً  ب��ح��ري��اً 
بالبحر  اجل���ن���وب���ى  الأ�����ش����ط����ول 
الفرقاطة  مب�����ش��ارك��ة  الأح����م����ر 
والطراد  ط��اب��ا  ���ش��ج��م  امل�����ش��ري��ة 
  USS Monterey  الأمريكى 
بعد اإنتهاء زيارته لقاعدة برني�س 
الدفاع  وزارة  وق��ال��ت    . البحرية 
فعاليات  اإن  لها  بيان  امل�شرية يف 
ع��ق��د موؤمتر  ���ش��م��ل��ت  ال���ت���دري���ب 
برني�س  بقاعدة  الإب��ح��ار  قبل  ما 
املخت�شني  ب��ح�����ش��ور  ال��ب��ح��ري��ة 
تنفيذ  اأع��ق��ب��ه   ، اجل��ان��ب��ني  م���ن 
القتالية  الأن�شطة  جمموعة من 
خا�شة  الإح��رتاف��ى  الطابع  ذات 
فى جمال تعزيز  اإجراءات الأمن 

البحرى . 

متويالت  يورو  مليارات   10
وليتوانيا لإ�سبانيا  اأوروبية 

•• بروك�صل-وام:

اأف����رج����ت امل��ف��و���ش��ي��ة الأوروب����ي����ة 
و  لإ�شبانيا  ي��ورو  9 مليارات  عن 
يف  لليتوانيا  يورو  مليون   289
�شي�شاعد   . م�شبق  مت��وي��ل  �شكل 
املبلغ يف تنفيذ تدابري ال�شتثمار 
املحددة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  والإ�����ش����الح 
على  وال��ق��درة  التعايف  خطط  يف 

يبدو الت�سابه غري مبالغ فيه
الإرهاب: ماذا لو كرر الف�سل 

الأفغاين نف�سه يف مايل!
•• الفجر -اآرثر �صتاين* -ترجمة خرية ال�صيباين 

ت�شت�شيف  التي  الدولة  الآن  اأ�شبحت مايل  مع حوايل 1700 جندي، 
اأكرب جمموعة من اجلنود من عملية برخان، وهو تدخل نفذه اجلي�س 
الفرن�شي يف منطقة ال�شاحل وال�شحراء لقتال بع�س اجلماعات امل�شلحة 

يف املنطقة.
املايل طويل ومكلف،  ال�شاحل  الع�شكري يف منطقة  اأن ال�شتباك  ورغم 
القابلة  الرا�شخة وغري  التوترات  الآن من كبح  اأنه مل يتمكن حتى  اإل 
بني  امل�شرتكة  النقاط  م��ن  العديد  هناك  املنطقة.  ه��ذه  يف  لالختزال 
و�شمال مايل، وبني  ب�شكل عنيف على و�شط  اليوم  يوؤثر  الذي  ال�شراع 

احلرب يف اأفغان�شتان منذ عام 2001.
من خالل الرغبة يف اإعادة تاأ�شي�س موؤ�ش�شات الدولة القوية وال�شرعية 
اخلارج،  من  املتدخلة  القوى  ف��اإن  ال�شعبية،  غري  للحكومات  ال�شيا�شية 
على العك�س من ذلك، �شاركت يف تفاقم الت�شرذم العرقي واملجتمعي. ويف 

احلالتني، يبدو الآن اأن العواقب م�شتدمية.    )التفا�شيل �س13(

•• الفجر -تون�س

ال�شيا�شي  ال���ب���اروم���ي���رت  ك�����ش��ف 
�شيغما  ملوؤ�ش�شة  اأغ�شط�س  ل�شهر 
ت�شّدر  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س  كون�شاي 
احل�������زب ال����د�����ش����ت����وري احل������ر يف 
النتخابات  يف  الت�شويت  ن��واي��ا 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة، ب���� 30 ف��ا���ش��ل 8 
باملائة مقابل 20 فا�شل 1 باملائة 
لتليه حركة  الت�شويت  نوايا  من 
باملائة   9 فا�شل   10 ب���  النه�شة 
7 فا�شل  ب�  ثم حزب قلب تون�س 
والتيار الدميقراطي ب�  باملائة   8

باملائة.  9 فا�شل   5
مو�شي،  ع���ب���ري  وط���ال���ب���ت  ه������ذا 
احلر،  الد�شتوري  احل��زب  رئي�شة 
�شفحتها  عرب  مبا�شر  فيديو  يف 
الرئي�س  في�شبوك  على  الر�شمية 
حركة  ملف  باإحالة  �شعيد،  قي�س 
النه�شة للق�شاء لتعليق ن�شاطهم 

•• بريوت-وكاالت:

ت�شهد منطقة عكار يف �شمال لبنان 
انقطاعاً يف الت�شالت والنرتنت 
وال���ك���ه���رب���اء ج������راء ف����ق����دان م����ادة 
ي��وم��ني م���ن انفجار  ب��ع��د  امل�����ازوت 
نحو  ب��ح��ي��اة  اأودى  وق�����ود  خ�����زان 
اأزمة  وقع  على  فيها  �شخ�شاً   30

حمروقات حادة ت�شهدها البالد.
الأك��ر فقراً يف  تعد منطقة عكار 
ل��ب��ن��ان، وط��امل��ا ا���ش��ت��ك��ى اأه��ل��ه��ا من 
ال���دول���ة كافة  اه���م���ال م��وؤ���ش�����ش��ات 
ع��ن��ه��ا. وفاقم  وغ���ي���اب اخل���دم���ات 
املنطقة  يف  ���ش��وءاً  املعي�شي  الو�شع 
ي�شهده  الذي  القت�شادي  النهيار 
البنك  و�شنفه  لبنان منذ عامني، 
الدويل بني الأ�شواأ يف العامل منذ 

.1850
القت�شادي،  الن��ه��ي��ار  وق��ع  وع��ل��ى 
ي�����ش��ه��د ل��ب��ن��ان م��ن��ذ اأ����ش���ه���ر اأزم����ة 
حمروقات متفاقمة تنعك�س ب�شكل 
القطاعات من  كبري على خمتلف 

الناتو: لدينا القدرة على الت�سدي 
لأي تهديد اإرهابي من اأفغان�ستان

•• بروك�صيل-وكاالت:

ال��ع��ام حللف �شمال  ق��ال الأم���ني 
الأطل�شي الناتو ين�س �شتولتنربغ: 
الت�شدي لأي  القدرة على  لدينا 
اأفغان�شتان.  م��ن  اإره��اب��ي  تهديد 
واأ�شاف يف موؤمتر �شحايف ب�شاأن 
اأن هدف  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  ت���ط���ورات 
الناتو كان منع اأفغان�شتان من اأن 

تبقى مالذا اآمنا لالإرهابيني.
حزين  ���ش��ت��ول��ت��ن��ربغ:  واأ�����ش����اف 
مل�����ا و�����ش����ل����ت اإل�����ي�����ه الأم������������ور يف 

اأفغان�شتان.
للحلف  ال���ع���ام  الأم������ني  وان���ت���ق���د 
الثالثاء ف�شل ال�شلطات الفغانية 
يف الت�شدي لطالبان ومنعها من 
ال�شيطرة على كابل، مدافعا عما 
قامت به قوات احللف يف البالد. 
وقال يف موؤمتر �شحايف اإن قوات 
الط��ل�����ش��ي ق��ات��ل��ت ب�����ش��ج��اع��ة يف 
يف  ت��ن��ج��ح  مل  لكنها  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
اإخفاق  اأن  موؤكدا  البالد،  تاأمني 
ال�شلطات الفغانية هو ما اأف�شى 

اىل ما ن�شهده اليوم. 

ثم حل احلزب نهائيا.
ك���م���ا ط���ال���ب���ت رئ���ي�������س ال����دول����ة 
باإ�شدار قرار غلق فوري لتنظيم 
ت��ون�����س، وجتميد  ال��ق��ر���ش��اوي يف 
م�شادرها  يف  والتدقيق  اموالهم 

وات�شالت  واأف������ران  م�شت�شفيات 
ومواد غذائية.

واأوردت الوكالة الوطنية لالعالم 
الثالثاء اأن اأدى فقدان مادة املازوت 
لالت�شالت  ت��ام  �شبه  انقطاع  اإىل 
يف  واخلليوية  الر���ش��ي��ة  الهاتفية 
العكارية،  امل��ن��اط��ق  م���ن  ال��ع��دي��د 
النرتنت،  �شبكات  خ��دم��ة  ومعها 
ال��ت��ي اأح��دث��ت ارب���اك���اً ك��ب��رياً لدى 

وتابعت  امل��وؤ���ش�����ش��ني.  وحم��ا���ش��ب��ة 
رئي�س  يطّبق  ل��و  ق��ائ��ل��ة:  مو�شي 
اأ�شرنا  ال��ت��ي  ال����ق����رارات  ال���دول���ة 
اإل��ي��ه��ا ���ش��ن��ن��ظ��م »امل�����اج�����ورات« يف 

ال�شاحات تهليال بها.

واملالية  امل�شرفية  القطاعات  ك��ل 
العامة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  والن��ت��اج��ي��ة، 

واخلا�شة.
واأعلن اجلي�س اللبناين، الثالثاء، 
اأنه �شادر كميات كبرية من الوقود، 
ال�شلع ال�شرتاتيجية ال�شحيحة يف 
البالد، قبل اأن يعيد توزيعها على 

امل�شت�شفيات والأفران.
موقع  يف  ال��ر���ش��م��ي  ح�شابه  وع��ل��ى 

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

مواقــيت ال�صالة
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�سوريا تعر�ص ن�سخة من �أبجدية 
�أوغاريت يف �إك�سبو 2020 دبي

�أخبار �لإمار�ت

�لإخو�ن يح�سدون �ألف مركبة 
ع�سكرية.. ماذ� يحدث غربي ليبيا؟

عربي ودويل

�حتاد �لكرة ينظم ور�سة عمل تقنية 
حكم �لفيديو لو�سائل �لإعالم

�لفجر �لريا�سي

حققت الو�سول املبا�سر للأفراد والأ�سر
حملة 100 مليون وجبة تختتم بنجاح 

عمليات توزيع 28 مليون وجبة يف فل�سطني
•• دبي-وام:

اأجنزت حملة "100 مليون وجبة"، احلملة الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام يف 
30 دولة �شمن اأربع قارات، عمليات توزيع ق�شائم فورية تعادل حوايل 28 مليون 
وجبة يف فل�شطني بنجاح، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي التابع لالأمم 
املتحدة الذي توىل العمليات اللوج�شتية للتوزيع، للو�شول اإىل اأو�شع �شريحة من 

الأهايل وامل�شتفيدين والفئات امل�شتهدفة.
التي نظمت حملة  العاملية  اآل مكتوم  را�شد  بن  ومّكنت م�شاهمات مبادرات حممد 
اإىل  الغذائي  بالدعم  الو�شول  من  العاملي  الأغذية  برنامج  وجبة  مليون   100

وقطاع غزة. الغربية  ال�شفة  يف  اإن�شان   310،385
وا�شتفاد 103،000 �شخ�س يف 11 حمافظة يف ال�شفة الغربية من الدعم بق�شائم 
)التفا�شيل  اأ���ش��رة.   17،167 اإىل  و�شلت  دولر  مليون   2 قيمتها  تعادل  فورية 

طائرة نقل للقوات اجلوية الأمريكية حتمل حوايل 640 اأفغانًيا اإىل قطر من كابول     )رويرتز(

اأنه  اللبناين  اجلي�س  كتب  تويرت، 
املدينة  يف  للوقود  م�شتودعا  ده��م 
م�شبح  زوق  مبنطقة  ال�شناعية 

بق�شاء ك�شروان بجبل لبنان.
وق���ال���ت اإن�����ه ����ش���ادر م���ا 65 األ���ف 
األ����ف لرت  ل���رت م���ن امل�����ازوت و48 
ت��وزي��ع��ه��ا على  ال��ب��ن��زي��ن مت  م���ن 

امل�شت�شفيات والأفران يف املنطقة.
على  دخ��ل  اللبناين  اجلي�س  وك��ان 
خط اأزمة الوقود اخلانقة يف لبنان 
اأغ�ش�شط�س اجلاري،  ال�14 من  يف 
حيث با�شر يف دهم حمطات الوقود 
اجلمهور  اأم��ام  اأبوابها  تقفل  التي 

وتخزن كميات كبرية من الوقود.
الوقود،  ع��ن  ال��دع��م  رف��ع  وب�شبب 
دخ�����ل�����ت الأزم������������ة الق����ت���������ش����ادي����ة 
الطاحنة يف لبنان مرحلة جديدة، 
اإذ ���ش��ح ال���وق���ود م���ن امل��ح��ط��ات يف 
اإىل  اأدى  تقريبا، مما  لبنان  اأنحاء 
ظ��ه��ور م��ا ي��ع��رف ب��ط��واب��ري الذل، 
التي يقف فيها اللبنانيون ل�شاعات 

اأمام املحطات.

جنود فرن�شيون من برخان يغادرون قاعدتهم يف غاو



األربعاء   18  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13317  
Wednesday    18   August   2021   -  Issue No   13317

02

اأخبـار الإمـارات

د�سن امل�سروع الأول من املرحلة اخلام�سة يف جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية بقدرة 300 ميجاوات

حممد بن را�سد يطلق م�سروعًا لدرا�سة توليد الكهرباء من طاقة الرياح يف منطقة حتا

الألواح  بتقنية  م��ي��ج��اوات   517
ال�شم�شية  والطاقة  الكهرو�شوئية 

املركزة.

- روؤية طموحة .
حممد  ����ش���ع���ي���د  م�����ع�����ايل  وق����������ال 
ومياه  كهرباء  هيئة  "يف  الطاير: 
ا�شرتاتيجياتنا  ن�����ش��ت��ل��ه��م  دب�����ي، 
وخطط عملنا من الروؤية الثاقبة 
ل��شاحب  ال�����ش��دي��دة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شتدامة  لتعزيز   ، اهلل"  "رعاه 
اقت�شاد  نحو  والتحول  والبتكار، 
ي�شكل  ح���ي���ث  م�������ش���ت���دام،  اأخ�������ش���ر 
م�������ش���روع ت���ول���ي���د ال���ك���ه���رب���اء من 
خالل ال�شتفادة من طاقة الرياح 

باور وموؤ�ش�شة اخلليج  اأك��وا  �شركة 
الأف�شل"  "الئتالف  لال�شتثمار 
حيث  اخل��ام�����ش��ة،  امل��رح��ل��ة  لتنفيذ 
دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  حققت 
اأدنى  بح�شولها على  عاملياً  اإجن��ازاً 
�شعر تناف�شي عاملي بلغ 1.6953 
�شاعة  ل��ل��ك��ي��ل��ووات  اأم��ري��ك��ي  �شنت 
الهيئة  تلقت  ك��م��ا  امل��رح��ل��ة،  ل��ه��ذه 
مطورين  م��ن  ت��اأه��ي��ل  طلب   60

عامليني لتنفيذ امل�شروع.
اأن  ال����ط����اي����ر،  م����ع����ايل  واأو�������ش������ح 
القدرة  املرحلة يرفع  تد�شني هذه 
من  للهيئة  الإجمالية  الإنتاجية 
 1310 اإىل  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة 
القدرة  ن�����ش��ب��ة  ل��ت�����ش��ل  م���ي���ج���اوات 
النظيفة  ل���ل���ط���اق���ة  الإن����ت����اج����ي����ة 
����ش���م���ن م����زي����ج ال����ط����اق����ة يف دب���ي 
حيث  ح���ال���ي���اً،   10% ن��ح��و  اإىل 

ال�����ع�����امل ب����امل���������ش����روع����ات ال���ك���ربى 
بالتعاون  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وف���ق منوذج 
تعزيز  يف  وت�شهم  امل�شتقل  امل��ن��ت��ج 
ال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي يف الإم������ارة.. 
وم��ن خ��الل ه��ذا ال��ن��م��وذج حققت 
يف  عاملية  قيا�شية  اأرق���ام���اً  الهيئة 
الطاقة  مل�شروعات  الأ���ش��ع��ار  اأدن���ى 
متتالية  م��رات  خلم�س  ال�شم�شية 
الطاقة  لأ�شعار  دبي معياراً  وباتت 
العامل،  م�شتوى  ع��ل��ى  ال�شم�شية 
مليار   40 نحو  الهيئة  واجتذبت 
ال�شتثمارات من خالل  درهم من 

منوذج املنتج امل�شتقل للطاقة".

- اإجناز عاملي جديد .
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال حممد عبد اهلل 
ك�شركة  ب��اور  اأك��وا  "تربز  اأبونيان: 

يل  و���ش��ع��ادة  باور"،  "اأكوا  ���ش��رك��ة 
�شوهانغ، القن�شل العام جلمهورية 

ال�شني ال�شعبية يف دبي.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وا���ش��ت��م��ع 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، من 
معايل �شعيد الطاير اإىل �شرح حول 
اخلام�شة  امل��رح��ل��ة  تنفيذ  م��راح��ل 
م���ن جم��م��ع حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
بنظام  ال�شم�شية،  للطاقة  مكتوم 
املنتج امل�شتقل، بقدرة اإنتاجية تبلغ 
900 ميجاوات، با�شتخدام الألواح 
ثنائية  الكهرو�شوئية  ال�شم�شية 
با�شتخدام  ت�����ش��م��ح  ال��ت��ي  الأوج�����ه 
اأ����ش���ع���ة ال�����ش��م�����س امل��ن��ع��ك�����ش��ة على 
الأم��ام��ي واخل��ل��ف��ي، مع  الوجهني 
املحور  اأح���ادي  �شم�شي  تتبع  نظام 
ل���زي���ادة اإن��ت��اج��ي��ة ال��ط��اق��ة، وذلك 
بال�شراكة مع التحالف الذي تقوده 

تنويع  يف  جل���ه���ودن���ا  ا����ش���ت���ك���م���اًل 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  اإن���ت���اج  م�����ش��ادر 
الطاقة  تقنيات  ك��ل  �شملت  وال��ت��ي 
دبي  اإم���ارة  وامل��ت��ج��ددة يف  النظيفة 
الكهرو�شوئية  الأل������واح  ك��ت��ق��ن��ي��ة 
واإنتاج  املركزة،  ال�شم�شية  والطاقة 
با�شتخدام  الأخ�شر  الهيدروجني 
الطاقة  وتقنية  املتجددة،  الطاقة 
املحطة  م�شروع  يف  املخزنة  املائية 
الكهرومائية يف منطقة حتا وهي 
منطقة  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن  الأوىل 

اخلليج العربي".
"يحظى  الطاير:  معايل  واأ���ش��اف 
اآل مكتوم  جممع حممد بن را�شد 
اإطالقه،  منذ  ال�شم�شية  للطاقة 
املطورين  م����ن  وا�����ش����ع  ب���اه���ت���م���ام 
ال��ذي يعك�س ثقة  الأم��ر  العامليني، 
اأنحاء  م��ن خم��ت��ل��ف  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

للهيئة  الإنتاجية  القدرة  ارتفعت 
من  م���ي���ج���اوات   13،200 اإىل 
جالون  مليون  و490  ال��ك��ه��رب��اء، 
من املياه املحالة يومياً.. و�شت�شل 
الإجمالية  الإن���ت���اج���ي���ة  ال����ق����درة 
اإىل  النظيفة  الطاقة  م��ن  للهيئة 
القدرة  اإج���م���ايل  م��ن   13.3%
وذلك  العام،  نهاية  قبل  الإنتاجية 
للطاقة  ب����رج  اأع���ل���ى  ت��د���ش��ني  م���ع 
ال�شم�شية املرّكزة يف العامل بارتفاع 
 100 وب��ق��درة  م���رتاً   262.44
الرابعة  املرحلة  �شمن  م��ي��ج��اوات 
من املجمع، وتد�شني اجلزء الأول 
القطع  ع��اك�����ش��ات  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن 
ميجاوات   200 ب���ق���درة  امل��ك��اف��ئ 
الألواح  بتقنية  ميجاوات  و217 
املرحلة  ���ش��م��ن  ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة 
الهيئة  �شت�شيف  وب��ذل��ك  ذات���ه���ا، 

•• دبي-وام:

د�ّشن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
امل�شروع  اهلل" ،  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
الأول �شمن املرحلة اخلام�شة من 
اآل مكتوم  جممع حممد بن را�شد 
 300 ب��ق��درة  ال�شم�شية،  للطاقة 
مراحلها  يف  وت�����ش��ل  م���ي���ج���اوات، 
ميجاوات،   900 اإىل  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
 2.058 ب������  ت���ق���در  ب��ا���ش��ت��ث��م��ارات 
بن  حممد  جممع  يف  دره��م  مليار 
را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية، 
ال�شم�شية يف  للطاقة  اأك��رب جممع 
العامل،  واح��د على م�شتوى  موقع 
اأن ت�شل قدرته  املقرر  وال��ذي من 
ميجاوات   5000 اإىل  الإنتاجية 
ت�شكل  حيث   ،2030 ع��ام  بحلول 
تنفذها  ال���ت���ي  امل��ج��م��ع  م�����ش��اري��ع 
ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي بنظام 
م�شارات  اأه��م  اأح��د  امل�شتقل،  املنتج 
ا�شرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة 
2050 التي اأطلقها �شموه بهدف 
اإجمايل  امل��ائ��ة م��ن  75 يف  ت��وف��ري 
دبي  يف  للطاقة  الإنتاجية  القدرة 
النظيفة  ال���ط���اق���ة  م�������ش���ادر  م����ن 

بحلول عام 2050.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأط��ل��ق  كما 
اآل مكتوم، خالل  حممد بن را�شد 
اآل  را�شد  بن  زيارته ملجمع حممد 
مكتوم للطاقة ال�شم�شية، م�شروعاً 
لدرا�شة توليد الكهرباء من خالل 
طاقة الرياح يف منطقة حتا، حيث 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  ح���ددت هيئة 
موقع مزرعة رياح بقدرة اإجمالية 
ويجري  ميجاوات،   28 نحو  تبلغ 
حالياً قيا�س �شرعة الرياح الفعلية 
مل��دة ع��ام كامل يف امل��وق��ع ال��ذي مت 
حت��دي��ده ب��ا���ش��ت��خ��دام ب���رج معدين 
م���رتاً جلمع   150 ارت��ف��اع��ه  يبلغ 
القدرة  ودرا�شة  الدقيقة  البيانات 
الكهرباء  اإن��ت��اج  ملحطة  الإجمالية 
من  الأخ����رى  الفنية  والتفا�شيل 
ح���ي���ث ع�����دد ال���ت���ورب���ي���ن���ات وق�����درة 
�شنوياً  عملها  و���ش��اع��ات  منها  ك��ل 
وغريها من النقاط املهمة لتنفيذ 

امل�شروع.
رافق �شموه يف حفل التد�شني �شمو 
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي ، و�شمو 
اآل مكتوم،  �شعيد  اأحمد بن  ال�شيخ 
للطاقة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
بن  اأح��م��د  ال�شيخ  و�شمو   ، دب��ي  يف 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�س 
ل����الإع����الم، ومعايل  دب����ي  جم��ل�����س 
مدير  ال�شيباين،  اإبراهيم  حممد 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  دي���وان  ع��ام 

دبي.
ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
الطاير،  حم���م���د  ���ش��ع��ي��د  م���ع���ايل 
الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي، واأع�شاء 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة يف دبي 
الهاجري،  داوود  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل 
و�شعادة  دب����ي،  ب��ل��دي��ة  ع����ام  م��دي��ر 
عبداهلل بن كلبان، الع�شو املنتدب 
ل�شركة الإمارات العاملية لالأملنيوم، 
الفال�شي،  ح��م��ي��د  ���ش��ي��ف  و���ش��ع��ادة 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
اإي���ن���وك، ون��ا���ش��ر ب��و���ش��ه��اب، املدير 
ال�شرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي 
هيئة  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  واحل���وك���م���ة 
واملوا�شالت، وحممد عبد  الطرق 
اإدارة  رئي�س جمل�س  نيان،  اأب��و  اهلل 

�������ش������دارة اجل����ه����ود  �����ش����ع����ودي����ة يف 
الطاقة..  العاملية يف جمال حت��ّول 
اإىل  وا���ش��ت��ن��اداً  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
الرا�شخة  ال�شرتاتيجية  عالقتنا 
مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ياأتي 
تد�شني امل�شروع الأول من املرحلة 
اخل��ام�����ش��ة م��ن جم��م��ع حم��م��د بن 
ال�شم�شية  اآل مكتوم للطاقة  را�شد 
اإثني  اأق��ل من  يف وق��ت قيا�شي ويف 
التزامنا  مدى  ليوؤكد  �شهراً  ع�شر 
التحديات  رغ���م  مهمتنا  بتنفيذ 
وبهدف  اجل��ائ��ح��ة،  فر�شتها  التي 
دع��م هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي يف 
بتعزيز  الطموحة  روؤيتها  حتقيق 
النظام البيئي لالقت�شاد الأخ�شر 
مبتكرة  ح���ل���ول  وت���ب���ن���ي  دب�����ي  يف 
التي  امل��ج��الت  وه��ي  لال�شتدامة، 
اأك����دن����ا ف��ي��ه��ا ري���ادت���ن���ا م���ن خالل 
تنت�شر  التي  م�شروعاتنا  حمفظة 
يف 13 دولة بثالث قارات.. موؤكداً 
على التزام اأكوا باور بدعم تطوير 
الرائدة  امل�شتدامة  التنمية  خطط 

يف اإمارة دبي ".

- تغلب على التحديات .
القا�شي،  ع���ل���ي  اإب����راه����ي����م  وق������ال 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة اخلليج 
يف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  "تعتز  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار: 
املتمثلة  دبي  حكومة  مع  �شراكتها 
و�شركة  دب��ي  ومياه  كهرباء  ب�هيئة 
تطوير  يف  ال�����ش��ع��ودي��ة  اأك�����واب�����اور 
م�������ش���روع امل���رح���ل���ة اخل��ام�����ش��ة من 
اآل مكتوم  جممع حممد بن را�شد 
للطاقة ال�شم�شية وت�شغيل املرحلة 
الأوىل من امل�شروع يف زمن قيا�شي 

يف ظل جائحة كورونا".
اخلليج  م���وؤ����ش�������ش���ة  اأن  واأ������ش�����اف 
رئي�شيا  م�شتثمرا  تعد  لال�شتثمار 
يف قطاع الطاقة باملنطقة مب�شاريع 
تفوق قيمتها الجمالية 11 مليار 
الأ�شا�شي  بدورها  و�شت�شتمر  دولر 
يف ال�شتثمار يف امل�شاريع املقبلة يف 

اخلليج العربي.

- ت��وف��ري ال��ط��اق��ة لأك���ر من 
. م�سكن  األف   270

ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  وك��ان��ت هيئة 
 2019 ن��وف��م��رب  اأع���ل���ن���ت يف  ق���د 
تقوده  الذي  الئتالف  اختيار  عن 
باور وموؤ�ش�شة اخلليج  اأك��وا  �شركة 
الأف�شل"  "الئتالف  لال�شتثمار 
وقد  اخل��ام�����ش��ة،  امل��رح��ل��ة  لتنفيذ 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  اأ���ش�����ش��ت هيئة 
 ،" للطاقة3-  "�شعاع  ����ش���رك���ة 
 60% ومتتلك  امل�����ش��روع  لتنفيذ 
مع  بال�شراكة  وذل��ك  اأ�شهمها،  من 
اأكوا  �شركة  تقوده  الذي  الئتالف 
باور وموؤ�ش�شة اخلليج لال�شتثمار، 
والذي ميتلك %40 من الأ�شهم 

املتبقية من ال�شركة.
تقنيات  اأح��دث  امل�شروع  وي�شتخدم 
الكهرو�شوئية  ال�شم�شية  الأل���واح 
ت�شمح  ال����ت����ي  الأوج�����������ه،  ث���ن���ائ���ي���ة 
املنعك�شة  ال�شم�س  اأ�شعة  با�شتخدام 
واخللفي،  الأمامي  الوجهني  على 
م���ع ن���ظ���ام ت��ت��ب��ع ���ش��م�����ش��ي اأح�����ادي 
الطاقة..  اإنتاجية  ل��زي��ادة  امل��ح��ور 
و���ش��ت��وف��ر امل��رح��ل��ة اخل��ام�����ش��ة من 
املجمع الطاقة النظيفة لأكر من 
منها  دبي،  270،000 م�شكن يف 
�شيوفرها  م�شكن   90،000 نحو 
امل�شروع الأول الذي مت تد�شينه من 
هذه املرحلة، و�شت�شهم يف احلد من 
1.18 مليون طن من النبعاثات 
الكربونية �شنوياً، و�شيتم ت�شغيلها 

على مراحل حتى عام 2023.

درهم  مليار   2.058 بـ  تقدر  وا�ستثمارات  ميجاوات  الأول �سمن املرحلة اخلام�سة من املجمع بقدرة كاملة �ست�سل لــ 900  امل�سروع  تفّقد  •  �سموه 
اأكرب م�سروع ا�ستثماري يف موقع واحد على م�ستوى العامل يجمع تقنيتي الطاقة ال�سم�سية املرّكزة وال�سم�سية الكهرو�سوئية  • املجمع 

للطاقة النظيفة �سمن مزيج الطاقة يف دبي اإىل 10 % وت�سل اإىل 13.3 % بنهاية العام اجلاري  الإنتاجية  القدرة  • ارتفاع 

اخلام�سة من املجمع ت�سهم يف تعزيز املكانة العاملية الرائدة لدبي يف م�ساريع الطاقة املتجددة املرحلة  الطاير:  • �سعيد 
را�سد الطموحة لتعزيز جناح الدولة يف حتقيق تقدم ريادي يف تنويع م�سادر الطاقة النظيفة بن  حممد  روؤية  وفق  م�ساريعنا  • ن�ستكمل 

م�سروع املحطة الكهرومائية يف منطقة حتا وهي الأوىل من نوعها يف منطقة اخلليج العربي  يف  املخزنة  املائية  الطاقة  • تقنية 
النبعاثات الكربونية �سنويًا  من  طن  مليون   1.18 خف�س  يف  وت�سهم  م�سكن  األف   270 لنحو  النظيفة  الطاقة  توفر  اخلام�سة  • املرحلة 
لتوفري 75 % من اإجمايل القدرة الإنتاجية للطاقة يف دبي من م�سادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 النظيفة  للطاقة  دبي  ا�سرتاتيجية  يدعم  • امل�سروع 
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اأخبـار الإمـارات
ال�سحة تقدم 55,792 جرعة من لقاح 
كوفيد- 19 خالل الـ 24 �ساعة املا�سية

•• اأبوظبي - وام: 

من  جرعة   55،792 تقدمي  عن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   17،454،250 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات 

توزيع اللقاح 176.48 جرعة لكل 100 �شخ�س.
ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد19-" و�شعياً اإىل 
الو�شول اإىل املناعة املكت�شبة الناجتة عن التطعيم والتي �شت�شاعد يف تقليل 

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

اأجرت 247,213 فح�سا ك�سفت عن 1,115 اإ�سابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,544 حالة جديدة من كورونا
••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع لتو�شيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت امل�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
ال�شاعات  247،213 فح�شا جديدا خالل  اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت 
ال� 24 املا�شية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

اإج��راءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق     و�شاهم تكثيف 
1،115 حالة اإ�شابة  الفحو�شات على م�شتوى الدولة يف الك�شف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 704،000 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالت م�شابة نتيجة تداعيات الإ�شابة 
بفريو�س كورونا امل�شتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،006 

حالت.

تعازيها  وخال�س  اأ�شفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة    واأعربت 
وموا�شاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�شحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �شماناً ل�شحة و�شالمة اجلميع.
   كما اأعلنت الوزارة عن �شفاء 1،544 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س 
كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�شفاء 682،809 حالت.

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف املنطقة الو�سطى يوا�سل زياراته لكبار املواطنني ويلتقي باملواطن حمد بن �سالح بن خزينه

الطلبة  اأم�������ور  اأول�����ي�����اء  جم��ل�����س 
والطالبات ممثال يف �شعادة را�شد 
ومرافقيه  املجل�س  رئي�س  املحيان 

والطالبات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء 
مع  بالتوا�شل  الو�شطى  باملنطقة 
اأهدافه  وتر�شيخ  املحلي  املجتمع 

ما  اإىل  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  وت����ط����رق 
الوطن  خلدمة  عطاء  من  قدمه 
امل��ا���ش��ي وما  وح���ي���اة الأه������ايل يف 

الزيارات  من  واح��دة  تعد  الزيارة 
املجل�س  بها  يقوم  التي  ال�شهرية 
ت��ع��زي��زا ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ات جمل�س 

معرباً عن �شكره وتقديره جلهود 
م���ع كافة  ال��ت��وا���ش��ل  امل��ج��ل�����س يف 

�شرائح املجتمع.

يف زيارة ال�شخ�شيات املجتمعية.
املواطن  رحب  الزيارة  بداية  ويف   
حمد بن �شالح بن خزينه بزيارة 

•• الذيد-الفجر:

ا���ش��ت��ك��م��ل جم��ل�����س اأول����ي����اء اأم����ور 
املنطقة  يف  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��ل��ب��ة 
ال�شارقة  الو�شطى والتابع ملجل�س 
من  ال�����ش��ارق��ة  ب��ح��ك��وم��ة  للتعليم 
اإطار  يف  املواطنني  لكبار  زي��ارات��ه 
ب��رن��اجم��ه ال��وط��ن��ي ال���رام���ي اإىل 
على  والط��الع  باملواطنني  اللقاء 
وحياة  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف  عطائه 
املا�شي واإتاحته لالأجيال يف اإطار 

روؤاه الرتبوية .
وزار املجل�س برئا�شة �شعادة را�شد 
ع��ب��داهلل امل��ح��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س 
اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف 
املنطقة الو�شطى خالل زيارة قام 
�شالح  ب��ن  امل��واط��ن حمد  اإىل  بها 
ب���ن خ��زي��ن��ه يف جم��ل�����ش��ه يف عزبة 

املركا�س مبدينة الذيد.

حتقق بف�شل القيادة الر�شيدة يف 
احلا�شر معربا عن �شكره وثنائه 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
-حفظه اهلل ورع��اه- فيما يقدمه 
خل��دم��ة اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة وتوفري 
واملقيمني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال���رخ���اء 
مكرمات  م��ن  �شموه  يقدمه  وم��ا 
الو�شطى  امل���ن���ط���ق���ة  ل���ت���ط���وي���ر 
والتي  ال���ذي���د  م��دي��ن��ة  وخ���ا����ش���ة 
اأدخلت ال�شعادة يف قلوب املواطنني 

واملقيمني.
املواطن  املحيان  �شكر  جهته  م��ن 
ح��م��د ب��ن ���ش��ال��ح ب��ن خ��زي��ن��ة على 
اجلل�شة  وع��ل��ى  ال�شتقبال  ح�شن 
الزمن  اأعادتهم اىل ذكريات  التي 
ت���ك���رمي���ه من  امل���ا����ش���ي ح���ي���ث مت 

املجل�س يف نهاية الزيارة.

حققت الو�سول املبا�سر للأفراد والأ�سر

حملة 100 مليون وجبة  تختتم بنجاح عمليات توزيع 28 مليون وجبة يف فل�سطني

ال�شفة الغربية وقطاع غزة".
واأ�شافت النعيمي: "قدمت احلملة 
م���ا ي���ع���ادل 28 م��ل��ي��ون وج���ب���ة يف 
فل�شطني، وذلك بعد اإ�شافتها 19 
ج��دي��دة خ�ش�شتها  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون 
لقطاع غزة،" .. موؤكدًة اأن التعاون 
�شّهل  العاملي  الأغذية  برنامج  مع 
اأينما  امل��ح��ت��اج��ني  اإىل  ال���و����ش���ول 
ك��ان��وا يف اأم��اك��ن ت��واج��ده��م واأت���اح 
الق�شائم  نظام  من  ال�شتفادة  لهم 
ت�شهل  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة  ال����ف����وري����ة 
الغذائية  امل�����واد  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��م 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة. وك��ان��ت ح��م��ل��ة 100 
غذائياً  دع��م��اً  اأق���رت  وجبة  مليون 
وجبة  مليون   19 ي��ع��ادل  اإ�شافياً 
ت�شعة  اإىل  ي�����ش��اف  غ����زة،  ل��ق��ط��اع 
احلملة  خ�ش�شتها  وجبة  ماليني 
ل��الأف��راد والأ���ش��ر الأ���ش��د حاجة يف 
والقطاع  الغربية  ال�شفة  من  كل 

لدى انطالقها.
وي����اأت����ي ال����دع����م ال����غ����ذائ����ي ال����ذي 

بقطاع  اخل���م�������س  امل���ح���اف���ظ���ات  يف 
غ���زة ال��دع��م ال��غ��ذائ��ي ال���ذي �شكل 
لالحتياجات  ف���وري���ة  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
الغذائية الطارئة لالأفراد والأ�شر 
الأ�شد حاجة على مدى �شهر كامل 
مل�شاندة 34،564 عائلة، بالتزامن 
ال�شغرية  امل���������ش����اري����ع  دع������م  م�����ع 
وحم�������ال ال���ت���ج���زئ���ة وامل�����زارع�����ني 
خالل  من  الن�شائية  والتعاونيات 
كمزودين  معهم  الربنامج  تعاون 
التي  الغذائية  للمواد  معتمدين 

توفرها الق�شائم الذكية.
وقالت �شارة النعيمي مدير اإدارة يف 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
اأعمال  اخ��ت��ت��ام  "ياأتي  ال��ع��امل��ي��ة: 
ال���غ���ذائ���ي حلملة  ال���دع���م  ت���وزي���ع 
يف  ب��ن��ج��اح  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100
احلملة  لنجاح  ا�شتكماًل  فل�شطني 
�شملتها،  ال��ت��ي  ال���دول  خمتلف  يف 
حيث متكنت احلملة من الو�شول 
يف  امل�شتفيدين  اآلف  ع�شرات  اإىل 

ال�شكانية  ال��ك��ث��اف��ة  م��ن��اط��ق  اأك����ر 
اإىل  اإ�شافة  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 
ارتفاع ن�شبة الفقر فيه، كما تعاين 
70 يف املائة من العائالت  حوايل 
يف ق��ط��اع غ���زة م��ن ان���ع���دام الأمن 
الأغذية  برنامج  بح�شب  الغذائي 
احلملة  ا�شتطاعت  حيث  ال��ع��امل��ي، 
دولية،  م��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
العاملي،  الأغ��ذي��ة  برنامج  اأب��رزه��ا 
الو�شول  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم  ال��ت��اب��ع 
يعزز  مب���ا  امل����واق����ع،  خم��ت��ل��ف  اىل 
ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات الدولية يف 

هذه احلمالت.
100 مليون وجبة  وتعترب حملة 
بن  م��ب��ادرات حممد  تنظمها  التي 
بالتعاون  العاملية  مكتوم  اآل  را�شد 

املتحدة  ل�����الأمم  ال���ت���اب���ع  ال���ع���امل���ي 
املبا�شر  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م  ل��ت��وف��ري 
الأردن  يف  ولالجئني  فل�شطني  يف 
التعاون  يعزز  حيث  وبنغالدي�س، 
ب��ني امل��وؤ���ش�����ش��ة وال��ربن��ام��ج توفري 
مل�شتحقيها  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
ي�شهم  ك���م���ا  ال����ث����الث،  ال�������دول  يف 
 100 اأه������داف ح��م��ل��ة  يف حت��ق��ي��ق 
مل�شاعدة  ت�شعى  التي  وجبة  مليون 
املحتاجني وتوفري الدعم الغذائي 
التي  احلملة  وكانت  لهم.  املبا�شر 
املبارك،  رم�شان  �شهر  يف  انطلقت 
ونظمتها مبادرات حممد بن را�شد 
اآل م��ك��ت��وم ال��ع��امل��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
والإن�شانية،  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 

العاملي  الأغ������ذي������ة  ب���رن���ام���ج  م����ع 
وال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام، 
والإن�شانية،  اخلريية  واملوؤ�ش�شات 
واأهل  املح�شنني  م��ن  ك��ب��ري  ب��دع��م 
اخلري يف دول��ة الإم���ارات، من اأهم 
ما  يف  خ�شو�شاً  العاملية،  امل��ب��ادرات 
الالجئني،  على  تركيزها  يخ�س 
وعلى املناطق الفقرية يف 4 قارات، 
امل�شتوى،  رف��ي��ع  اإن�����ش��اين  ج��ه��د  يف 
ال�����ع�����امل، على  ي�����ش��ت��ه��دف ح�������س 
اجلوع  اأج��ل حماربة  التحرك من 
موؤ�ش�شة  وك�����ان�����ت  واحل�������رم�������ان. 
م�����ب�����ادرات حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
بداية  وّقعت يف  العاملية قد  مكتوم 
حملة 100 مليون وجبة اتفاقية 
����ش���راك���ة م����ع ب���رن���ام���ج الأغ����ذي����ة 

مليون   100 ح��م��ل��ة  ا���ش��ت��ك��م��ل��ت 
وج������ب������ة اأن�����������ش�����ط�����ة ت�����ق�����دمي�����ه يف 
ف���ل�������ش���ط���ني ا������ش�����ت�����م�����راراً ل���دع���م 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  وم�شاندة 
الفل�شطيني،  ل��ل�����ش��ع��ب  امل���ت���ح���دة 
ع����ق����ود، بطرق  ع����رب  وامل���ت���وا����ش���ل 
بدوره  متعددة.  واأمن��اط  خمتلفة، 
ق����ال جم��ي��د ي��ح��ي��ى م��دي��ر مكتب 
ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي يف دولة 
الإمارات واملمثل لدى دول جمل�س 
 : العربية  اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون 
"مع احتفالنا بانتهاء توزيع املواد 
غزة  يف  امل�شتفيدين  على  الغذائية 
بالنيابة  نعرب  الغربية،  وال�شفة 
العاملي  الأغ�����ذي�����ة  ب���رن���ام���ج  ع����ن 
امل�شتفيدين،  من  الآلف  وع�شرات 
ملبادرات  �شكرنا وامتناننا  بالغ  عن 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
تعد  ال�����ش��راك��ة.  ه��ذه  على  العاملية 
ف�شاًل  وجبة  مليون   100 حملة 
الأمد  طويلة  ال�شراكة  يف  ج��دي��داً 
اآل  را�شد  بن  م��ب��ادرات حممد  بني 
الأغذية  وبرنامج  العاملية  مكتوم 
ت��ه��دف اإىل تغيري  ال��ع��امل��ي، وال��ت��ي 
ح��ي��اة م��الي��ني الأ���ش��خ��ا���س الذين 
الغذائي  الأم���ن  ان��ع��دام  يواجهون 
يف حياتهم اليومية، كما تعك�س ما 
الدعم  ح�شد  عند  حتقيقه  ميكن 
وتثبت  ال��ع��امل،  يف  اجل��وع  ملكافحة 
جنعل  اأن  م��ع��اً  ميكننا  اأن���ه  اأي�����ش��اً 
العامل اخل��ايل من اجل��وع حقيقة 
من  غ��زة،  قطاع  ويعد  ملمو�شة". 

•• دبي-وام:

مليون   100" ح���م���ل���ة  اأجن��������زت 
وجبة"، احلملة الأكرب يف املنطقة 
لإطعام الطعام يف 30 دولة �شمن 
اأربع قارات، عمليات توزيع ق�شائم 
28 مليون  ف��وري��ة ت��ع��ادل ح���وايل 
وذلك  بنجاح،  فل�شطني  يف  وج��ب��ة 
الأغذية  ب��رن��ام��ج  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املتحدة  ل�����الأمم  ال���ت���اب���ع  ال���ع���امل���ي 
اللوج�شتية  العمليات  ت��وىل  ال��ذي 
اأو�شع  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ل���ل���ت���وزي���ع، 
�شريحة من الأهايل وامل�شتفيدين 

والفئات امل�شتهدفة.
"مبادرات  م�����ش��اه��م��ات  وم���ّك���ن���ت 
حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية" 
مليون   100 "حملة  نظمت  التي 
العاملي  الأغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج  وجبة" 
من الو�شول بالدعم الغذائي اإىل 
ال�شفة  يف  اإن�����ش��ان   310،385

الغربية وقطاع غزة.
يف  �شخ�س   103،000 وا�شتفاد 
الغربية  ال�شفة  يف  حمافظة   11
تعادل  ف��وري��ة  بق�شائم  ال��دع��م  م��ن 
و�شلت  دولر  م��ل��ي��ون   2 قيمتها 
ومّكنت  اأ�����ش����رة   17،167 اإىل 
امل�شتفيدين من احل�شول ب�شهولة 
اأك��ر من  امل��واد الغذائية من  على 
متعاوناً مع برنامج  130 متجراً 
العاملي عرب رمز تعريفي  الأغذية 

يتلقونه على هواتفهم الذكية.
�شخ�شاً   207،385 تلقى  فيما 

وب�����رن�����ام�����ج الأغ�������ذي�������ة ال����ع����امل����ي، 
وال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام، 
وامل���ن���ظ���م���ات اخل����ريي����ة يف ال�����دول 
العربي  ال��ع��امل  يف  ت�شملها  ال��ت��ي 
واأمريكا  واأوروب���ا  واأفريقيا  واآ�شيا 
اجل��ن��وب��ي��ة، و����ش���ف���ارات الإم�������ارات 
يف ه����ذه ال�������دول، ق���د ح��ق��ق��ت كل 
تلقت  كونها  اىل  اإ�شافة  اأهدافها، 
تربعات تغطي كلفة 216 مليون 
وج��ب��ة مب��ا ي��ت��ج��اوز ه��دف احلملة 
الأ�شا�شي، وقدمت احلملة وجبات 
30 دولة منها  الغذائي يف  الدعم 
والأردن  وتون�س  واليمن  ال�شودان 
وفل�شطني ولبنان وم�شر والعراق 
وقريغيز�شتان  وط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان 
وك����ازاخ���������ش����ت����ان واأوزب����ك���������ش����ت����ان 
واأفغان�شتان وبنجالدي�س وباك�شتان 
والهند ونيبال و�شرياليون واأنغول 
وال�شنغال  وكينيا  واأوغ��ن��دا  وغ��ان��ا 
واأثيوبيا وتنزانيا وبروندي وبنني 
وكو�شوفو والربازيل، وغريها من 

الدول يف 4 قارات حول العامل.
100 مليون وجبة  وج��اءت حملة 
الإن�شانية  امل�شاعدات  �شمن حمور 
والإغ�����اث�����ي�����ة وه�����و اأح�������د امل����ح����اور 
ال��ت��ي ت�شكل  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة اخل��م�����ش��ة 
م��رت��ك��زات ع��م��ل م���ب���ادرات حممد 
كما  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
اأكرب  لأح��د  عملية  ا�شتجابة  متثل 
العامل،  ت���واج���ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
و�شوء  ب���اجل���وع  ي��ت��ج�����ش��د  وال������ذي 

التغذية.

يف �سيغة ق�سائم فورية ا�ستفادت منه ع�سرات اآلف العائالت الفل�سطينية يف قطاع غزة وال�سفة الغربية احلملة  قدمته  الذي  الغذائي  • الدعم 
را�سد اآل مكتوم العاملية  مّكنت برنامج الأغذية العاملي من الو�سول بالدعم الغذائي العاجل اإىل 310,385 اإن�سانا يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة بن  حممد  مبادرات  • م�ساهمات 

وّقعت اتفاقية �سراكة مع برنامج الأغذية العاملي لتوفري الدعم الغذائي يف فل�سطني ولالجئني يف الأردن وبنغالدي�س العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  • مبادرات 
اأعمال توزيع الدعم الغذائي حلملة 100 مليون وجبة بنجاح يف فل�سطني ا�ستكماًل لنجاح احلملة يف خمتلف الدول التي �سملتها اختتام  النعيمي:  • �سارة 

• جميد يحيى: حملة 100 مليون وجبة تعد ف�ساًل جديدًا يف ال�سراكة طويلة الأمد بني مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية وبرنامج الأغذية العاملي
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

مركز  يف  متمثلة  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  �شكلت 
كخطوة  املرئي"  ال���ش��ت��دلل  "فريق  ال�شامل  كلباء  �شرطة 
عمليات  ك��اف��ة  يف  امل��ت��ع��ام��ل  رح��ل��ة  تقليل  ب��ه��دف  ا�شتباقية 
خالل  م��ن  للمركز  ال����واردة  الب�شيطة  اجلنائية  ال��ب��الغ��ات 

ت�شهيل عمليات جمع ال�شتدللت يف البالغات اجلنانية.
اأهمية  ال�شارقة  ال��زري قائد عام �شرطة  اللواء �شيف  اأك��د  و 
حرفية  ب��ك��ل  امل��ه��ام  واإجن����از  تنفيذ  يف  ال��ع��م��ل  ف���رق  ت�شكيل 
و�شال�شة .. مو�شحا حر�س القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 
ر�شا  اأكمل وجه مبا يحقق  كافة عملياتها على  اإجن��از  على 
املتعاملني خا�شة يف ظل الوقت الراهن ومبا ي�شهده العامل 

ت�شكيل  ال�شارقة  �شرطة  اأرت��اأت  تداعيات اجلائحة حيث  من 
ويعمل  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال��ب��الغ��ات  بتخلي�س  معني  ع��م��ل  ف��ري��ق 
بدور املحقق الذكي ويخدم فرع التحقيق و البحث اجلنائي 
مبركز �شرطة كلباء ال�شامل ويطبق اأعلى معايري ال�شحة و 
اأي  وتفادي  العمل  ا�شتمرارية  ي�شمن  ال�شالمة   املهنية  مبا 
تاأخري يف اإجناز البالغات اجلنائية. واأ�شاد اللواء ال�شام�شي 
بجهود اأع�شاء فريق الإ�شتدلل املرئي امللمو�شة  باأداء واجبهم 
القيادة على  التي  تعك�س حر�س  اأكمل وجه وبال�شورة  على 
تقدمي اأف�شل اخلدمات  للمتعاملني ب�شهولة وي�شر �شعيا اإىل 
تعزيز جودة  احلياة  وحتقيقا لالأهداف الإ�شرتاتيجية لوزارة 
ر�شا  وت��ع��زي��ز  والأم����ان  الأم���ن  تعزيز  يف  الداخلية  املتمثلة 
املتعاملني  باخلدمات  املقدمة و�شمان تقدمي كافة اخلدمات 

الإدارية وفق  معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية.  من جانبه 
اأو�شح الرائد فهد اللغاي رئي�س فريق الإ�شتدلل املرئي يف 
�شرطة ال�شارقة  اأن عمل الفريق ي�شمل اأخد الإفادات لكافة 
اأطراف البالغات اجلنائية الب�شيطة من خالل تنفيذ بع�س 
واملعاينات  والتعهدات  والتنازلت  الكفالة  منها:  الإج��راءات 
 من خالل برنامج مرئي   اإلكرتوين يوفر التكلفة كما ونوعا 
كما ي�شهم يف توفري الوقت واجلهد.. م�شريا اإىل اأن عملية 
اإجناز البالغات الب�شيطة متر بعدة خطوات حمددة متتاز 
اإمكانية  البالغات  ملقدمي  وتتيح  والإن�شيابية  بال�شهولة 

الإدلء باملعلومات من خالل الربنامج الإلكرتوين املتاح.
و اأ�شار اإىل اأن اأوىل اخلطوات تبداأ بورود بالغ جنائي ب�شيط 
يف  ال�����ش��رط��ة  "مركز  ال��ذك��ي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  تطبيق  ع��رب 

هاتفك" ويقوم بعدها املحقق املخت�س بالبالغات اجلنائية 
طرح  طريق  عن  البالغ  مقدم  مع  والتوا�شل  البالغ  بتلقي 
الثالثة وهي حتليل البالغ  عدد من الأ�شئلة تليها اخلطوة 
اجلنائي ومعرفة كافة الأطراف املعنية ويتم التوا�شل معها 
عرب الربنامج الفرتا�شي اخلا�س ويقوم املحقق مبعاجلة 
اإىل  باإر�شاله  اأو  املركز  البالغ يف  بغلق  اإم��ا  وت�شنيفه  البالغ 

اجلهة املخت�شة بعد التاأكد من �شحته.
هاتفك"  متاحة  يف  ال�شرطة  خ��دم��ة  "مركز  اأن  اإىل  ي�شار 
مراكز  اإىل  الن��ت��ق��ال  ع��ن��اء  املجتمع  اأف����راد  ع��ل��ى  للتخفيف 
الذكي  التطبيق  ع��رب  جنائية،  ب��الغ��ات  وت�شجيل  ال�شرطة 
الهواتف  تطبيقات  عرب  املتوفر    ،MOI الداخلية  ل��وزارة 

الذكية.

�سرطة ال�سارقة ت�سكل فريق ال�ستدلل املرئي

تخ�سي�س مركزي تطعيم يف اأبوظبي والعني للطلبة واأع�ساء القطاع التعليمي دون حجز م�سبق

لقاحي فايزر بيونتيك و�شينوفارم. 
القطاع  واأع�����ش��اء  للطلبة  وميكن 
التطعيم  التعليمي احل�شول على 
اأو  املخ�ش�شني،  املركزين  اأح��د  يف 
املعتمدة  التطعيم  مراكز  من  اأٍي 
اأن عملية  من دائرة ال�شحة علماً 
التطعيم ل ت�شتغرق اأكر من 40 
احلالة  مراقبة  مت�شمنًة  دقيقة، 

ال�شحية بعد التطعيم.
القطاع  مل���وظ���ف���ي  مي���ك���ن  وف���ي���م���ا 
على  احل�شول  والطلبة  التعليمي 
دون  امل��رك��زي��ن  اأح����د  يف  التطعيم 
احلاجة حلجز موعٍد م�شبق، يعّد 
الإماراتية  ال��ه��وي��ة  بطاقة  اإب����راز 
وتطبيق احل�شن بلون حالٍة اأخ�شر 

اخل�شراء  بال�شالة  زايد  ميناء  يف 
�شحة  تطعيم  ومركز  اأبوظبي  يف 
يف م���رك���ز ال���ع���ني ل���ل���م���وؤمت���رات يف 
العني. و�شي�شتقبل املركزان جميع 
الراغبني باحل�شول على التطعيم 
مبا�شرًة دون احلاجة حلجز موعد 
م�����ش��ب��ق، م���ع وج����وب ح�����ش��ور ويٍل 
اأم��ٍر واحد مع الطلبة الذين تقل 
وتعليقاً  عاماً.   18 عن  اأعمارهم 
ق���ال �شعادة  امل���و����ش���وع،  ع��ل��ى ه���ذا 
ع���ام���ر احل�����م�����ادي، وك���ي���ل دائ�����رة 
 " اأب��وظ��ب��ي:  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
التطعيم  مركزي  تخ�شي�س  ياأتي 
للطلبة واأع�شاء القطاع التعليمي 
بعمر  الطلبة  ال��زام  مع  بالتزامن 

امل�شتهدفة  العمرية  الفئة  �شمن 
وامل��ع��ل��م��ني وامل��وظ��ف��ني الإداري�����ني 
وقٍت  باأقرب  الأوىل  اجلرعة  على 

ممكن.
املركزين  يف  الزدح������ام  ول��ت��ج��ّن��ب 
التطعيم  ع��م��ل��ي��ة  ���ش��ري  و���ش��م��ان 
الطلبة  ع��ل��ى  ي��ت��وّج��ب  ب�����ش��ه��ول��ة، 
18 عاماً  اأعمارهم عن  ممن تقل 
اأن يكونوا ب�شحبة ويل اأمٍر واحد، 
على اأّل يقّل عمر املرافق عن 21 

عاماً.
املحّدثة  ال�شيا�شات  اأن  اإىل  ُي�شار 
اإدارة الطوارئ  ال�شادرة عن جلنة 
اأبوظبي  يف  وال���ك���وارث  والأزم�����ات 
الطلبة  جميع  اإل�����زام  ع��ل��ى  تن�س 

التعاون  ثمرة  املبادرة  هذه  وتاأتي 
ب����ني دائ�������رة ال��ت��ع��ل��ي��م وامل���ع���رف���ة، 
ودائرة ال�شحة - اأبوظبي، ومركز 
و�شركة  العامة،  لل�شحة  اأبوظبي 
ال�شحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب����وظ����ب����ي 
اأعقاب النجاح  يف  وذلك  "�شحة"، 
تطعيم  ح���م���ل���ة  ح���ق���ق���ت���ه  ال��������ذي 
الطلبة يف يا�س مول، والتي قّدمت 
التطعيم لأكر من 1800 طالب 

وطالبة.
املخ�ش�شان  امل����رك����زان  و���ش��ي��ف��ت��ح 
التعليمي  وال����ق����ط����اع  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
 8:00 ب����ني  ي���وم���ي���اً  اأب����واب����ه����م����ا 
مركز  يف  م�����ش��اًء  و8:00  �شباحاً 
 " كوفيد19-   " لتطعيم  �شحة 

اأو رمادي �شرطاً اأ�شا�شياً للح�شول 
على التطعيم بالن�شبة للمقيمني. 
وي��ت��وّج��ب ع��ل��ى ال��ق��ادم��ني اجلدد 
ال�شفر  ج��واز  تقدمي  اأبوظبي  اإىل 
مع اإذن دخول الإقامة الذي يظهر 
الرقم املوّحد مع تطبيق احل�شن، 
اأنه �شيتوجب على املوظفني  علماً 
اجلدد تقدمي ر�شالة توظيف من 
املدر�شة، فيما �شيطلب من الطلبة 
ت�شجيل يف  ���ش��ه��ادة  اإب�����راز  اجل����دد 

املدر�شة.
ثالثة  م�������رور  ل����وج����وب  ون�����ظ�����راً 
اأ�شابيع قبل التمّكن من احل�شول 
اللقاح،  من  الثانية  اجلرعة  على 
الطلبة  ج��م��ي��ع  ح�����ش��ول  ي��ت��وج��ب 

16 عاماً وما فوق باحل�شول على 
العودة  من  التمّكن  قبل  التطعيم 
للتعليم ال�شفي يف العام الدرا�شي 
اجلديد. ويهدف املركزان لت�شهيل 
القطاع  اأم������ام  ال��ت��ط��ع��ي��م  ع��م��ل��ي��ة 
العودة  و�شمان  باأكمله،  التعليمي 
الآمنة واملي�ّشرة للمدار�س. وي�شّكل 
���ش��رك��ائ��ن��ا يف تنظيم  ت��ع��اون��ن��ا م��ع 
لنجاح  مهماً  ح��اف��زاً  احلملة  ه��ذه 
ج��ه��ودن��ا، ون��دع��و اأول���ي���اء الأم����ور 
ملوا�شلة دورهم املحوري يف تقدمي 
يف  وامل�شاهمة  لأبنائهم  التطعيم 

حماية جمتمعنا املدر�شي".
املركزان اجلرعتني الأوىل  ويقدم 
وال��ث��ان��ي��ة واجل��رع��ة ال��داع��م��ة من 

•• اأبوظبي-وام:

يف  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  ك�شفت 
مركزين  تخ�شي�س  ع��ن  اأبوظبي 
عمر  م������ن  ال����ط����ل����ب����ة  ل���ت���ط���ع���ي���م 
واملعلمني  ف����وق  وم����ا  ع���ام���اً   12
الإداري����ني يف مدار�س  وامل��وظ��ف��ني 
ح���ي���ث يرحب  اأب����وظ����ب����ي،  اإم��������ارة 
من  امل�شتهدفة  بالفئات  امل��رك��زان 
امل��ق��ي��م��ني وال��ق��ادم��ني اجل����دد اإىل 
اب��ت��داًء من  يومياً  اأبوظبي،  اإم��ارة 
17 اأغ�شط�س وحتى نهاية اأكتوبر 
وذلك  م�شبق  حلجٍز  احلاجة  دون 
لت�شهيل  املبذولة  اإط��ار اجلهود  يف 

العودة الآمنة للمدار�س .

بعمر 16 عاماً وما فوق با�شتكمال 
" كوفيد- فريو�س  �شد  التطعيم 

اإىل  ال���ع���ودة  م���ن  ل��ل��ت��ّم��ك��ن   "19
العام  يف  ال�شفي  التعليم  من���وذج 
وت�شتثني  اجل����دي����د.  ال����درا�����ش����ي 
ال�شيا�شات الطلبة املعفيني ر�شمياً 
ميكنهم  ح���ي���ث  ال���ت���ط���ع���ي���م،  م����ن 
املدر�شي  احل������رم  اإىل  ال����دخ����ول 
تطبيق  على  الإع��ف��اء  توثيق  بعد 
خطاب  خ�����الل  م����ن  اأو  احل�������ش���ن 
ر���ش��م��ي ����ش���ادر ع���ن اأح����د م����زودي 
التطعيم املعتمدين من قبل دائرة 
�شركة  م��ث��ل  اأب��وظ��ب��ي،   - ال�شحة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات ال�����ش��ح��ي��ة - 
�شحة ومبادلة للرعاية ال�شحية.

اأبوظبي لل�سحة العامة و�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية "�سحة" تتعاون معًا بهدف �سمان العودة الآمنة للمدار�س ومركز  اأبوظبي   - ال�سحة  ودائرة  اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  • دائرة 
بني 17 اأغ�سط�س و31 اأكتوبر ويوفران اجلرعتني الأوىل والثانية واجلرعة الداعمة من لقاح فايزر بيونتيك و�سينوفارم يوميًا  اأبوابهما  يفتحان  • املركزان 

ا�ستجابًة للطلب الكبري على احل�سول على اللقاح, خا�سًة بعد النجاح الذي حققه مركز تطعيم الطلبة املوؤقت يف يا�س مول ياأتي  املركزين  • تخ�سي�س 
- جميع املقيمني يحتاجون لإبراز الهوية الإماراتية وتطبيق احل�سن فقط للح�سول على اللقاح

- املنتقلون حديثًا لالإمارة يحتاجون لإظهار ن�سخة من جواز ال�سفر واإذن دخول الإقامة وتطبيق احل�سن
- ال�سماح مبرافقة ويل اأمر واحد من كل اأ�سرة لتجّنب الزدحام يف املركزين

بهدف تزويد الأ�سر بالن�سائح والإر�سادات 

اجتمــاعية ال�سارقة تنظم برنــاجمًا تثقيفيًا عن التخطيط الأ�سري
•• ال�صارقة-الفجر:

ن�����ظ�����م�����ت دائ�����������������رة اخل�������دم�������ات 
الجتماعية يف ال�شارقة، برناجماً 
"التخطيط  ب��ع��ن��وان  اف��رتا���ش��ي��اً 
الأ�شري"  قدمته �شيخة اجلروان 
الدائرة،  يف  الج��ت��م��اع��ي  امل��ث��ق��ف 
وا�شتهدف منت�شبي مركز امللتقى 
الربنامج  ق�����دم  ك���م���ا  الأ������ش�����ري، 
ح���ق���ي���ب���ة ال���ت���خ���ط���ي���ط الأ������ش�����ري 

للم�شاركني يف الربنامج. 
تزويد  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  و 
الأ����ش���ر ب��ال��ن�����ش��ائ��ح والر�����ش����ادات، 
ال�شعاب  تخطي  على  مل�شاعدتهم 
ت�شادف  التي  وامل�شاكل  احلياة  يف 
ت�شاعد  ك��م��ا  ع���ام،  ب�شكل  الأ����ش���رة 
نفو�شهم خا�شة  الأم���ل يف  ب��ث  يف 

الأه�����داف، ال��ق��ي��م الأ���ش��ري��ة التي  
العالقات  ����ش���واب���ط  ق��ي��م  مت��ث��ل 
لالأ�شرة  واخل���ارج���ي���ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
وحجر  امل���ح���وري،  العن�شر  وه���ي 
و�شياغة  ت�����ش��ك��ي��ل  يف  ال�����زاوي�����ة 
اأفرادها  وج��م��ي��ع  الأ����ش���رة  ث��ق��اف��ة 
م�������ش���وؤول���ني ع����ن الل������ت������زام بها 
وهي  وتبنيها،  وتطبيقها  وفهمها 
حمط املراجعة يف كل لقاء اأ�شري 
الأ�شرة  اأن�شطة  مبراجعة  خا�س 
اجل���م���اع���ي���ة، ه����ذا ك��ل��ه م���ع طرح 
تبني  كيفية  تو�شح  عملية  اأمثلة 
ال��ق��ي��م يف الأ����ش���رة خ���الل الفرتة 
للقيم  مثال  القادمة،  اأو  ال�شابقة 
التالحم،  الح�����رتام،  الأ���ش��ري��ة: 
الإي������ث������ار،  ال�������رب،  ك���م���ا مت عمل 

تطبيقات خالل املحا�شرة.

الأهداف والحتفاء باملنجزات.
م��ف��ه��وم ومعنى  اإىل  ع��رج��ت  ك��م��ا 
ت�شتخدم  اأداة  وه����و،  التخطيط 
للتنظيم وحتديد امل�شار والتوجه 
جمموعة  حت���ق���ي���ق  خ������الل  م�����ن 
اأهداف توؤدي لالنتقال من نقطة 
زمنية  ف����رتة  خ����الل  ن��ق��ط��ة  اإىل 

حمددة . 
باأنه  الأ�شري  التخطيط  وعرفت 
عبارة عن تنظيم لل�شوؤون الأ�شرية 
وف����ق ب���رام���ج واأن�����ش��ط��ة حم����ددة، 
واآليات معينة، تعمل على حتقيق 
اأهداف معينة، خالل فرتة زمنية 
لنف�شها  الأ�شرة  و�شعتها  حم��ددة 
خمت�س  مب�����ش��اع��دة  اأو  ب��ن��ف�����ش��ه��ا 

اجتماعي.
�شارحة اأهمية التخطيط الأ�شري 

الفئة التي فقد معيلها اأو تكبدت 
ويل  وجود  ب�شبب  مادية،  م�شاكل 

اأمرها يف املوؤ�ش�شة العقابية. 
وج�������������اء ع��������ن��������وان امل�����ح�����ا������ش�����رة 
ب�"التخطيط الأ�شري" ليوؤكد اأن 
معرفة  اإىل  بحاجة  منا  ف��رد  ك��ل 
للتخطيط،  ال�����ش��ح��ي��ح  ال�����ش��ب��ي��ل 
اإىل  وال��و���ش��ول  ال��وق��ت  لخت�شار 

الهدف املرجو.
املثقف  اجل���روان  �شيخة  وق�شمت 
اإىل  الج���ت���م���اع���ي، حم��ا���ش��رت��ه��ا 
فيها:  ت���ن���اول���ت  اأج��������زاء  خ��م�����ش��ة 
والقيم  والر�شالة  الروؤية  �شياغة 
الأ�شرية، وحتليل الو�شع احلايل 
ل����الأ�����ش����رة، وحت����دي����د الأه��������داف 
وو�شع خطوات لتنفيذها، وقيا�س 
ومتابعة موؤ�شرات الأداء، وحتقيق 

لكونه ي�شاعد الأ�شرة على حتقيق 
غاياتها،  اىل  والو�شول  اأهدافها 
ورفع م�شتوى التفاعل بني اأفراد 
الأ�شرة وجتاوز الفو�شى، ويحقق 
ال�شعادة ال�شرية من خالل اإجناز 
بالواجبات  والل���ت���زام  الأه�����داف 

واأداء امل�شوؤوليات.
كما تطرقت اإىل مبادئ واأخالقيات 
العالقات الأ�شرية وهي، الحرتام 
الأولد  م�شلحة  مراعاة  املتبادل، 
�شمان  ال�����ش��ف��اف��ي��ة،  ال��ف�����ش��ل��ى، 
الأطفال،  واأم��ن  و�شالمة  حماية 
الطرف  وك���رام���ة  ح���ق���وق  ����ش���ون 
الآخر، وامل�شاركة يف اتخاذ القرار، 

وحتمل امل�شوؤولية. 
م����ب����ادئ  اإىل  ت����ت����ط����رق  ك�����ذل�����ك 
وو�شع  الأ�������ش������ري،  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
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 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/0013352
املخط�ر : خالد حلمي �شربي ال�شعيد - اجلن�شية: م�شر ، واحمل هوية اإماراتية رقم )784198395039658(

ب�شفتي وكيال عن ال�شيد حممد عقيل علي الزرعوين مبوجب وكالة م�شدقة من الكاتب العدل برقم 232666/1/2015 بتاريخ 
ال�شارقة - النهدة - هاتف رقم : 0502322014 العنوان   2015/11/12

املخطر اإليه : �شودير كومار ينماكاج �شتى – اجلن�شية: الهند - العن�وان : ال�شارقة - هاتف رقم : 0507780206 
مو�شوع الإخطار : اخطار عديل للوفاء مببلغ )1400000( درهم .

الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر اليه قد حررا عدد 3 �شيك بقيمة اجمالية و قدرها 1400000 مقابل ايجار بني الطرفني.
وبيانات ال�شيك كالتي :

"1 - �شيك رقم )374334( بقيمة )700000( درهم وتاريخ ا�شتحقاق 2020/10/01 وامل�شحوب على بنك المارات دبي الوطني
"2. �شيك رقم )374333( بقيمة )700000( درهم وتاريخ ا�شتحقاق 2020/04/01 وامل�شحوب على بنك المارات دبي الوطني،

وب�شورة ودية ب�شداد املبلغ املرت�شد بذمته ولكن دون جدوى وتكرارا  مرارا  اليهم  املخطر  املخطر  • طالب 
ان املخطر اليه ميتنع عن �شداد املبلغ املرت�شد بذمته دون مربر بالرغم من املطالبة الودية املتكررة مما ا�شر باملخطر • وحيث 

اأن املخطر يخطر املخطر اليهم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد بذمته وامل�شتحق للمخطر وذلك يف موعد اق�شاه )5( ايام من تاريخ تبلغكم 
امل�شتحق له مع الفائدة  والتعوي�س مع  هذا الإخطار وال �شوف ي�شطر املخطر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ 
حفظ باقي احلقوق لذلك ، فاملخطر يخطركم بهذا الخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�شريان كافة الثار القانونية املرتتبة 

عليه يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اإخطار عديل بال�فاء 
برقم 12386/2021م

املخطر/ عادل على �شامل الرهايفه – اأردين اجلن�شية بوكالة املحامية/ �شمر مروان خالد
العنوان : اإمارة راأ�س اخليمة – النخيل - مقابل راك مول – هاتف 05644274210 - 0502721227

املخطر اإليه الأول/ �شركة ذابامل ملقاولت البناء �س.م.م
املخطر اإليه الثاين: اإبراهيم �شالح �شليم عبدالعزيز- اأردين اجلن�شية

العنوان : اإمارة راأ�س اخليمة - �ش�ارع كورني�س القوا�ش�م - بناية عبداهلل را�ش�د النعيمي - الدور الأول – مكتب 104
هاتف  - 0554426275 - 0557306022 

مو�شوع الإخطار/ اإخطار ب�شداد مبلغ )300،000 درهم(
رقم  ال�شيك  مبوجب  درهم  األف  ثالثمائة  )300،000درهم(  مببلغ  للمخطر  مدينان  اإليهما  املخطر  كان  ملا 

)000444( امل�شحوب على بنك راأ�س اخليمة الوطني، وبتقدمي ال�شيك للبنك اأرجتع ب�شبب اأن احل�شاب مغلق. 
درهم(   300،000( وقدرها  للمخطر  امل�شتحقة  املديونية  ب�شداد  نخطركما  فاإننا  الإخطار  هذا  مبوجب  لذلك:- 
ثالثمائة األف درهم ، وذلك يف غ�شون خم�شة اأيام من تاريخ ا�شتالم هذا الإخطار، واإل �شن�شطر لتخاذ كافة الإجراءات 
كافة حقوق  املحاماه مع حفظ  واأتعاب  والر�شوم  امل�شاريف  املذكور مع حتميلكما  املبلغ  لإ�شرتداد   الالزمة  القانونية 

املخطر الأخرى قبلكما.

الكاتب العدل

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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 اعالن بالن�شر

          305 / 2021 / 1243 ا�شتئناف جتاري
اإىل امل�شتاأنف �شده/1_ بن دملوك لال�شت�شارات الهند�شية 

 جمهول حمل الإقامة.
املحامي/  وميثله  الها�شمي.  العطار  حممد  جعفر  خ��ال��د  امل�شتاأنف/  اأن  مب��ا 

�شلطان خلفان �شلطان بن ح�شني.
قد اأ�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم  768   / 2020 مدين جزئي

وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 22-08-2021 ال�شاعة 10:00 �شباحا  بقاعة 
التقا�شي عن ُبعد. وعليه؛ يقت�شى ح�شوركم اأو من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفك�م �شتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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اعالن بالن�شر        
 4966/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليه : 1- لياقت نظري للخدمات الفنية �س.ذ.م.م   - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :م�شنع مينوتى دراي مك�س
وميثله:رميا عبداحلكيم اجلر�شي 

اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/8/2 اول:انفاذ  اأمر  طلب ا�شت�شدار 
توؤدي للمدعية مبلغ  بان  املدعي عليها  التجاري املربم بني الطرفني - ثانيا:الزام  العقد 
والفائدة   - فل�س  واث��ن��ان  دراه���م  وث��الث��ة  ال��ف  و�شتون  دره��م ثالثة   )63.003.02( وق���دره 
ال�شداد  القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2021/7/26 وحتى 
التام وبالر�شوم وامل�شاريف ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات وتنوه املحكمة ان طلب �شمول 

المر بالنفاذ املعجل ل مربر له لذا ق�شت برف�شه. 
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اعالن بالن�شر        
 4479/2021/60 امر اأداء 

اإعلن اأمر اأداء بالن�سر - تفا�سيل الإعلن بالن�سر 
اإىل املدعي عليهما : 1- بيتيومينا للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- بريند ر�شا �شت�شميدت - 

اأملاين اجلن�شية - ب�شفته حمرر ال�شيك   - جمهويل حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :�شندوق ر�شمله للتمويل التجاري

وميثله:حممد ثامر يعقوب يو�شف ال�شركال 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية قيمة ال�شيك الواردة تفا�شيله بحافظة 
و�شبعمائة  مليون  وثالثني  �شتة  دره��م   )36.750.000( وق��دره  مببلغ  املدعية  امل�شتندات 
وخم�شون الف درهم - والفائدة القانونية بواقع 5% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام 

ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت النفاذ. 
ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدع�ى رقم 2006/2021/16 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى :  
طالب الإعالن :  بنك دبي التجاري �س.م.ع  - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- لوي�س فليب اوجو�شتو م�شرت - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2021/6/15 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
الدعوى وما طويت عليه من م�شتندات ومنها طلب  ���س.م.ع ببعد الط��الع على  التجاري  ل�شالح/بنك دبي 
القر�س ال�شخ�شي املذيل بتوقيع املدعي عليه وك�شف احل�شاب التف�شيلي واملخت�شر والثابت به تر�شد مبلغ 
املطالبة بذمة املدعي عليه وملا كان الأخري مل يح�شر رغم اعالنه قانونا ومل يدفع الدعوى باأية دفع او دفاع 
من �شاأنه ان ينال من �شحتها لذا قررت املحكمة مبثابة احل�شوري يف مادة جتارية منهية للخ�شومة الزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )184.402( درهم مائة واربعة وثمانون الف واربعمائة واثنان درهم 
، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 2021/3/31 وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

اعالن بالن�شر
                         يف الدع�ى رقم 60/2021/2023 امر اداء    

مو�شوع الدعوى :ا�شدار اأمر اداء بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )100.000( درهم 
مائة الف درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك يف 2020/12/23 - 2- 

الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : مايا خالد عالء الدين - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- طارق مدحت حممد ال�شال - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن :  طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2021/3/30 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ مائة الف درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من 
بامل�شروفات ومببلغ  وبالزامه  ال�شداد  ال�شتحقاق احلا�شل يف 2020/12/23 وحتى متام  تاريخ 

الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اعالن بالن�شر        

 18/2021/891 عقاري جزئي 
تفا�سيل الإعلن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- حممد ف�شل حممد ف�شل   -  جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :موؤ�ش�شة عقار 

وميثله : عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )451.993( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
الحد  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة،  املعجل بال  بالنفاذ  و�شمول احلكم  التام  ال�شداد 
املوافق 2021/8/29 ال�شاعة 08:30 �شباحا يف قاعة التقا�شي عن بعد لذا فاأنت مكلف 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

يف  اخلا�شة  املدار�س  ملديري  تعميماً  اخلا�س  للتعليم  ال�شارقة  هيئة  اأ�شدرت 
اإمارة ال�شارقة ب�شاأن اإجراءات العودة للمدار�س.

والعاملني يف  الطلبة  �شالمة  على  اأن��ه من منطلق احلر�س  التعميم  جاء يف 
للمدار�س  بالعودة  الإج��راءات اخلا�شة  اأن تكون  .. تقرر  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
 »pcr« م�شحة  طلب  التايل:  النحو  على   -2022  2021 للعام الدرا�شي 
�شلبية من كافة العاملني يف املوؤ�ش�شات التعليمية والطلبة من عمر 12 عاماً 

فما فوق لدخول املوؤ�ش�شة التعليمية مع بداية العام الدرا�شي اجلديد.
كما ا�شرتطت الهيئة ح�شول العاملني يف املوؤ�ش�شات التعليمية على التطعيم 
املوؤ�ش�شة  ل��دخ��ول  الأقل"  على  "جرعتني  ك��ام��ل  ب�شكل  "كوفيد19-"  �شد 

التعليمية ما عدا امل�شتثنني من التطعيم بتقرير طبي معتمد ويلتزم امل�شتثنني 
من التطعيم باإجراء فح�س »pcr« ب�شكل اأ�شبوعي.

وبخ�شو�س العاملني اجلدد القادمني من خارج الدولة وغري احلا�شلني على 
التطعيم يتم ا�شتثناءهم من �شرط التطعيم لدخول املوؤ�ش�شات التعليمية حيث 
ي�شمح لهم بالدخول ويتم منحهم ا�شتثناء ملدة �شهرين للح�شول على التطعيم 

على اأن يلتزموا باإجراء فح�س »pcr« ب�شكل اأ�شبوعي خالل تلك الفرتة.
لدخول  التطعيم  ع��ل��ى  الطلبة  ح�����ش��ول  ي�����ش��رتط  ل  اأن���ه  التعميم  اأو���ش��ح  و 
املوؤ�ش�شات التعليمية يف الوقت احلايل ويكتفي مب�شحة »pcr« �شلبية مع بداية 
اأبنائهم على احل�شول  اأولياء الأمور لت�شجيع  الهيئة  العام الدرا�شي.. ودعت 
على التطعيم دعماً جلهود الدولة يف ال�شيطرة على الوباء والو�شول للمناعة 

املجتمعية.

هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س ت�سدر تعميما ب�ساأن اإجراءات العودة للمدار�س

•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ح�����ش��ل��ت 
العتماد  ����ش���ه���ادة  ع���ل���ى  امل��ج��ت��م��ع 
البيانات  وج���ودة  اإدارة  يف  ال���دويل 
 GC الإح���������ش����ائ����ي����ة ال�������ش���ح���ي���ة 
الفئة  ال����وزارة  وحققت   Mark
عاملية  جهة  اأول  لتغدو  البالتينية 
حت�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا، ح��ي��ث ي���وؤك���د هذا 
ال��وزارة والتزامها  الإجن��از تطبيق 
اخلا�شة  ال���ع���امل���ي���ة  ب���امل���وا����ش���ف���ات 
ال�شحية،  البيانات  وج���ودة  ب���اإدارة 
اإطار �شعيها لتغدو  كمنهج عمل يف 
ومبتكرة  م�شتدامة  رائدة  موؤ�ش�شة 
املعتمدة.  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  وف���ق 
مما ي�شهم بتعزيز خدمات الرعاية 
املوؤ�شرات  يف  والرت���ق���اء  ال�شحية 
الإعالن  وجاء  العاملية.  التناف�شية 
عن هذا الإجناز للوزارة بعد انتهاء 

فريق  ق��ب��ل  م��ن  ال��ت��دق��ي��ق  عمليات 
الدوليني  امل��ح��ك��م��ني  م���ن  خ�����رباء 
لكافة  الم���ت���ث���ال  م����ن  وال���ت���ح���ق���ق 
واملمار�شات  واملعايري  ال�شرتاطات 
التقييم  نتائج  املعتمدة، وبناء على 
مت منح �شهادة املطابقة التي متثل 
جم��م��وع��ة م��ن ج��ه��ات الع��ت��م��اد يف 
 DQS اأوروب���������ا م���ث���ل جم���م���وع���ة
العاملية املتخ�ش�شة يف جمال اعتماد 
واملوا�شفات  الأن��ظ��م��ة  وت�����ش��دي��ق 
يف  ال�شهادة  ت�شلم  حيث  الإداري�����ة. 
ديوان الوزارة بدبي �شعادة الدكتور 
وكيل  ال��رن��د  الرحمن  عبد  ح�شني 
ال�شحة  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  ال�����وزارة 
املانحة  ال�شركة  ممثل  من  العامة، 
بح�شور   GC Mark ل�����ش��ه��ادة 
حربي  زي�������د  ع����ل����ي����اء  ال�����دك�����ت�����ورة 
والأبحاث  الإح�شاء  مركز  مديرة 

بالوزارة. 

اإر�شاء ممار�شات اجلودة 
الرند  الدكتور ح�شني  �شعادة  واأكد 
اأن هذا العتماد العاملي الذي ياأتي 
�شمن �شل�شلة اإجنازات، ميثل حافزاً 

ملوا�شلة جناحاتنا واإر�شاء بيئة عمل 
متميزة يف م�شرية التميز واجلودة، 
القطاع  م��ك��ت�����ش��ب��ات  ت���ع���زز  وال���ت���ي 
ال�شحي وتر�شخ الكفاءة التناف�شية 

للمرافق ال�شحية بالدولة، وجتدد 
ال�شحية  باخلدمات  العاملية  الثقة 
وتبنيها  الإم���������ارات،  يف  ال��ن��وع��ي��ة 
ال�شتباقية  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 

موؤ�شرات  حت�شني  يف  وال���ش��ت��م��رار 
جهود  على  �شعادته  واأث��ن��ى  الأداء. 
الإح�شاء  م��رك��ز  يف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
اأدائ���ه���م املتميز  والأب���ح���اث، وث��ّم��ن 

لتحقيق اأف�شل املعايري العاملية.

تعزيز حوكمة البيانات
اأهمية  اإىل  ال��رن��د  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��ار 
ج�����ودة ال���ب���ي���ان���ات الإح�������ش���ائ���ي���ة يف 
تطوير منهج التخطيط للخدمات 
ال�شحية لتوافق معايري امل�شتقبل، 
املوؤ�ش�شي  الأداء  تطوير  خالل  من 
لالرتقاء  البيانات  حوكمة  وتعزيز 
والتي  وا���ش��ت��دام��ت��ه��ا،  ب���اخل���دم���ات 
والبنية  امل�����وارد  ت��وف��ري  يف  مت��ث��ل��ت 
البيانات،  لإدارة  الالزمة  التحتية 
وت���ن���ف���ي���ذ ال�����درا������ش�����ات وال���ب���ح���وث 
واملعايري  الأ�ش�س  وفق  الإح�شائية 
اإىل  الرند  ولفت  املعتمدة.  العاملية 

ت��راف��ق��ت مع  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأن 
ظهور جائحة كوفيد19- مل توؤثر 
م�شرية  ل��ل��م�����ش��ي يف  ع��زم��ن��ا  ع��ل��ى 
واخلدمات  الأع���م���ال  ا���ش��ت��م��راري��ة 
اللتزام  وموا�شلة  ومتيز،  بكفاءة 
الدولية  امل��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
اخلدمات  يف  ال���ش��ت��دام��ة  وحتقيق 

ال�شحية. 

التخطيط  ا�سرتاتيجيات  دعم 
ال�سحي

من جانبها اأو�شحت الدكتورة علياء 
الإح�شاء  زيد حربي مديرة مركز 
احل�شول  اأن  ب���ال���وزارة  والأب���ح���اث 
 GC Mark اع����ت����م����اد  ع����ل����ى 
ياأتي  ال��ب��ي��ان��ات،  واإدارة  ج����ودة  يف 
ال��وزارة املبذولة يف  تتويجاً جلهود 
واإدارة  والأبحاث  الدرا�شات  جمال 
اأف�شل  البيانات ال�شحية، وتطبيق 

امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة. ح��ي��ث تعترب 
اأهمية  ذات  الح�شائية  ال��ب��ي��ان��ات 
ح���ي���وي���ة يف اآل����ي����ات ���ش��ن��ع ال���ق���رار 
ب��و���ش��ف��ه��ا ع���ام���اًل م���وؤث���راً يف ر�شم 
ال�شحية  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
من  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية  وت��ع��زي��ز 
البيانات  ال��ذي تلعبه  ال��دور  خالل 
امل�شتقبلية  ال����روؤي����ة  ���ش��ي��اغ��ة  ف���ى 
لالرتقاء  الأداء  موؤ�شرات  وقيا�س 
ب�����اخل�����دم�����ات ال�������ش���ح���ي���ة ودع������م 
ال�شحي  التخطيط  ا�شرتاتيجيات 
على م�شتوى الدولة، بالإ�شافة اإىل 
تعزيز اأوا�شر التعاون بني اجلهات 
ذات ال�شلة ولإقامة �شراكات فاعلة 
اتخاذ  فى  ت�شهم  البيانات  لتحليل 
ال�����ش��ل��ي��م��ة مب����ا يخدم  ال�����ق�����رارات 
و�شمان  ال�شاملة،  التنمية  خطط 
التوزيع الأمثل للموارد واخلدمات 

ال�شحية لتعزيز �شحة املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

وقعت هيئة اأبوظبي لالإ�شكان مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لل�شم بهدف 
يف  اأبوظبي  حكومة  وتوجهات  لأه���داف  و���ش��ول  اجلانبني  ب��ني  التعاون  تعزيز 
ال�����ش��م .  ال��ه��م��م ل �شيما ف��ئ��ة  امل��ق��دم��ة لأ���ش��ح��اب  ت�شهيل وحت�����ش��ني اخل��دم��ات 

الفئة  لهذه  املقدمة  ال�شكنية  املنافع  خدمات  تطوير  يف  التعاون  ه��ذا  وي�شاهم 
املوؤ�ش�شية  القدرات  ويعزز  لهم،  ا�شتباقية  وتقدمي خدمات  احتياجاتهم  ودرا�شة 
لفئة  ال�شكنية  املنافع  وت�شميم  حتديد  ملتطلبات  امل�شتقبلي  للتخطيط  للهيئة 
اإط��ار حتقيق روؤي��ة الإم��ارة يف  ال�شم ومواءمتها مع احتياجاتهم. ياأتي ذلك يف 
توفري �شبل العي�س الكرمي لكافة اأفراد املجتمع، واحلر�س على امل�شاركة الفعالة 

ملختلف الفئات من خالل �شمان ح�شد قدراتهم واإمكانياتهم للم�شاهمة يف تطور 
الإمارة مبا ي�شهم بتعزيز دور الأفراد يف عملية التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة التي 
ت�شهدها اإمارة اأبوظبي يف خمتلف املجالت، وتنفيذاً لإ�شرتاتيجية احلكومة يف 
جعل اإمارة اأبوظبي جمتمعا داجما وممّكنا لأ�شحاب الهمم من خالل و�شولهم 
اإىل احلقوق واخلدمات والفر�س وبناء منظومة دعم �شاملة لأ�شحاب الهمم. 

وحتر�س هيئة اأبوظبي لالإ�شكان على بناء ج�شور التعاون والتوا�شل مع �شركائها 
الإ�شرتاتيجيني من خالل التن�شيق بني اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية 
لتحقيق قواعد التعاون امل�شرتك لتكامل الإجراءات وحت�شني وت�شريع اخلدمات 
الرئي�س وهو  الهدف  لتحقيق  فعالة  �شراكة  وبناء عالقات  للمواطنني  املقدمة 

توفري امل�شكن املالئم ملواطني اإمارة اأبوظبي.

•• خورفكان-الفجر:

كرم جمل�س �شاحية ال�شبيحية التابع لدائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى بحكومة 
حفل  يف  2020-2021م  الدرا�شي  للعام  العامة  الثانوية  متفوقي  ال�شارقة 
نظمه على مدى اأ�شبوع مبقره يف مدينة خورفكان بعد اأن اختتم التكرمي م�شاء 
اأربعة وع�شرين من املتفوقني جرى توزيعهم  اأم�س الأول. وجاء التكرمي لعدد 
املتفوقني  الطلبة  من  عدد  بتكرمي  يوميا  احلفل  ليقام  اأ�شبوع  اأي��ام  مدى  على 

بهدف مراعاة كافة الح��رتازات واحلفاظ على ال�شحة العامة و�شمان تكرمي 
التباعد  ت��راع��ي  �شليمة  �شحية  ظ���روف  يف  اأ���ش��ره��م  بح�شور  امل��ت��ف��وق��ني  ك��اف��ة 
اأه��ايل �شاحية  املتفوقني من  اأربعة وع�شرين من  . وج��رى تكرمي  الجتماعي  
ال�شبيحية �شمل 14 طالبا و10 طالبات  ح�شر الحتفال اليومي �شعادة حممد 
اأحمد الغاوي النقبي رئي�س جمل�س ال�شاحية و�شعادة خلفان �شالح النقبي نائب 
الرئي�س واأع�شاء املجل�س واملوظفني وعدد من اأعيان اأهايل ال�شاحية واملكرمني 
من  حم��دود  عدد  بح�شور  يومية  ب�شورة  نظم  ال��ذي  احلفل  برنامج  واأ�شرهم. 

الطلبة املتفوقني واأ�شرهم بداأ بتهنئة متفوقي الثانوية العامة من اأبناء اأهايل 
جمل�س �شاحية ال�شبيحية يف مدينة خورفكان حيث األقى �شعادة حممد اأحمد 
الغاوي النقبي رئي�س املجل�س كلمة اأ�شاد فيها بجهود جمل�س �شاحية ال�شبيحية 
العامة احلا�شلني  الثانوية  تكرمي متفوقي  املجتمعية منها  املبادرات  ويف طرح 
على ن�شبة %90 فما فوق متمنيا لهم التوفيق يف درا�شتهم الأكادميية املقبلة يف 

التخ�ش�شات واجلامعات التي تنا�شب قدراتهم وتدفعهم خلدمة الدولة .
ال�شبيحية  �شاحية  رئي�س جمل�س  نائب  النقبي  �شالح  �شعادة خلفان  ودعا  كما 

الوطن  خدمة  على  والعمل  العلمي  تفوقهم  موا�شلة  اإىل  كلمته  يف  املتفوقني 
اأن  اإىل  اأن جمل�س �شاحية ال�شبيحية ي�شعى  اإىل  خلف قيادته الر�شيدة م�شرياً 
يوا�شل دوره يف تنفيذ خمتلف املبادرات املجتمعية يف اإطار روؤى �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم 
اإمارة ال�شارقة يف تاأ�شي�س جمال�س ال�شواحي لإثابة جهود املتميزين من الأبناء 
والبنات من خريجي الثانوية يف واحدة من املبادرات ال�شنوية والتي تقام بتطبيق 

الإجراءات الحرتازية والتباعد الجتماعي .

•• ال�صارقة-وام:

اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  اأك���د 
مل�شاهمته  الإن�شاين  العمل  اأهمية  اخلريية  ال�شارقة  جمعية 
الفعالة يف تلبية املتطلبات احلياتية للذين يواجهون �شعوبات 
بني  الإن�شانية  قيمة  واإر�شاء  تعزيز  ودوره يف  وظ��روف حرجة 

اأبناء املجتمع الواحد و�شعوب العامل.
وقال يف ت�شريح مبنا�شبة اليوم العاملي للعمل الإن�شاين الذي 
ي�شادف 19 اأغ�شط�س من كل عام - اإن دولة الإمارات تنطلق 
من مبادئها ود�شتورها ومن توجيهات قيادتها ونهجها امل�شتمر 
يف ت��ق��دمي ال��دع��م الإن�����ش��اين واخل���ريي لكل حم��ت��اج، ل��ذا فاإن 
مبادرات  م��ن  يتجزا  ل  ج��زءا  اأ�شبح  الإن�����ش��اين  العمل  مفهوم 

الدولة ومن اأن�شطة موؤ�ش�شاتها املختلفة.
القيادة  نهج  انتهجت  اخل��ريي��ة  ال�شارقة  جمعية  اأن  واأ���ش��اف 

�شاحب  توجيهات  لترتجم  اأعمالها  ك��اف��ة  وج���اءت  الر�شيدة 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، م�شريا اإىل الأدوار ذات التاأثري 
بهدف  امل�شتحقني  ح��ي��اة  يف  اجلمعية  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  الكبري 
متكينهم يف الأ�شا�س من العتماد على اأنف�شهم واإعانتهم على 
واملعي�شة  احلياة  اإىل  والو�شول  الأ�شا�شية  احتياجاتهم  توفري 

الكرمية.
املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  اأن اجلمعية متكنت خالل  اإىل  ولفت 
من تنفيذ م�شاعدات وم�شاريع خريية وحمالت اإن�شانية بقيمة 
 104 باإنفاق  بداأتها  دره��م  مليار   2.5 قرابة  بلغت  اإجمالية 
ماليني درهم يف العام 2010 و�شول اإىل 266 مليون درهم 

يف 2020.
واأو�شح ال�شيخ �شقر القا�شمي اأن م�شاريع اجلمعية تنق�شم اإىل 
تعمل  احلالتني  ويف  خارجية  وم�شاريع  الدولة  داخل  م�شاريع 

وجميعها  عليها  والإ�شراف  ومتابعتها  تنفيذها  على  اجلمعية 
اأبزرها  ال��ع��م��ل الإن�������ش���اين واخل�����ريي وم���ن  ت�����ش��ب يف ج��وه��ر 
امل�شاعدات ال�شهرية وم�شروع احلج والعمرة والكفالت والأيتام 
وتفريج كربة اإىل جانب م�شاعدات طالب العلم وم�شروع عالج 

املر�شى وم�شروع الزواج اجلماعي وغريها من امل�شاريع .
امل�����ش��اري��ع اخل��ارج��ي��ة م�����ش��روع التعليم  اأب���رز  اأن م��ن  اإىل  ون���وه 
الآبار وحملة رم�شان  امل�شاجد وحفر  والعالج وال�شحة وبناء 
واإفطار �شائم وتوزيع ك�شوة العيد وتوزيع زكاة الفطر وقرى 

ال�شارقة اخلريية التي تهدف اإىل اإيواء الأ�شر الفقرية.
املح�شنني  اإىل  اجلزيل  بال�شكر  القا�شمي  �شقر  ال�شيخ  وتوجه 
تلك  خ��الل  وم�شاهمات جليلة  ت��ربع��ات  م��ن  ق��دم��وه  م��ا  على 
امل�����ش��رية احل��اف��ل��ة ب��ال��ع��م��ل ال�������دوؤوب خل���دم���ة ر���ش��ال��ة اخلري 
ال�شيخ زاي���د بن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ال��ت��ي و���ش��ع غرا�شها  والإن�����ش��ان��ي��ة 

�شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه ".

يف اإجناز يعزز املكانة التناف�سية لدولة الإمارات

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع اأول جهة عاملية حت�سل على الفئة البالتينية يف العتماد الدويل GC Mark لإدارة وجودة البيانات 

تعاون بني اأبوظبي لالإ�سكان وجمعية الإمارات لل�سم

جمل�س �ساحية ال�سبيحية يكرم  »24« من متفوقي  الثانوية العامة من اأهايل املنطقة 

ال�سارقة  خريية  اأنفقتها  درهم  مليار   2.5
خالل 10 اأعوام

بلدية راأ�س اخليمة ت�ستعر�س البوابة اجليومكانية لالإمارة
•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�شتعر�شت دائرة بلدية راأ�س اخليمة مع �شركائها من اجلهات 
القطاع  موؤ�ش�شات  م��ن  وع���دد  والحت��ادي��ة  املحلية  احلكومية 

اخلا�س ، البوابة اجليومكانية لالإمارة.

و�شهد الجتماع الذي عقد مع ال�شركاء - عر�شا للبوابة من 
املعلومات  نظم  م��رك��ز  م��دي��ر  ال�شحي  عائ�شة  املهند�شة  قبل 

اجلغرافية على كافة اجلهات احلكومية.
وحتتوي البوابة على تفا�شيل وبيانات م�شروع البنية التحتية 
 230 اأك��ر من  للبيانات املكانية لإم��ارة راأ���س اخليمة وت�شم 

اجلوية  ال�شور  م��ن  وع��دد  اجليومكانية  البيانات  م��ن  طبقة 
لالإمارة و قد مت حتديث البيانات واإنتاج اخلرائط املتوفرة يف 

هذه البوابة بالتعاون مع اجلهات امل�شاركة.
 43 اأك��ر من  امل�شروع  ه��ذا  امل�شتفيدة من  ع��دد اجلهات  وبلغ 

جهة من خمتلف القطاعات احلكومية واملحلية واخلا�شة .

•• اأبوظبي-الفجر:

الدرا�شية"  البعثات  "مكتب  مع  تفاهم  مذكرة  العني"  "جامعة  وّقعت 
التعليمي،  الأداء  رف���ع ج���ودة  ب��ه��دف  ال��رئ��ا���ش��ة،  ���ش��وؤون  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع 
والإج����راءات  لل�شيا�شات  دع��ًم��ا  البعثات؛  جم��ال  يف  الأم��ث��ل  وال�شتثمار 

احلكومية املّتبعة يف هذا املجال.
جرى توقيع املذكرة يف مقّر "جامعة العني" مبدينة حممد بن زايد يف 
العا�شمة اأبوظبي، اإذ وّقعها كّل من ال�شيد جمعة عتيق الرميثي، مدير 
"املدير  عطاطرة،  الدين  نور  والدكتور  الدرا�شية"،  البعثات  "مكتب 
القيادة  توجيهات  اإط��ار  يف  التفاقية  ه��ذه  وت��اأت��ي  للجامعة".   املفّو�س 
وتطوير  واخلّريجني  املبتعثني  الطالب  مب�شتوى  لالرتقاء  الر�شيدة 

اإىل  مهاراتهم ومعارفهم، بغر�س حتقيق طموحات الدولة يف الو�شول 
اإىل  عطاطرة  الدكتور  واأ�شار  ال�شاأن.  هذا  يف  التناف�شية  املعايري  اأف�شل 
العني"  "جامعة  نوعيًة يف م�شرية  ُي�شّكل خطوًة  املذكرة  توقيع هذه  اأن 
لتعزيز بناء �شراكات اإ�شرتاتيجية اأكر فاعلية مع خمتلف املوؤ�ّش�شات مبا 
يدعم اجلهود ويوفر الحتياجات الالزمة للنهو�س بالقطاع الأكادميي 
�شات،  التخ�شّ خمتلف  م��ن  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  ب��ال��دول��ة 
موؤكًدا اأن "جامعة العني" تبذل ق�شارى جهدها لدعم م�شرية التعليم 
اجل��ام��ع��ي، وال��ت��ع��اون م��ع جميع امل��وؤ���ّش�����ش��ات لتبادل اخل���ربات مب��ا يعود 
الر�شيدة  القيادة  اهتمام  التفاهم  مذكرة  وجُت�ّشد  اجلميع،  على  بالنفع 
بتعزيز التعليم وال�شتثمار يف �شباب الوطن والكفاءات املواطنة لالإ�شهام 

يف اإعداد جيل جديد من القادة املوؤهلني يف القطاعات كافة.

مذكرة تفاهم بني جامعة العني ومكتب البعثات الدرا�سية 

•• اأبوظبي- وام:

اأح��م��د ال���ب���واردي، وزي���ر الدولة  تلقى م��ع��ايل حم��م��د ب��ن 
اأم�س الول، من فلوران�س  ل�شوؤون الدفاع ، ات�شاًل هاتفياً 

باريل وزيرة اجليو�س الفرن�شية.
ال��ه��ات��ف��ي -عالقات  ال����وزي����ران - خ���الل الت�����ش��ال  ب��ح��ث 
التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين، خا�شة فيما يتعلق 
الهتمام  ذات  والقليمية  والع�شكرية  الدفاعية  باملوا�شيع 
البلدين  م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  تطويرها  و�شبل  امل�����ش��رتك، 

ال�شديقني.
فلوران�س  اأثنت  البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون  اإط��ار  ويف 
املقدمة  اجل��ه��ود  على  الفرن�شية،  اجليو�س  وزي���رة  ب���اريل، 
من دولة المارات يف امل�شاعدة يف اإجالء رعايا اجلمهورية 
التي  الراهنة  الظروف  ظل  يف  اأفغان�شتان  من  الفرن�شية 
وا�شتعداد  حر�س  ال��ب��واردي  معايل  واأك��د  حالياً.  بها  متر 
دولة المارات الدائم لتقدمي كافة ا�شكال الدعم ومد يد 
الدولية  وال�شديقة لدعم اجلهود  ال�شقيقة  للدول  العون 

امل�شرتكة مبا يخدم المن والإ�شتقرار يف املنطقة.

البواردي يبحث هاتفيا مع وزيرة اجليو�س 
الفرن�سية عالقات التعاون الع�سكري
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•• اأبوظبي -وام:

قال �شعادة الدكتور غ�شان عبا�س �شفري اجلمهورية العربية ال�شورية لدى الدولة 
اإك�شبو  يف  ب��الده  م�شاركة  اإن  دب��ي   2020 اإك�شبو  يف  �شوريا  جلناح  العام  املفو�س 

امل�شتقبل لنا" امل�شتوحى من تاريخ وتطلعات  "معاً  تاأتي حتت �شعار  دبي   2020
�شيتمكنون  ال�شوري  زائ��ري اجلناح  اأن  ال�شفري عبا�س  واأ�شاف   . للم�شتقبل  �شوريا 
من روؤية ن�شخة طبق الأ�شل عن اأبجدية اأوغاريت التي تعود حلوايل العام 1400 
قبل امليالد و�شيتعرفون على مراحل تطور الكتابة والأبجدية يف مناطق متعددة 

العربية كما  اللغة  اإىل  العامل و�شوًل  الأبجدية يف  تاأثري هذه  �شوريا وكيفية  من 
اأقدم تدوين مو�شيقي مكت�شف يف العامل و�شي�شاركون من خالل  �شيتعرفون على 
جتربة تفاعلية بالفيديو وال�شوت وال�شوء يف عزف وغناء هذه املقطوعة التي كتبت 
ال�شوري �شيقيم معر�شاً  اأن اجلناح  3500 عام. واأو�شح  اأوغاريت منذ حوايل  يف 

جماعيا لر�شامني �شوريني مو�شوعه "اأنا ال�شوري" حيث متثل كل لوحة وجهاً من 
�شوريا وترتكز فكرة املعر�س على اأننا جميعا مت�شابهون ومرتابطون ..ومن خالل 
ال�شخ�شية  واإع��ادة �شياغة مفهومنا عن  التفكري  باإعادة  �شيقوم كل فنان  املعر�س 

الفردية وال�شخ�شية الإن�شانية بعيداً عن التحيزات والنتماءات ال�شيقة.

•• ال�صارقة -وام:

لالإعالم  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة  ب������داأت 
ثالث ور�س  تقدمي  اأم�س  "�شم�س" 
ال�شارقة"  "اأطفال  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��م��ل 
مو�شوع  ع��ل��ى  م�شمونها  يف  ت��رك��ز 
خالل  تنظم  كما  الفيديو"  "اإنتاج 
من   24 ح���ت���ى   22 م����ن  ال����ف����رتة 
تتناول  ور����ش���ة  اجل�����اري  اغ�����ش��ط�����س 
حني  يف  الكامريا"  اأم��ام  "الوقوف 
"اإن�شاء  ع��م��ل  ور���ش��ة  اختتمت  اأن��ه��ا 
ال�شباب" والتي  امل��وؤث��ري��ن  حم��ت��وى 
ا���ش��ت��م��رت ع��ل��ى م����دار ي��وم��ي 15 و 
نظمت  فيما  اجلاري  اأغ�شط�س   16
بعنوان  ور�س عمل  املا�شي  يوليو  يف 
فتيات  ل�شجايا  الرقمي  "املحتوى 
ال�شبل  اأف�شل  على  ال�شارقة" ركزت 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  لإن�����ش��اء حم��ت��وى 
وتن�شجم هذه اخلطوة  الجتماعي. 
"�شم�س"  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  م��ع 
ل�شقل مهارات اجليل الواعد ودعم 
ور�س  اإقامة  عرب  ال�شباب  املوهوبني 
عمل قّيمة تري اإبداعهم وتزودهم 
ب����امل����ع����رف����ة ال������الزم������ة وال����ت����دري����ب 

ال�شروري للنجاح يف امل�شتقبل .
و ق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د عمر 
ال�شارقة  م���دي���ن���ة  رئ���ي�������س  امل����دف����ع 
دعم  ي��ع��ت��رب  "�شم�س"  ل�����الإع�����الم 
ل�شيما  م��ه��ارات��ه��م  و�شقل  امل��واه��ب 
ال�شباب اأحد اأولوياتنا ال�شرتاتيجية 
ي�شعدنا  ’�شم�س‘لذلك  يف  الرئي�شية 
اإقامة كل من ور�س العمل واجلل�شات 
ال�شارقة  فتيات  ل�شجايا  التدريبية 
لأه���داف  ‘دعماً  ال�����ش��ارق��ة  واأط���ف���ال 
امل��وؤ���ش�����ش��ت��ني ال��رام��ي��ة لتمكني  ك��ل��ت��ا 
ع���رب تنظيم  وال��ي��اف��ع��ني  الأط����ف����ال 
ور������س ع��م��ل ت����ري ق���درات���ه���م على 
والإبداع وت�شقل مهاراتهم  البتكار 

بالثقة  ال���ت���ح���ل���ي  م�����ن  ومت���ك���ن���ه���م 
يف  املتميزة  مل�شاتهم  لو�شع  الالزمة 

العامل الرقمي.
" �شم�س" ت�شعى  ان  املدفع  واأ���ش��اف 
ديناميكي  اإع����الم  ق��ط��اع  ل��ت��اأ���ش��ي�����س 
متطور يف اإمارة ال�شارقة ول يخفى 
اأح���د ال���دور امل��ه��م ال���ذي يلعبه  على 
امل�شمار  ه���ذا  يف  اجل���دي���د  الإع�����الم 
ال�شباب هم اخليار  تاأكيد فاإن  وبكل 
القطاع  ق��ي��ادة ه��ذا  الأف�����ش��ل لتويل 
العمل  ور�����ش����ة  ك���ان���ت  و   . امل����زده����ر 
املخ�ش�شة ل� " �شجايا فتيات ال�شارقة 
اإن�شاء  ���ش��ب��ل  ح���ول  مل��ح��ة  ق��دم��ت   "
امل��ح��ت��وى امل��الئ��م ل��و���ش��ائ��ل العالم 
الجتماعي �شمن ثالث فئات رئي�شة 
والت�شميم  واجل��م��ال  الطهي  ه��ي: 
الور�شة  ت���ه���دف  ف��ي��م��ا   . ال���داخ���ل���ي 
التي  ال�شارقة"  "اأطفال  ل���  الأوىل 
املبتكرين  اإيجاد  اإىل  اليوم  انطلقت 
ال�شباب املوهوبني يف العامل الرقمي 
و���ش��ق��ل م��ه��ارات��ه��م ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
موؤثرة  ���ش��خ�����ش��ي��ات  اإىل  ال���ت���ح���ول 
اإي���ج���اب���اً يف ال��ف�����ش��اء ال��رق��م��ي ،اأم����ا 
ور����ش���ة ال��ع��م��ل ال��ث��ان��ي��ة ف�����ش��ع��ت اىل 

م�شاعدة امل�شاركني على فهم عملية 
طريقة  وتعلم  بدقة  الفيديو  اإن��ت��اج 
اإن�شاء مقاطع الفيديو عالية اجلودة 
تطبيقات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  وحت���ري���ره���ا 
وا�شتخدام  امل���ت���ح���رك���ة  ال����ه����وات����ف 
الفيديو  مقاطع  لإن�����ش��اء  هواتفهم 

من بدايتها اإىل نهايتها.
والأخرية  الثالثة  العمل  ور�شة  ام��ا 
ال�������ش���ارق���ة ف���ت���ه���دف اإىل  لأط�����ف�����ال 
بالوقوف  امل�������ش���ارك���ني  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز 
الكامريا عرب �شقل مهاراتهم  اأم��ام 
احل���واري���ة وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م على 
ل��غ��ة اجل�����ش��د والتاأثري  ف��ه��م م��ع��اين 
وح���رك���ة اأق���دام���ه���م وال����ق����درة على 
املفاجئة  امل�����واق�����ف  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
و كذلك  ع��ال��ي��ة  وم��ه��ن��ي��ة  ب�����ش��رع��ة 
ت����ع����ري����ف امل���������ش����ارك����ني ب�����الأمن�����اط 
الكامريا  اأم�����ام  ل��ل��ظ��ه��ور  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
لتخاذ  امتالكها  الواجب  واملهارات 
الت�شوير  اأثناء  املنا�شبة  الو�شعيات 
املوؤ�شرات الأربعة  بناًء على خمطط 
مع تدريبهم للتخل�س من اخلوف و 
احلديث اأمام اجلمهور واخلجل من 

الكامريا.

•• دبي-وام:

بن  حمدان  ال�شيخ  جلائزة  التابع  اجلينية  للدرا�شات  العربي  املركز  حقق 
را�شد اآل مكتوم للعلوم الطبية خالل م�شريته التي امتدت 18 عاما العديد 
من الإجنازات الطموحة التي �شاهمت يف تعزيز م�شتوى الوعي العام حول 
معظم الأمرا�س الوراثية يف العامل العربي وحتديد اجلينات امل�شببة لهذه 
الأمرا�س وتطوير قاعدة بيانات عن الأمرا�س الوراثية واجلينية املوجودة 
يف املنطقة وجمع اخلرباء والأطباء املخت�شني يف علوم الوراثة بهدف التعاون 

امل�شرتك والإ�شتفادة من البحوث املتعددة التخ�ش�شات يف هذا املجال.
اجلائزة  وموؤ�ش�س  راع���ي  روؤي���ة  على  ب��ن��اء  خطته  تنفيذ  يف  امل��رك��ز  ومي�شي 
" والتي  ث���راه  اهلل  "طيب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
�شاهمت ب�شكل كبري يف الرتقاء بالقطاع الطبي ومتابعة كل ما هو جديد 
يف جمال البحث العلمي والوقاية من الأمرا�س الوراثية عرب توفري م�شدر 

�شامل للمعلومات املرجعية فيما يتعلق بعلم الوراثة والبيولوجيا اجلزيئية 
والأعرا�س ال�شريرية ملختلف الأمرا�س الوراثية يف املنطقة العربية.

2021 على  للعام اجلاري  للدرا�شات اجلينية  العربي  املركز  وركزت خطة 
�شدرت  التي  واملتغريات  الوراثية  وال�شطرابات  الأمرا�س  بيانات  حتديث 
يف دولة الإمارات خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، فيما مت اكت�شاف 1693 
مر�شا وراثيا يف العامل العربي يف قاعدة البيانات التابعة للمركز املعروفة ب� 

اجلينات. على  متغريا  و1743  الآن  " CTGA" حتى 
 23 �شعوب  لدى  اجلينية  الأم��را���س  عن  معلومات  البيانات  قاعدة  وت�شم 
دولة عربية وتوفر معلومات قيمة عن اجلوانب الإكلينيكية للمر�س مثل 
تو�شيفه وعالجه وت�شخي�شه وملفات خا�شة باجلينات امل�شوؤولة عن الإ�شابة 
بالكثري من تلك الأمرا�س حيث تعد اأ�شمل قاعدة بيانات لالأمرا�س اجلينية 
لدى ال�شعوب العربية واأ�شبحت تلعب دورا حموريا يف ر�شم معامل خريطة 

وا�شحة لالأمرا�س اجلينية يف العامل العربي.

وت�شاهم البيانات اخلا�شة بالأمرا�س الوراثية يف اإتاحة املعلومات والنتائج 
للباحثني والأطباء و�شناع القرار لالإ�شتناد اإليها يف و�شع اخلطط امل�شتقبلية 
ت�شخي�س  يف  اأ�شا�شي  كمرجع  واتخاذها  باملنطقة  ال�شحية  الرعاية  لنظم 

العديد من احلالت املر�شية وعالجها.
كمية  املا�شية بجمع  الأع��وام  للدرا�شات اجلينية خالل  العربي  املركز  وقام 
وافية من املعلومات عن الأمرا�س الوراثية يف العديد من الدول العربية ما 
�شاعد يف ح�شر هذا النوع من الأمرا�س يف فرتة زمنية وجيزة ب�شبب زيادة 
الإعتماد على ت�شل�شل اجليل القادم "NGS" كاأداة للت�شخي�س بخا�شة يف 
الدول العربية النامية بحيث اأ�شبحت هذه التقنيات اأقل كلفة بالإ�شافة اإىل 
اأن اإعادة حتليل البيانات اجلينية ال�شابقة �شاهم يف حتديد املتغريات اجلينية 

امل�شببة للحالت امل�شتع�شية لالأمرا�س الوراثية.
الندوات  �شل�شلة  ت��ن��ظ��ي��م  اجل��ي��ن��ي��ة  ل��ل��درا���ش��ات  ال��ع��رب��ي  امل���رك���ز  وي��وا���ش��ل 
"العوامل  املا�شي وت�شمنت عناوينها  انطلقت يف فرباير  التي  الفرتا�شية 

اجليني"  ال�شكانية" و"العالج  املعدية" و"الوراثيات  الأمرا�س  يف  اجلينية 
ندوتني  امل��رك��ز  يعقد  ح��ني  يف   .. اجلينوم"  علم  يف  ال�شخمة  و"البيانات 
علميتني افرتا�شيتني الأوىل حول "ال�شت�شارة الوراثية" وتقام يف �شبتمرب 

املقبل والثانية عن " ال�شطرابات ال�شتقالبية " خالل اأكتوبر املقبل.
كما ينظم املركز املوؤمتر العربي التا�شع لعلوم الوراثة الب�شرية يومي 8 و9 
العربي:  العامل  "علم اجلينوم يف  �شيناق�س مو�شوع  وال��ذي  املقبل  دي�شمرب 

الفر�س والتحديات" .
والباحثني  الأط��ب��اء  من  نخبة  وامل��وؤمت��ر  الإفرتا�شية  ال��ن��دوات  يف  وي�شارك 
وخارجها  ال��دول��ة  داخ��ل  من  الب�شرية  وال��وراث��ة  اجلينات  بعلوم  املخت�شني 
والأمرا�س  ال��وراث��ة  بطب  املتعلقة  امل�شتجدات  اآخ��ر  على  ال�شوء  لت�شليط 
واملعنيني  الأط��ب��اء  من  امل�شاركني  مع  وجتاربهم  خرباتهم  وتبادل  اجلينية 
الذين �شتتاح لهم فر�شة احل�شول على �شاعات تعليم طبي م�شتمر معتمدة 

من عدد من اجلهات الطبية.

�سم�س ت�سقل مهارات اجليل الواعد

املركز العربي للدرا�سات اجلينية .. 18 عاما من الإجنازات 

•• ال�صارقة-الفجر:

تنظم هيئة ال�شارقة للكتاب يف املنطقة ال�شرقية، يف مركز احلفية ل�شون 
البيئة اجلبلية مبدينة كلباء، عند العا�شرة من �شباح يوم الأربعاء املوافق 

مبنا�شبة يوم املراأة الإماراتية. حوارية  جل�شة  اجلاري،  اأغ�شط�س   25
الباروت،  عثمان  �شفيه  الأ���ش��ت��اذة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي  اجلل�شة  وت�شت�شيف 
من�شطة برامج من نادي �شيدات كلباء، موزة اخليال، م�شت�شارة موؤ�ش�شة 

"مناء" لالرتقاء باملراأة، للحديث عن الن�شاطات والربامج التي تقدمها 
موؤ�ش�شة "مناء" يف ال�شارقة واملوؤ�ش�شات الثالث التابعة لها وهي: جمل�س 
واأكادميية  املعا�شرة،  للحرف  اإرث��ي  وجمل�س  ال�شارقة،  اأعمال  �شيدات 
التنمية  مراكز  اإدارة  مع  بال�شرتاك  ال��ق��درات،  وبناء  للمعرفة  ب��ادري 

الأ�شرية، اإحدى موؤ�ش�شات املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة يف ال�شارقة.
وتهدف اجلل�شة اإىل غر�س مفاهيم النهو�س بدور املراأة والتاأكيد على 
الإمارات  دول��ة  ت��ق��وده  ال��ذي  ال�شامل  التنموي  امل�شروع  يف  الن�شاء  دور 

العربية املتحدة، كما ت�شعى اإىل الحتفاء بجهود موؤ�ش�شة "مناء" التي 
لالأجيال  رائ���دة  لتقدمي من���اذج  اأ���ش��ا���ش��ي��اً،  امل����راأة حم��ور  و�شعت متكني 

اجلديدة من الن�شاء يف خمتلف املجالت.
وتاأتي اجلل�شة �شمن اأن�شطة هيئة ال�شارقة للكتاب يف املنطقة ال�شرقية، 
واملوؤ�ش�شات  ال�شرقية  املنطقة  من  ال�شخ�شيات  من  عدد  بح�شور  وتقام 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة، وت��ت��خ��ذ ك��اف��ة الإج������راءات الح���رتازي���ة املتبعة 

للحافظ على �شالمة احل�شور وامل�شاركني.

عند العا�سرة �سباحًا 25 اأغ�سط�س اجلاري

»ال�سارقة للكتاب«  يف املنطقة ال�سرقية تنظم جل�سة حوارية مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية 

�سوريا تعر�س ن�سخة من اأبجدية اأوغاريت يف اإك�سبو 2020 دبي

•• اأبوظبي-وام: 

توا�شل وزارة العدل برناجمها التدريبي ال�شيفي خلريجي القانون بهدف 
النظرية، وتطوير قدراتهم  للدرا�شات  املكملة  العملية  باملهارات  تزويدهم 

من واقع بيئة العمل، و�شقل ح�شيلتهم الكادميية باخلربة.
وقال الدكتور حممد حممود الكمايل مدير عام معهد التدريب الق�شائي 
التابع لوزارة العدل: اإن برنامج التدريب الذي اأطلقته الوزارة هذا العام، 
ت�شمن منهاجا للتدريب، خ�ش�س له عدد من الق�شاة وامل�شت�شارين لتويل 

املهمة.
حمكمة  رئي�س  نائب  النقبي  عبيد  �شعيد  اأحمد  القا�شي  ق��ال  جانبه  من 
ا�شتئناف اأبوظبي الحتادي اإن الربامج التي تولت الوزارة اإعدادها وجدت 
جتاوبا كبريا من الطلبة وتفاعلوا من خالل الأ�شئلة التي كانوا يطرحونها 

والنقا�شات التي دارت معهم .
من جهته قال القا�شي اإبراهيم احلو�شني رئي�س حمكمة اأبوظبي الحتادية 
البتدائية :كانت م�شاركتنا يف برنامج التدريب ال�شيفي الفرتا�شي التي 

العدل توا�سل برناجمها التدريبي ال�سيفي خلريجي طلبة القانون
نظمتها الوزارة هذا العام بادرة طيبة وقد حاولنا ان نكون جزءا من هذه 

التجربة اجلديدة .
وادارة  ال�شرتاتيجي  التخطيط  م�شت�شار  الرئي�شي  العزيز  اأكدعبد  بدوره 
الأداء املوؤ�ش�شي يف الوزارة اأن الربنامج يعزز دور الوزارة يف املجتمع وي�شهم 
يف جتهيز خريجي الربامج اجلامعية لاللتحاق للعمل يف القطاع الق�شائي 
العمل  ثقافة  تك�شبهم  وحم��ا���ش��رات  عمل  ور����س  ت��وف��ري  ع��رب  وال��ق��ان��وين 

املوؤ�ش�شي.
العدل على منحها  الغفلي وزارة  و�شكرت الطالبة مزنة حمد بن �شرحان 

فر�شة لالن�شمام للربنامج التدريبي ال�شيفي الفرتا�شي.
يف  بامل�شاركة  �شعدات  لقد   : ع��ب��داهلل  اأح��م��د  يو�شف  ���ش��ارة  الطالبة  وق��ال��ت 
برنامج التدريب ال�شيفي الفرتا�شي واأ�شكر وزارة العدل واملعهد الق�شائي 

على جهودهم التي بذلوها خالل فرتة التدريب.

Date 18/ 8/ 2021  Issue No : 13317
Notice of a Payment Order by Publication

4189/2021/60 Payment Order
Details of Notification:
To the Defendants:1- AL TAJARUBUH FOODSTUFF TRADING L.L.C, 
2- BISWAJIT SARKAR Capacity as the signer of cheques and the director of 
the company Al Tajarubuh Foodstuff Trading
Residence unknown
As the Claimant: Technoman Plastic LLC
Request to issue a payment order, the Dubai Court of First Instance decided 
on 25-06-2021 to obligate the defendants jointly to pay the plaintiff the value 
of the cheque detailed in the request with an amount of (55,125) dirhams 
and 5% as annual legal interest from the date of the claim 16/6/2021 until 
full payment as well as and the fees, expenses and five hundred dirhams as 
attorney's fees. You have the right to appeal the matter within 15 days from 
the day following the publication of this notification.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 8/ 2021  Issue No : 13317

Legal Notice by Publication
2021/6838

Submitted by :
The warner : Ilona Kachmazova
By attorneyship of Advocate: Nasser Yusuf AlKhamis

Against
The warnee : KNM CONVEYANCING SPECIALISTS 
DOCUMENTS CLEARING SERVICES

Therefore
The warner instructs the warnee to terminate the Sale and 
Purchase Contract dated 16/05/2019 and registered by initial 
sale contract No. 11434/2019, make the contract null and void, 
and its entitlement of the security deposit in the agreement.
Notary Public

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 8/ 2021  Issue No : 13317
Notification by Publication

In lawsuit No. 272/2021/38 Commercial Banking Partial
In the Partial Banking Circuit No. 249

Case Subject: A claim to pay an amount of AED 72.263 (Seventy-two thousand two 
hundred sixty-three dirhams only) as well as an agreed upon interest with 39.99% as 
from the due date until full payment.
The Claimant : Deem Finance LLC (Previously Dunia Finance LLC)
Address: Dubai Emirate, Bur Dubai District, Sheikh Mohammed Bin Rashid 
Boulevard, Makani No. 2609288186, Boulevard Plaza Tower 2, Office No. 1903 - 
Telephone No. 042277717
The Defendant: 1- Mueenudheen Madari Capacity as: the defendant
Notification Subject: Has filed a lawsuit against you. Its subject is a claim to pay an 
amount of AED 72.263 (Seventy two thousand two hundred sixty-three dirhams) as 
well as an agreed upon interest with 39.99% as from the due date until full payment. A 
hearing is set on Sunday corresponding 29/08/2021 at 08:30 am at t Remote Litigation 
Hall BUILDING-DESC&. Therefore, you are required to attend or whoever represents 
you legally, and you must submit what you have of notes or documents to the court at 
least three days before the session.
Prepared by Muhammad Yusuf Al-Banna

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2021/1/152776(
مقدمة من : املنذرة : تي اأف كيه اإنف�شمنت�س ليميتد

وموطنها القانوين وبوكالة املحامي/ اأحمد عبد اهلل اأنوهي - عنوانه اإمارة دبي - اخلليج التجاري 
 - دبى   68480 رقم  ب  - �س   2903 رقم  - مكتب   29 – الطابق  تاور  املنارة   - املبارك  �شارع   -
 0504747171 رقم  متحرك   -  045148870: هاتف   -  2568486128 رقم  مكانى 
العدل بدبي رقم  info@anwahilaw مبوجب وكالة م�شدقه لدى كاتب   : الكرتوين  بريد 
املحرر 103877/1/2021 بتاريخ 18/5/2021 وميثله بالتوقيع الأ�شتاذ/ عبدالقوى املهدى 
الزين ابوحجل مبوجب الوكالةامل�شدقه لدى كاتب العدل بدبي رقم 234246/1/2017 بتاريخ 

29/10/2017
�شد / املنذر اليهما : 1- حممد عبد خطيب - فل�شطيني اجلن�شية

التجارى  اخلليج  منطقة   - بردبي   - دبي  اإمارة  وعنوانهما  املباين  تنظيف  خلدمات  اخلطيب   -2
�شوبا �شافاير - الطابق الول - مكتب 105 - مكاين 2612485764 – هاتف :  بناية   -  346

0558181355 - بريد اإلكرتوين  /  0504205554
املو�شوع

القيمة  مقاب�ل  دره�م  األ�ف  وع��ش�رون  “مائ�ة  دره�م   120.000 ق�دره  مبل�غ  ب�ش�داد  اإن�ذارع�ديل 
الإيجارية امل�شتحقة على املنذر اليهما من تاريخ الإ�شتحقاق حتى ال�شداد التام. 

مكت�ب  املن�ذرة  م�ن  الأول  الي�ه  املن�ذر  اإ�ش�تاأجر   2019/9/8 بت�اريخ  م�ح�ر  اإيج�ار  ع�ق�د  مبوج�ب   -
على م�ش�احة 200.58 مرت مرب�ع ب�رق�م 105، باإم�ارة دب�ي - ب�ردب�ي - منطق�ة اخلليج التج�ارى - 
قطع�ة الأر�س رق�م 300 - رق�م دي�وا 345226305 ملدة ث�الث �ش�نوات تب�داأ بت�اريخ 2019/9/8 
املن�ذر  اأن  ، وحي�ث  �ش�نوياً  315.000 دره�م  باإيج�ار�ش�وي ق�دره   07/09/2022 بت�اريخ  وينته�ي 
ذمت�ه  يف  وتر�ش�د  الأن  وحتى   2020 �ش�ه�رم�ايو  من�ذ  الإيجاري�ة  القيم�ة  ب��ش�داد  ي�ق�م  ل�م  اإليهم�ا 
اأن�ه ق�د ت�م ارجتاع عدد اأربعة �شيكات قيمتها مبلغ  ل��ش�الح املن�ذرة مبل�غ 120.000 دره�م  وحي�ث 

على النحو التايل : درهم   120.000
الفرعالبنك امل�سحوب عليه القيمة تاريخ رقم ال�سيكم

ديره �ستاندرد ت�سارترد11974202020/11/835000

ديره�ستاندرد ت�سارترد21974212021/03/835000

ديره�ستاندرد ت�سارترد31974182020/08/825000

ديره�ستاندرد ت�سارترد41974172020/05/825000
هذا ف�شال عن عدم التزام املنذر اإليه ب�شداد مقابل ا�شتهالك املياه والكهرباء .

بناءا عليه، مبوج�ب ه�ذا الإن�ذار ف�اإن املن�ذرة تب�ادر باإخط�ار املن�ذر اإليهم�ا �ش�امنني مت�شامنني ب�ش�داد 
امل�ش�تحقة  الإيجاري�ة  القيم�ة  م�ق�اب�ل  دره�م  األ�ف  وع��ش�رون  م�ائ�ة  ف�ق�ط  دره�م   120.000 مبل�غ 
عليهم�ا من�ذ �ش�ه�ر م�ايو 2020 واإل �شت�ش�طر املن�ذرة اإىل رف�ع دع�واه�ا باملطالب�ة ع�ن املب�الغ اخلا�ش�ة 

بالقيم�ة الإيجاري�ة وذل�ك خ�الل خم�ش�ة اأي�ام م�ن ت�اريخ الإ�شتحقاق حتى ال�ش�داد التام

الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

ف��ق��د امل���دع���و / م����راد علي 
باك�شتان     ، ع���ي�������ش���ى  ب�����ن 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )ya1798722( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0501729299

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل�����دع�����و / زي������ن ال���دي���ن 
ب����اك���������ش����ت����ان   ، خ����������ان  ك�������������ازى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   )5900202BW(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�شتانية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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•• دبي-وام:

الرحمن  عبد  ت��رك��ي  العقيد  اأع��ل��ن 
بن فار�س مدير اإدارة مركز القيادة 
العامة  الإدارة  يف  وال�������ش���ي���ط���رة 
"مركز  اأن  دبي  �شرطة  للعمليات يف 
الت�شال 901" املُخ�ش�س للحالت 
غري الطارئة والرد على ا�شتف�شارات 
لهم  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  املتعاملني 
ا�شتقبل خالل  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف��ق 
ال��ع��ام اجل���اري  ال��ن�����ش��ف الأول م��ن 
هاتفية  مكاملة  و272  األفاً   339

بن�شبة رد بلغت 92.5 باملائة .
واأ�شار العقيد ابن فار�س اإىل اأن املركز 
ا�شتقبل اأي�شاً 21 األفاً و378 ر�شالة 
رد  بن�شبة  الإل��ك��رتوين  الربيد  عرب 
اأج���رى  ب��امل��ائ��ة ف��ي��م��ا   99.9 ب��ل��غ��ت 
املوظفون 25 األفاً و738 حمادثة 
كتابية مع متعاملني عرب تطبيقات 
 91.3 بلغت  رد  بن�شبة  ال��درد���ش��ة 
الت�شال  مركز  اأن  واأو�شح   . باملائة 

من�شات  ث��الث  على  يحتوي   901
رئي�شية خُم�ش�شة للرد على املكاملات 
الربيدية  وال���ر����ش���ائ���ل  ال��ه��ات��ف��ي��ة 
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال���ذك���ي���ة وخ���دم���ات 
الدرد�شة اخلا�شة باملتعاملني، مبيناً 
اأن "املن�شة الأوىل" ت�شم موظفني 

ُمتخ�ش�شني يف التعامل والرد على 
وال�شتف�شارات"  الهاتفية  "املكاملات 
على  ال������رد  م��ه��م��ت��ه��م يف  وت���ت���م���ث���ل 

ال�شكاوى والقرتاحات والطلبات.
ولفت اإىل اأن "املن�شة الثانية" ت�شم 
"املكاملات  م��ع  يتعاملون  م��وظ��ف��ني 

الهاتفية اخلا�شة باملعامالت فقط" 
من  امل��ع��ام��الت  ا�شتقبال  ومهمتهم 
الذكية  ال���ق���ن���وات  ع���رب  اجل���م���ه���ور 
عليها  وال��رد  املُختلفة  دب��ي  ل�شرطة 
"املن�شة  اأن  يف وقت قيا�شي يف حني 
للموظفني  "خُم�ش�شة  الثالثة" 

الكتابية"  باملهارات  يتمتعون  الذين 
على  ال������رد  م��ه��م��ت��ه��م يف  وت���ت���م���ث���ل 
الربيد  ع����رب  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ط���ل���ب���ات 
التوا�شل  وم����واق����ع  الإل�����ك�����رتوين 
اإىل  ال��درد���ش��ة  وخ��دم��ة  الجتماعي 
جانب التعامل والرد على اخلدمات 

الذكي  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ع����رب  املُ����ق����دم����ة 
ل�شرطة دبي وتطبيق عني ال�شرطة 
وخدمة الإبالغ عن جرمية وغريها 
الذكية.  واخلدمات  التطبيقات  من 
 901 الت�شال  مركز  اأن  اإىل  ون��وه 
توجيهات  حت���ق���ي���ق  ع����ل����ى  ي���ع���م���ل 

ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دب����ي يف 
اإ���ش��ع��اد اأف����راد املجتمع  ال��ع��م��ل ع��ل��ى 
اأمناً"  الأك���ر  "املدينة  دب��ي  وج��ع��ل 
للمكاملات  ال�شريعة  ال�شتجابة  عرب 
وت���ط���ب���ي���ق ال���ت���ق���ن���ي���ات احل����دي����ث يف 
الإجابة على ا�شتف�شارات املتعاملني، 

لفتاً اإىل اأن املركز ُيقدم 33 خدمة 
هاتفية اإىل املتعاملني ويحتوي على 
قاعدة لبيانات اأ�شحاب الهمم وكبار 
ا�شتف�شاراتهم  على  للرد  املواطنني 
ابن  العقيد  واأ���ش��اد  اأ���ش��رع وق���ت.  يف 
املواطنة  ال����ك����وادر  ب��ج��ه��ود  ف���ار����س 
للرد  الت�شال  مركز  يف  تعمل  التي 
ع��ل��ى م��ك��امل��ات وال���ش��ت��ف�����ش��ارات على 
عالية  وكفاءة  بخربة  ال�شاعة  م��دار 
العامة  ال��ق��ي��ادة  توجهات  حُمققني 
اإ�شعاد  على  العمل  يف  دب��ي  ل�شرطة 
الرد  ال�شتجابة يف  املجتمع و�شرعة 

على املتعاملني.

•• ال�صارقة-الفجر:

الثقايف  مليحة  ل��ن��ادي  ال�شيفي  ال��ن�����ش��اط  يف  امل�����ش��ارك��ون  اط��ل��ع 
و�شط  الكواكب  دوران  حركة  على  الأول  اأم�����س  �شباح  الريا�شي 
املجرة الكونية خالل زيارة افرتا�شية نظمت بالتعاون مع مركز 

ال�شارقة لعلوم الف�شاء والفلك.
وجرى تنظيم الزيارة الفرتا�شية عن بعد للم�شاركني يف الن�شاط 
لعلوم  ال�شارقة  مركز  على  للتعرف  اأ�شرهم  مب�شاركة  ال�شيفي 
الف�شاء والفلك بهدف تعميق معرفتهم وا�شتك�شاف عامل الفلك 
املجال  ه��ذا  امل�شتجدات يف  اآخ��ر  اإىل  والتعرف  ق��رب  والف�شاء عن 

الكوين الف�شيح.
متابعتهم  خ��الل  م��ن  واأ���ش��ره��م  الطلبة  ا�شتمع  ال��زي��ارة  وخ���الل 

وفكرتها  املج�شمات  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ن  مف�شل  ���ش��رح  اإىل  امل��رئ��ي��ة 
وطريقة عملها وكيفية ر�شد النجوم والكواكب ومناذج للمركبات 
الف�شائية واملحطة الف�شائية الدولية امل�شرتكة التي تعمل خارج 
كاأكرب حمطة ر�شد للظواهر والأبحاث اخلا�شة  الأر�شية  الكرة 
الرحلة  وا���ش��ره��م خ��الل  امل�����ش��ارك��ون  وت��ع��رف  وال��ف��ل��ك.  بالف�شاء 
الفرتا�شية اإىل النظام ال�شم�شي بكامله ور�شد الهالة ال�شم�شية 
عن  والبحث  ال�شوء  حتليل  ونظريات  ال�شوء  و�شرعة  والنجمية 
كواكب خلف جنوم اأخرى، وقيا�س الأ�شعة حتت احلمراء وغريها 
من الظواهر اخلا�شة بالفلك، وجتربة الرحلة اإىل القمر وكيف 

ت�شور القدماء الكون واملجرات واحلياة يف الكون.
جدار  على  الط���الع  م��ن  امل�شاركني  متكن  الرحلة  ه��ذه  يف  املميز 
القبة الفلكية الذي يعترب معر�شاً للكثري من املعلومات واحلقائق 

حول  عديدة  ل�شروح  وا�شتماعهم  والف�شائية  والفلكية  الكونية 
تلك احلقائق وتفا�شيلها .

تلقى  ل��ل��م��رك��ز  الف��رتا���ش��ي��ة  ال��رح��ل��ة  الإط������ار وخ����الل  ذات  ويف 
وفوائدها  الكونية  املجرة  عمل  ح��ول  مف�شاًل  �شرحاً  امل�شاركون 
واطلعوا خالل الرحلة الفرتا�شية عرب �شفينة ف�شائية انطلقت 
اإىل حافة  اإىل كوكب زح��ل وم��ن ثم  الأر�شية لت�شل  الكرة  خ��ارج 
العلمية  املعلومات  من  الكثري  على  ا�شتمل  مثري  �شرح  يف  الكون 

القيمة عن اأحجام وتوزيعات النجوم والكواكب يف الف�شاء.
ويف خ��ت��ام ال��رح��ل��ة الف��رتا���ش��ي��ة مل��رك��ز ال�����ش��ارق��ة ل��ع��ل��وم الف�شاء 
بال�شكر  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ث��ق��ايف  مليحه  ن���ادي  اإدارة  تقدمت  وال��ف��ل��ك 
وت�شهيل  بالزيارة  وترحيبه  جتاوبه  ح�شن  على   للمركز  والثناء 

كافة ال�شبل الكفيلة بنجاحها.

الأول الن�سف  خالل   901 الت�سال  مركز  ا�ستقبلها  مكاملة  األف   339

رحلة افرتا�سية للم�ساركني يف الن�ساط ال�سيفي مبليحة بح�سور اأ�سرهم اإىل مركز ال�سارقة لعلوم الف�ساء والفلك  

•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ�س  �شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  ال��ل��واء علي عبد  اأك��د 
ت�شنيف  وف��ق  احلكومية  اخل��دم��ات  مراكز  ت�شنيف  نظام  اأن  اخليمة 
النجوم، اأ�شبح "ماركة م�شجلة" لالإمارات، وهو التجربة الأوىل على 
م�شتوى العامل بابتكار وتنفيذ اأبنائها، حتى �شارت منوذجاً يحتذى به 

يف جودة ورقي اخلدمات املقدمة للمتعاملني .
وق����ال ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة اإن ت��ط��وي��ر م���ه���ارات خدمة 
املتعاملني لدى موظفي مركز اخلدمة، وحتديد نقاط القوة وفر�س 
مراكز  ت�شمل  ال��ت��ي  احلكومية  اخل��دم��ات  ق��ن��وات  ك��اف��ة  يف  التح�شني، 
املواقع  مثل  الرقمية  والقنوات  الت�شال  وم��راك��ز  املتعاملني،  �شعادة 

يعك�س مدى حر�س احلكومة على  الذكية،  والتطبيقات  الإلكرتونية 
ا�شتدامة تطوير اخلدمات وتقييمها ب�شكل م�شتمر.

العامة  القيادة  اإ�شعاد  مراكز  يف  تر�شيخه  اإىل  ن�شعى  " ما   : واأ���ش��اف 
ل�شرطة راأ�س اخليمة، التي تعمل على تقدمي اخلدمات ذات الأولوية 
�شرعة  تعزيز  خ��الل  م��ن  الأداء،  يف  وال��دق��ة  ال�شرعة  م��ن  وج��ه  على 
املتقدمة  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  احلكومي،  للمتعامل  الإ�شتجابة 
واملتطورة له حر�شاً على اإ�شعاده، الأمر الذي مكن مركز خدمات املرور 
والرتخي�س ب�شرطة راأ�س اخليمة، من احل�شول على ت�شنيف 5 جنوم 
ومركز �شرطة املعمورة ال�شامل ب�شرطة راأ�س اخليمة على ت�شنيف 4 
جنوم �شمن نتائج ت�شنيف مراكز اخلدمة احلكومية لوزارة الداخلية 
يف نظام النجوم العاملي لت�شنيف اخلدمات 2020 – 2021 ، وذلك 

ال�شرطي  العمل  اآليات  يف  التكامل  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  اإط��ار  يف 
جتاربهم  فعالية  وتعزيز  املتعاملني  اآراء  على  بالرتكيز  احل��ك��وم��ي، 
م�شتمرة،  ب�شورة  ذل��ك  وتقييم  اخل��دم��ات،  تقدمي  ق��ن��وات  خمتلف  يف 
على  تقوم  درا���ش��ات  واإج���راء  املتعاملني  ر�شا  م�شتوى  مل�شح  بالإ�شافة 
منهج املت�شوق ال�شري، وبناء على هذا التقييم يتم اإ�شدار تقرير تقييم 

وت�شنيف املركز.
على  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  �شرطة  ح�شول  اأن  النعيمي  علي  ال��ل��واء  واأ���ش��ار 
اخلدمة  م��راك��ز  ت�شنيف  نتائج  �شمن  جن��وم   4 و  جن��وم   5 ت�شنيف 
احلكومية لوزارة الداخلية يف نظام النجوم العاملي لت�شنيف اخلدمات 
العمل  هذا  على  القائمني  جميع  جهود  يعك�س   ،2021 –  2020
راأ�س  اإ�شعاد جمهور متعاملني �شرطة  اأجل حتقيق  املميز والرائد من 

دون حر�س جميع  يتحقق  املتميز مل  النجاح  ه��ذا  اأن  واأك��د   . اخليمة 
القائمني عليه بتطبيق قيمة العمل بروح الفريق الواحد، وهي اإحدى 
قيم اإ�شرتاتيجية وزارة الداخلية، التي حتر�س القيادة العامة ل�شرطة 
راأ�س اخليمة، على اللتزام بتطبيقها على اأر�س الواقع، يف كافة املواقف 
والطوارئ، وعند تاأدية جميع املهام ال�شرطية، وتقدمي اخلدمات اإىل 
اجلمهور، وحفظ الأمن العام على م�شتوى الدولة، كما اأن ما حققته 
�شرطة راأ�س اخليمة من متيز وكفاءة، اإمنا يدل على وجود فرق عمل 
فت�شاند  املجتمعية،  بامل�شئولية  ت�شعر  وتفاِن  باإخال�س  تعمل  متميزة 
واحد  وك��ي��ان  ج�شد  داخ���ل  واح���دة  روح  ���ش��ارت  حتى  البع�س  بع�شها 
م�شرتك هو الكيان ال�شرطي، الذي اثبت قدرته وجدارته على العطاء 

املتميز املثمر.

قائد �سرطة راأ�س اخليمة : ت�سنيف النجوم ماركة م�سجلة لالإمارات

حترير 42,011 خمالفة بقيمة اإجمالية 630 مليون درهم

القت�ساد توؤكد موا�سلة جهودها لتعزيز منظومة مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب
•• دبي -وام:

اأكدت وزارة القت�شاد موا�شلة جهودها لتعزيز م�شتوى المتثال يف بيئة الأعمال 
�شاأن  يف   2018 ل�شنة   20 رق��م  احت���ادي  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم  ملتطلبات  ب��ال��دول��ة 
التنظيمات  ومتويل  الإره��اب  متويل  ومكافحة  الأم��وال  غ�شل  جرائم  مواجهة 
غري امل�شروعة ولئحته التنفيذية والقرارات ذات ال�شلة وحتقيق اللتزام الكامل 

.FATF للدولة باملعايري الدولية ال�شادرة عن جمموعة العمل املايل
جهودها  لدعم  ا�شرتاتيجياً  �شريكاً  يعد  اخلا�س  القطاع  اأن  ال��وزارة  واأو�شحت 
مبا�شر  ب�شكل  ترتبط  والتي  امللف  ه��ذا  يف  للدولة  الدولية  اللتزامات  وتنفيذ 
مبدى امتثال القطاع اخلا�س للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها 

ال�شلطات املخت�شة مبا فيها وزارة القت�شاد.
واأ�شارت الوزارة اإىل اأن جهودها يف هذا ال�شدد ترتكز على حمورين رئي�شيني؛ 
اأولهما الرقابة والإ�شراف على قطاع الأعمال واملهن غري املالية املحددة و�شمان 
الرئي�شية  الأن�شطة  على  ال���وزارة  ت�شرف  حيث  القانونية  للمتطلبات  امتثاله 
املعادن  وجتار  العقاريون  والو�شطاء  الوكالء  وهي:  القطاع  هذا  �شمن  الأربعة 
الثمينة والأحجار الكرمية ومدققو احل�شابات ومزودو خدمات ال�شركات ويبلغ 
تخ�شع  من�شاأة   15،000 نحو  الأن�شطة  هذا  يف  العاملة  املن�شاآت  عدد  اإجمايل 

لرقابة الوزارة فيما يخ�س هذا امللف.
ويتمثل املحور الثاين بتوفري بيانات امل�شتفيد احلقيقي جلميع من�شاآت القطاع 
اخلا�س داخل الدولة ويف املناطق احلرة غري املالية بالتعاون مع جهات الرتخي�س 
امل�شتفيد احلقيقي لأكر  ا�شتيفاء وت�شجيل بيانات  املعنية ومبا ي�شمن  املحلية 

من 565 األف من�شاأة خا�شة تعمل يف خمتلف القطاعات بالدولة.
ج��اء ذل��ك خ��الل اإح��اط��ة اإع��الم��ي��ة عقدتها ال����وزارة اأم�����س ح��ول اأب���رز اجلهود 
ومكافحة  الأم���وال  غ�شل  مواجهة  مبنظومة  املتعلقة  واملتطلبات  وامل�شتجدات 
امل�شروعة حتدث فيها كل من �شفية  التنظيمات غري  الإره��اب ومتويل  متويل 
اإدارة مواجهة غ�شل الأموال بوزارة القت�شاد واأحمد احلو�شني  ال�شايف مديرة 
مدير اإدارة الت�شجيل التجاري و�شهادات املن�شاأ فيما حتدث اإىل و�شائل الإعالم 
غ�شل  رق��اب��ة  ق�شم  رئي�س  جناحي  حممد  م��ن  ك��ل  الإجنليزية  باللغة  الناطقة 
الأم��وال ومكافحة  املهريي م�شت�شار مواجهة غ�شل  ال��وزارة وعبيد  الأم��وال يف 
اإدارة  مدير  الهاجري  اأم��ني  اأحمد  فيها  �شارك  كما  ب��ال��وزارة.  الإره���اب  متويل 
الت�شريعات والدرا�شات القت�شادية يف دائرة التنمية القت�شادية بدبي واأحمدية 

علي اأحمد مديرة المتثال يف هيئة مناطق راأ�س اخليمة القت�شادية )راكز(.
اأكدت �شفية  املالية املحددة  ويف حمور الرقابة على قطاع الأعمال واملهن غري 
الر�شيدة  قيادتها  بتوجيهات من  الإم��ارات  دولة  تبنته  الذي  املوقف  اأن  ال�شايف 
هو الت�شدي احل��ازم جلرائم غ�شل الأم��وال ومتويل الإره��اب وتعزيز دور دولة 
الإمارات كعن�شر فاعل يف املجتمع الدويل والتزامها مبعايري النزاهة وال�شفافية 
يف جمال الرقابة املالية والتجارية ومواجهة املمار�شات غري ال�شليمة يف اأن�شطة 
ب�شورة  تعمل  متكاملة  منظومة  اليوم  متتلك  الدولة  اأن  واأو�شحت  الأع��م��ال. 
والقوانني  الت�شريعات  وت�شم:  والتي  الوطني  امل�شتهدف  هذا  لتحقيق  من�شقة 
الحتادية  احلكومية  وال��ل��ج��ان  املوؤ�ش�شات  و  ال�شلة  ذات  وال���ق���رارات  وال��ل��وائ��ح 
ومن  القانون  واإنفاذ  والتفتي�س  والتوعية  والرقابة  بالإ�شراف  املعنية  واملحلية 
والقنوات  البيانات  وق��واع��د  الإلكرتونية  الأنظمة  و  القت�شاد  وزارة  �شمنها 
وتدعم  املمار�شات  اأف�شل  وف��ق  احلكومية  الرقابة  تنفيذ  ت�شمن  التي  الذكية 

فعالية التوا�شل وال�شراكة بني احلكومة والقطاع اخلا�س.
ت�شجيل جميع  على  اجل��اري  العام  بداية  منذ  رك��زت  القت�شاد  وزارة  اأن  وبينت 
املعلومات  ن��ظ��ام وح���دة  امل��ح��ددة يف  املالية  وامل��ه��ن غ��ري  الأع��م��ال  ق��ط��اع  من�شاآت 
الآيل  الإب���الغ  ون��ظ��ام  الأم����وال  غ�شل  مبواجهة  واخل��ا���س   goAML املالية 
التنظيمات غري  الإره��اب ومتويل  العقوبات واخلا�س مبكافحة متويل  لقوائم 
امل�شتهدفة ولكن ما زالت ن�شبة  املن�شاآت  %80 من  امل�شروعة حيث مت ت�شجيل 
%20 مل ت�شجل يف النظامني رغم حمالت التوعية وجهود التوا�شل امل�شتمرة 

�شماح  فرتة  وحتديد  اإلزامياً  قانونياً  مطلباً  باعتباره  الت�شجيل  اأهمية  لتاأكيد 
اأوىل ومتديدها مبهلة اإ�شافية انتهت يف مطلع مايو املا�شي مو�شحة اأنه نتيجة 
لذلك مت فر�س غرامات مالية على املن�شاآت املخالفة بواقع 3083 غرامة قيمة 

كل منها 50،000 درهم وفقاً للقرارات ذات ال�شلة.
الغرامة  فر�س  ولي�س  المتثال  �شمان  هو  ال���وزارة  ه��دف  ال�شايف:  واأو�شحت 
قطاع  مع  الإيجابي  والتعاون  ال�شراكة  على  القائمة  العالقة  على  تعول  واأنها 
واللتزام  الرقابة  م�شتويات  اأعلى  لتحقيق  املحددة  املالية  غري  واملهن  الأعمال 
وجتنب  الأم���وال  غ�شل  خماطر  من  القطاع  ا�شتثمارات  حماية  يف  ي�شهم  ومب��ا 
املخالفات املن�شو�س عليها قانوناً وامل�شاهمة يف �شمان بيئة اأعمال اآمنة وم�شتقرة 
للقطاع اخلا�س  والزده��ار  النمو  وال�شتثمارات ومبا ي�شمن  وجاذبة لالأعمال 

ولالقت�شاد الوطني عموماً".
جلميع  مكفول  الأم���وال  غ�شل  مواجهة  غ��رام��ات  من  التظلم  حق  اأن  واأ�شافت 
طلبات  درا���ش��ة  �شتتم  واأن���ه  الغرامة  لتلك  ا�شتحقاقها  ع��دم  ت��رى  التي  املن�شاآت 
التظلم الواردة للوزرة وفقاً لو�شع املن�شاأة ووجاهة الأ�شباب التي تقدمها وذلك 
وفقاً لآلية من 4 خطوات لتقدمي الطلبات وهي: الوىل تقدمي طلب التظلم 
للوزارة خالل 15 يوماً من تاريخ الإ�شعار باملخالفة من خالل منوذج خم�ش�س 
وامل�شتندات  الأوراق  اإرف���اق  م��ع  ل��ل��وزارة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  م��ن  ميكن حتميله 
الداعمة والثانية يتم اإ�شدار رقم مرجعي للطلب وتتم درا�شته خالل 30 يوم 
تو�شياتها  ترفع  بالتظلمات  خمت�شة  جلنة  قبل  من  التقدمي  تاريخ  من  عمل 
ملعايل وزير القت�شاد لتخاذ القرار اإما بالإعفاء من الغرامة اأو بتثبيتها والثاثة 
يف حال الإعفاء يتم اإ�شعار املن�شاأة خالل املدة املحددة 4 يف حال عدم ا�شتالم اأي 

رد خالل املدة املحددة تثبت الغرامة وتكون واجبة الدفع.
واأو�شحت ال�شايف اأنه بهدف و�شع اإطار �شامل حول خماطر غ�شل الأموال اأجرت 
الدولة خالل املرحلة املا�شية ومب�شاركة اجلهات احلكومية املعنية تقييماً وطنياً 
الأم��وال يف  اأعمق ملخاطر وتهديدات جرائم غ�شل  وال��ذي قدم فهماً  للمخاطر 
بيئة الأعمال موؤكدة اأن هذا التقييم يعد اليوم ركيزة ل�شياغة ال�شيا�شات وخطط 
العمل والإج��راءات الرقابية التي ت�شمن الت�شدي جلرائم غ�شل الأم��وال بناء 
على نهج قائم على املخاطر حيث مت اإجراء التقييم بناء على 5 معايري رئي�شية 
اخلدمة  اأو  املنتج  طبيعة  الن�شاط  طبيعة  وه��ي:  الدولية  املعايري  مع  تتما�شى 

طبيعة العميل النطاق اجلغرايف طبيعة قنوات ت�شليم املنتج اأو اخلدمة.
من�شاآت  على  تعميمه  ومت  ومو�شعة  �شاملة  التقييم  نتائج   " ال�شايف:  واأ�شافت 
واإجراءاتها  �شيا�شاتها  تطوير  يف  لها  مرجعية  ليكون  املعنية  اخلا�س  القطاع 
الداخلية ملواجهة غ�شل الأم��وال. ولكن فيما يخ�س قطاع الأعمال واملهن غري 
املالية املحددة اخلا�شع لرقابة وزارة القت�شاد فقد �شنف التقييم ن�شاط جتارة 
من  باعتبارهما  العقارات  و�شراء  بيع  ون�شاط  الذهب  وخا�شة  الثمينة  املعادن 
اأ�شا�شياً خلطة  التقييم مثل موجهاً  اأن  اإىل  املخاطر" م�شرية  العالية  الأن�شطة 

التفتي�س التي و�شعتها الوزارة و�شركاوؤها يف هذا ال�شدد.
ونوهت �شفية ال�شايف اإن وزارة القت�شاد �شكلت بالتعاون مع 17 جهة من جهات 
الرتخي�س املعنية يف الدولة فريقاً وطنياً من 97 مفت�شاً ل�شمان اأعلى م�شتويات 
ال��رق��اب��ة والم��ت��ث��ال يف ق��ط��اع الأع��م��ال وامل��ه��ن غ��ري املالية امل��ح��ددة حيث بداأت 
حمالت التفتي�س اعتباراً من 1 يونيو 2021 وهي عملية م�شتمرة ومتوا�شلة 
الأعلى  واملن�شاآت  الأن�شطة  تخ�شع  بحيث  املخاطر  على  القائم  النهج  وتراعي 
خطورة مل�شتويات اأعلى واأدق من التفتي�س م�شرية اإىل اأن وزارة القت�شاد نفذت 
يف هذا الإطار عملية تقييم خم�ش�شة جلميع من�شاآت قطاع الأعمال واملهن غري 
اإىل املعايري  املالية املحددة مع الرتكيز على قطاعي الذهب والعقارات ا�شتناداً 
وال�شوابط التي حددها التقييم الوطني للمخاطر ومت ت�شنيف من�شاآت القطاع 

اإىل ثالث فئات: عالية املخاطر ومتو�شطة املخاطر ومنخف�شة املخاطر.
واأو�شحت اأن عدد من�شاآت الأعمال واملهن غري املالية املحددة امل�شنفة باأنها عالية 
املخاطربلغ 255 من�شاأة �شتخ�شع لعملية تفتي�س ميداين دقيقة و�شاملة. فيما 
�شتخ�شع املن�شاآت املتو�شطة واملنخف�شة املخاطر للتفتي�س املكتبي واإجراءات رفع 

الوعي لتعزيز م�شتوى المتثال لديها. ونحن ندعو املن�شاآت اإىل التعاون التام 
مع املفت�شني وتقدمي املتطلبات الرقابية لهم ب�شورة �شليمة ل�شمان حمايتهم 
يتم  خمالفات  وج��ود  التفتي�س  اأثبت  ح��ال  يف  اإن��ه  وقالت  املخالفات".  وجتنبهم 
و�شعها  لت�شوية  للمن�شاأة  مهلة  ب��اإع��ط��اء  اإم���ا  ب�شاأنها  ق���رار  لإ���ش��دار  تقييمها 
اأو بفر�س الغرامة املالئمة لنوع املخالفة بح�شب ما ن�س  وا�شتيفاء متطلباتها 
املوحدة للمخالفات  القائمة  ب�شاأن  عليه قرار جمل�س الوزراء 16 ل�شنة 2021 
اإج��راءات مواجهة غ�شل الأموال ومكافحة  والغرامات الإداري��ة املقررة ملخالفي 
بني  القائمة  يف  عليها  املن�شو�س  الغرامات  قيمة  ت��راوح  حيث  الإره���اب  متويل 
م�شاعفتها اإىل 5 ماليني درهم وفقاً  وميكن  درهم  ومليون  درهم   50،000

لأحكام القانون وتقديرات اللجنة العليا ملواجهة غ�شل الأموال.
وحتدثت ال�شايف حول تركيز حمالت التفتي�س امليداين واملكتبي خالل املرحلة 
اإج��راءات مواجهة غ�شل الأم��وال مراقبة  اأنها �شت�شمل اإىل جانب  املقبلة مبينة 
خماطر العقوبات املالية امل�شتهدفة واملرتبطة مبكافحة متويل الإرهاب ومتويل 
ميدانية  زي���ارات  تنفيذ  �شيتم  حيث  الت�شلح  ون�شر  امل�شروعة  غ��ري  التنظيمات 
واملهن  الأعمال  من�شاآت قطاع  وامتثال  للتاأكد من مدى وعي  وطلب معلومات 
جمل�س  بقرار  وامل��ح��ددة  ال�شلة  ذات  القانونية  للمتطلبات  املحددة  املالية  غري 
2020 والتي ت�شمل: الت�شجيل يف نظام الإب��الغ الآيل  74 ل�شنة  ال��وزراء رقم 
�شواء  الآيل  الإب��الغ  نظام  الإره��اب من خالل  قوائم  متابعة  العقوباتو  لقوائم 
ال�شادرة عن جمل�س الأم��ن و  اأو الأممية  ال��وزراء  ال�شادرة عن جمل�س  املحلية 
الكيانات  اأو  الأف��راد  اأح��د  توا�شل  املطلوبة يف حال  القانونية  الإج���راءات  اتخاذ 
املدرجني على تلك القوائم مع املن�شاآت وال�شركات يف الدولة والتي ت�شمل الوقف 
الفوري للتعامل مع املدرجني واحلجز على اأي اأموال تخ�شهم واإبالغ ال�شلطات 
التوعية  حمالت  مع  التام  التعاون  اإىل  ال�شايف  ودع��ت  املخ�ش�س.  النظام  عرب 
قانوين  اأهم مطلب  اأن  اإىل  ونوهت  و�شركاوؤها  ال��وزارة  تنفذها  التي  والتفتي�س 
يجب على من�شاآت قطاع الأعمال واملهن غري املالية املحددة اللتزام به وتنفيذ 
ما يرتتب عليه من اإجراءات وفقاً لالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون احتادي 
امتثال  �شابط  تعيني  هو  الإره����اب..  متويل  ومكافحة  الأم���وال  غ�شل  ملواجهة 
اأبرز  واأن من  الرقابية  ال��وزارة واجلهات  املن�شاأة وبني  ات�شال بني  ليكون نقطة 
املهمات املرتتبة على �شابط المتثال: تطوير ال�شيا�شة الداخلية ملواجهة غ�شل 
الأموال ومكافحة متويل الإرهاب يف املن�شاأة وحتديد الإج��راءات واآليات العمل 
و�شمان توافقها مع الت�شريعات ذات ال�شلة. و تدريب املوظفني على تنفيذ املهام 
مبا يتوافق مع املتطلبات القانونية. و �شمان تنفيذ اإجراءات "العناية الواجبة" 
جتاه العمالء وو�شع منوذج داخلي لتطبيق هذه الإجراءات مبا ي�شمن معرفة 
بيانات العميل وم�شدر اأمواله وطريقة الدفع وجميع املخاطر ذات ال�شلة. 4/ 
املالية  املعلومات  وح��دة  نظام  عرب  امل�شبوهة  والأن�شطة  املعامالت  تقارير  رف��ع 
goAML. 5 اتخاذ الإجراءات املرتبطة مبكافحة متويل الإرهاب والعقوبات 

املالية امل�شتهدفة عرب نظام الإبالغ الآيل لقوائم العقوبات.
للم�شتفيد  املتبعة  الإج�����راءات  اأه��م��ي��ة  على  احلو�شني  اأح��م��د  اأك���د  جانبه  وم��ن 
الإرهاب  متويل  ومكافحة  الأم���وال  غ�شل  مواجهة  منظومة  دع��م  يف  احلقيقي 
بيئة  والإف�شاح يف  اأنظمة احلوكمة  ت�شاهم يف تطوير  والتي  الإم���ارات  دول��ة  يف 
الأعمال بالدولة وتوفر حماية اأكرب من اجلرائم املالية وغ�شل الأموال وبالتايل 
يواكب  ومب��ا  وامل��رون��ة  ال�شفافية  مبادئ  وف��ق  الوطني  بالقت�شاد  الثقة  تعزيز 
اإجراءاتها  القت�شاد  وزارة  موا�شلة  اإىل  احلو�شني  واأ���ش��ار  ال��دول��ي��ة.   املعايري 
والبالغ عددها  الرتخي�س  اأو جهات  ال�شركات  م�شجلي  مع  وال�شراكة  بالتعاون 
الفجرية ودبا و�شلطات  القت�شادية وبلديتي  التنمية  دوائر  �شاملة  جهة   40
ال��ك��ام��ل للقطاع اخلا�س  امل��ال��ي��ة وذل���ك ل�شمان الل��ت��زام  امل��ن��اط��ق احل���رة غ��ري 
امل�شتفيد  بيانات  وت�شجيل  وا�شتيفاء  احلقيقي  امل�شتفيد  ب��اإج��راءات  ال��دول��ة  يف 
احلقيقي جلميع من�شاآت القطاع اخلا�س داخل الدولة ويف املناطق احلرة غري 
وزارة  جهود  اأن  واأو���ش��ح  من�شاأة.  األ��ف   565 الإج��م��ايل  ع��دده��ا  والبالغ  املالية 
القت�شاد وم�شجلي ال�شركات اأثمرت حتى الآن عن حتقيق ن�شبة امتثال عالية 

بلغت %93 من اإجمايل املن�شاآت موؤكداً على ا�شتمرار اإجراءات الوزارة بالتعاون 
من�شاآت  من   100% بن�شبة  احلقيقي  امل�شتفيد  بيانات  ل�شتيفاء  ال�شركاء  مع 

القطاع اخلا�س داخل الدولة ويف املناطق احلرة غري املالية.
اإيقاع اجلزاءات الإدارية  اأن وزارة القت�شاد وم�شجلي ال�شركات با�شروا  واأو�شح 
مراحل  ث��الث  على   2021 يوليو   1 تاريخ  من  اعتباراً  املخالفة  املن�شاآت  على 
وفقاً لقرار جمل�س الوزراء 53 ل�شنة 2021 ب�شاأن خمالفي اإجراءات امل�شتفيد 
احلقيقي حيث مت توجيه 78،787 اإنذاراً كتابياً يف املرة الأوىل للمن�شاآت غري 
عرب  اأو  ال�شركات  م�شجلي  ل��دى  املن�شاآت  �شجالت  فح�س  ع��رب  وذل��ك  امللتزمة 
 8 اعتباراً من  ال�شركات  بداأ م�شجلو  املن�شاآت فيما  امليداين على مقار  التفتي�س 
يوليو 2021 اإيقاع اجلزاءات الإدارية للمرة الثانية واملتمثلة بتوقيع الغرامات 
املالية بقيمة 15،000 درهم للغرامة الواحدة على املن�شاآت املخالفة والتي بلغ 
عددها 42،011 خمالفة حتى تاريخه وبلغت قيمتها الإجمالية 630 مليون 
درهم. وذكر اأن املرة الثالثة من اجلزاءات الإدارية على املن�شاآت التي وا�شلت عدم 
امتثالها تت�شمن اإيقاع غرامة مالية م�شاعفة بقيمة 30،000 درهم واإيقاف 
الثانية للمن�شاأة  15 يوماً من تاريخ توقيع اجلزاء للمرة  الرخ�شة وذلك بعد 

التي مل تلتزم ومتتثل للمتطلبات القانونية املذكورة.
واأو�شح اأن حق التظلم من هذه اجلزاءات الإدارية مكفول للمن�شاآت التي تقدم 
اأ�شباباً وجيهة ترفع عنها اجلزاء الواقع عليها والتي تتم درا�شتها من قبل جلان 
املعنية يف كافة   40 ال�  ال�شركات  الغر�س من قبل م�شجلي  للتظلم ت�شكل لهذا 
الأعمال  بيئة  ملتطلبات  اأك��رب  وتفهماً  اأعلى  مرونة  ي�شمن  مبا  الدولة  اإم���ارات 
و�شرعة البت يف طلبات التظلم وفق اأف�شل املمار�شات اأ�شار احلو�شني اىل اأن وزارة 
القت�شاد قامت بالتن�شيق مع م�شجلي ال�شركات لتحديث اأنظمة الرتخي�س يف 
من�شاآت  امل�شتفيد احلقيقي من  بيانات  تلقي وحتديث  ا�شتمرار  ل�شمان  الدولة 
اأو  التجديد  اأو  جديدة  من�شاأة  لأي  الرتخي�س  يتم  ل  بحيث  اخلا�س  القطاع 
التعديل للمن�شاآت القائمة قبل احل�شول على بيانات امل�شتفيد احلقيقي اخلا�شة 

بها اأو حتديثها و�شمان التحقق من ا�شتكمال ودقة تلك البيانات.
توفري  يف  ال�شركات  م�شجلي  مع  التعاون  ���ش��رورة  اإىل  املن�شاآت  احلو�شني  ودع��ا 
بيانات امل�شتفيد احلقيقي واملتابعة الدائمة مع امل�شجلني يف هذا ال�شدد. مبيناً 
اأن اإجراءات توفري بيانات امل�شتفيد احلقيقي املطلوبة من املن�شاآت هي اإجراءات 
امل�شاهمني  اأو  ال�����ش��رك��اء  اأو  احلقيقي  للم�شتفيد  �شجل  اإن�����ش��اء  اأه��م��ه��ا  ب�شيطة 
املخ�ش�شة  الأنظمة  يف  ال�شجل  هذا  بيانات  واإدراج  املن�شاأة  لدى  به  والحتفاظ 

لدى م�شجلي ال�شركات عرب مواقعهم الإلكرتونية الر�شمية .
وقال :ويف حال وجود اأي تغيري اأو تعديل على بيانات امل�شتفيد احلقيقي فال بد 
 15 اإ�شعار وتقدمي تلك البيانات املحدثة اىل م�شجل ال�شركات يف غ�شون  من 
يوماً من ذلك التغيري اأو التعديل كما يتوجب على املن�شاآت تعيني �شخ�س مقيم 
امل�شتفيد  ببيانات  يتعلق  فيما  معه  التوا�شل  ال�شركات  مل�شجل  ميكن  الدولة  يف 
املن�شاآت  تتخذ هذه  اأن  ال�شروري  للمن�شاأة. ومن  الأ�شا�شية  والبيانات  احلقيقي 
خطوات كافية ل�شمان ال�شفافية واحل�شول على معلومات دقيقة ب�شاأن امل�شتفيد 

احلقيقي لتوفريها للم�شجل وحفظها يف ال�شجالت اخلا�شة بها ب�شكل دائم.
والدرا�شات  الت�شريعات  اإدارة  مدير  الهاجري  اأم��ني  اأحمد  اأو�شح  ناحيته  ومن 
القت�شادية يف دائرة التنمية القت�شادية بدبي اأن الدائرة قامت بحزمة مبادرات 
احلقيقي  وامل�شتفيد  الأم����وال  غ�شل  مكافحة  ملف  يف  ال��دول��ة  جل��ه��ود  ت��ع��زي��زاً 
ومتثلت يف و�شع خطة زمنية وا�شحة وحمددة لتنفيذ قرارات جمل�س الوزراء يف 
هذا ال�شدد وتهيئة الربامج والأنظمة الإلكرتونية واإطالق حملة توعية وا�شعة 
ا�شتهدفت  الدائرة  11 ور�شة ملوظفي  20 ور�شة عمل منها  ا�شتملت على عقد 
منها  ا�شتفاد  لل�شركات  موجهة  توعوية  ور�س  و9  موظف   200 مايزيد عن 
وامل�شتثمرين  ال�شركات  وممثلي  الأعمال  جمموعات  من  اآلف   7 عن  يزيد  ما 
بالإ�شافة اإىل اإطالق حملة اإعالنية عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي وخمتلف 
و���ش��ائ��ل الإع����الم امل���ق���روءة وامل�����ش��م��وع��ة وامل��رئ��ي��ة ف�����ش��اًل ع��ن ت��وج��ي��ه اأك���ر من 

اإلكرتوين. وبريد  ق�شرية  ن�شية  ر�شالة   90،000
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اإع����������لن
ال�ش�����ادة/يوين  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

برو لال�شت�شارات الهند�شية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2702310 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/خياط  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

البوادي للرجال - فرع 4
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1163974-4 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإع����������لن
ال�ش�����ادة/كفوك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للو�شاطة العقارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3642996 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإع����������لن
ال�ش�����ادة/ايه  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دبليو 3 �شويت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3732325 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/البتكار 

لل�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1718377 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/تبارك  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح مكيفات وادوات كهربائية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1853354 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مقهى وكافترييا 

CN قد تقدموا الينا بطلب عكا�س  رخ�شة رقم:1111408 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة فاطمه عبدالرحمن احمد املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف طار�س عتيق طار�س �شلمان القمزي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شتاندر اك�شرب�س  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2943594 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

ا�شافة �شلطان ماجد حمد بن �شقر القا�شمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

حذف ماجد �شامل �شليمان ها�شم اخلال�شى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإلغاء اعلن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة   
CN بال�شم التجاري:بارامونت للمواد  رقم:2117761 
الرخ�شة واعادة  بالغاء طلب تعديل   ، الغذائية ذ.م.م 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:برامي تراك لل�شيانة العامة ذ.م.م
�شامل  احمد  �شعيد  بناية  �شقة   ، العني  ، �شناعية  ال�شركة:العني  عنوان 

هومييل العامري
CN 2000951 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/اكيورت للمحا�شبة القانونية وال�شت�شارات   2
ال�شريبية ذ.م.م ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/1 وذلك 

بناء على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ التعديل:2021/8/17  - كاتب العدل بالرقم:2150013469 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:فاين فري لتجارة املالب�س اجلاهزة ذ.م.م
a1-a م�شفح م  ، مبنى املالك دملا مول -   203 عنوان ال�شركة:حمل 

5 ق   -  41
CN 1070267 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه  - حما�شبون قانونيون ،    2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/4 وذلك بناء على قرار 
حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/16  - بالرقم:2105021792 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:النبهار للبهارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2778036 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات   2
الدارية ،  كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/8/16 وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/8/17  - العدل بالرقم:2105023236 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإعلن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ال�شم التجاري:ري�شريتو كافية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
جراند  فندق  بناية  مبنى   ، حمدان  �شارع   ، ال�شركة:اأبوظبي  عنوان 

كونتيننتال
CN 2240488 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات ،  كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/8/15 وذلك بناء على قرار حم�شر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105022969 
- تاريخ التعديل:2021/8/17

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم بلو�ش�شتان

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1942107 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ار�شاد خان على حممد جول %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�شافة �شالح عبداهلل عمر حممد بافرج
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح عبداهلل عمر حممد بافرج

تعديل اإ�شم جتاري من/ مطعم بلو�ش�شتان
BULOCHISTAN RESTAURANT

اإىل/ مطعم دنري تونايت
     DINNER TONIGHT RESTAURANT 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
الملنيوم  لعمال  نا�شنل  ال�ش�����ادة/وورلد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN والزجاج رخ�شة رقم:1133389 
تعديل اإ�شم جتاري من/ وورلد نا�شنل لعمال الملنيوم والزجاج

WORLD NATIONAL FOR ALUMINUM & GLASS WORKS

اإىل/ ور�شة وورلد نا�شنل للحداده واللحام
WORLD NATIONAL SMITHERY AND WELDING WORKSHOP - 

 تعديل ن�شاط / اإ�شافة ور�شة حدادة وحلام  2592011.1
 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تركيبات اللواح الزجاجية  4330014

 تعديل ن�شاط / حذف اأعمال تركيبات الأملنيوم  4330013     
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
للمقاولت  امليزان  برج  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة - ذ م م    رخ�شة رقم:1049940 

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة برج امليزان للمقاولت العامة ذ.م.م

  BALACE TOWER GENERAL CONTRACTING COMPANY - W L L  

اإىل بالن�س للمقاولت و ال�شيانة العامة ذ.م.م

BALANCE CONTRACTING & MAINTENANCE L.L.C.

تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شيانة املباين  4329901     

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/�شركة ها�شم للمقاولت وال�شيانة  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1014098 

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ها�شم حممود احمد الدما�شى من 80 % اإىل %60

 تعديل ن�شب ال�شركاء / حممد ها�شم حممود احمد الدما�شى من 10 % اإىل %15

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة و�شيم ها�شم حممود احمد الدما�شى  %10

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل ها�شم حممود احمد الدما�شى  %5     

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 

�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تالل ال�شرق للحالقة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2722911 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة عبداهلل �شعيد حمد على اجلنيبى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد حمد هادف احمد املنهاىل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف معتز دفع اهلل معروفني مو�شى     

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون ت�شري جيني�س لل�شيدات 

- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2799304 

ال�شخ�س  �شركة   - لل�شيدات  جيني�س  ت�شري  �شالون  من/  جتاري  اإ�شم  تعديل 
الواحد ذ م م

 SHEAR GENIUS LADIES BEAUTY SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ �شالون بريتى لوك�س لل�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
     PRETTY LOOKS LADIES SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املتقدمة لل�شفر وال�شياحة - فرع

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2241928 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة عبداهلل امل�شعود واولده للتجارة العامة ذ.م.م

 .  ABDULLAH ALMASAOOD & SONS GENERAL TRADING L L C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ورثة �شعاده عبداهلل بن حممد امل�شعود
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 0.95*8.10 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل فرع

تعديل اإ�شم جتاري من/ املتقدمة لل�شفر وال�شياحة - فرع
ADVANCED TRAVEL & TOURISM - BRANCH

اإىل/ املتقدمة لل�شفر وال�شياحة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م - فرع
  ADVANCED TRAVEL & TOURISM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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حذرت اأوزبك�شتان  اأم�س الثالثاء من اأي حماولة لخرتاق حدودها 
مع اأفغان�شتان التي تبحث �شبل تاأمينها مع طالبان، يف �شوء حر�س 
يف  ال�شتقرار  زعزعة  جتنب  على  ال�شابقة  ال�شوفياتية  اجلمهورية 

املنطقة.
الأوزبكي  “اجلانب  اإن  ب��ي��ان  يف  الأوزب��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��ال��ت 
يحافظ على عالقات وثيقة مع حركة طالبان ب�شاأن ق�شية تاأمني 

احلدود واحلفاظ على الهدوء يف املنطقة احلدودية«.
احلدود  لنتهاك  حم��اول��ة  اأي  اأن  ح��زم  بكل  اأي�شا  “نعلن  واأ���ش��اف��ت 

الوطنية �شيتم �شدها بقوة«.
الأخرية  ت�شتعيد  اأن  قبل  طالبان  م��ع  ات�شالت  اأوزبك�شتان  اأج���رت 
�شيطرتها على اأفغان�شتان، من اأجل جتنب اأي تدفق اإىل اأرا�شيها. ول 

تزال بعثاتها مفتوحة يف كابول ومزار �شريف يف �شمال اأفغان�شتان.
كما دعت ط�شقند اإىل “ت�شكيل حكومة جامعة” يف اأفغان�شتان واإىل 

“انتقال �شلمي لل�شلطة مبني على التوافق«.
كل  قبل  الو�شطى  اآ�شيا  يف  ال�شابقة  ال�شوفياتية  اجلمهورية  ت�شعى 
�شيء اإىل جتنب ظهور جماعات م�شلحة م�شتوحاة من الإ�شالميني 
الت�شعينات ومطلع  اأو حتظى بدعمهم، كما كانت احلال يف  الأفغان 

القرن احلادي والع�شرين.
واأجرى اجلي�شان الرو�شي والأوزبكي تدريبات ع�شكرية م�شرتكة على 
“مكافحة الإرهاب” يف مطلع اآب-اأغ�شط�س على احلدود الأفغانية.

اأغلقت  اليابان  اإن  الثالثاء  اأم�س  اليابانية  اخلارجية  وزارة  قالت 
اأفغان�شتان،  يف  الأم��ن��ي  ال��و���ش��ع  ت��ده��ور  ب�شبب  ك��اب��ول  يف  �شفارتها 

م�شيفة اأن اآخر جمموعة من العاملني بال�شفارة غادرت البالد.
وذكرت الوزارة يف بيان “يف �شوء التدهور ال�شريع للو�شع الأمني يف 

اأفغان�شتان، اأغلقنا �شفارتنا هناك موؤقتا«.
يف  مكتب  اإىل  ال�شفارة  مهام  بنقل  تقوم  ال���وزارة  اأن  البيان  واأ���ش��اف 

اإ�شطنبول.
وتابع “مت نقل اآخر اثني ع�شر فردا من العاملني بال�شفارة من مطار 

كابول اإىل دبي على منت رحلة ع�شكرية وفرها بلد �شديق«.
اإىل  اأفغان�شتان  يف  زال��وا  ما  يابانيني  مواطنني  اأي  ال�شفارة  ونبهت 

�شرورة املغادرة، قائلة اإنه يتعني اإلغاء اأي خطط لل�شفر اإىل هناك.

اأعلنت اأرمينيا مقتل اثنني من جنودها يف ا�شتباكات دارت الثنني مع 
اأحدث مواجهة  البلدين، يف  الأذربيجانية على احلدود بني  القوات 
ع�شكرية جتري بني اجلارتني العدّوتني منذ احلرب التي خا�شتاها 

العام املا�شي حول اإقليم ناغورين قره باغ املتنازع عليه.
اأ�شابيع يف اخلريف املا�شي بحياة  واأودت احلرب التي ا�شتمرت �شّتة 
بوقف  ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�شرين  يف  وان��ت��ه��ت  �شخ�س   6500 نحو 
ل اإليه الطرفان بو�شاطة رو�شية وتخلت مبوجبه  لإطالق النار تو�شّ

اأرمينيا عن اأرا�ٍس يف الإقليم كانت ت�شيطر عليها منذ عقود.
واأرمينيا عن وقوع  اأذرب��ي��ج��ان  ك��ّل من  اأف���ادت  الأخ���رية  الأ�شهر  ويف 
ح��وادث اإط��الق ن��ار ح��دودي��ة متفرقة، يف ت��ط��ّورات تثري يف كل مرة 

خماوف من جتّدد النزاع.
ب��ي��ان  ع��م��دت قوات  ال���دف���اع الأرم��ي��ن��ي��ة يف  والإث���ن���ني ق��ال��ت وزارة 
جنوب  يف  الواقع  الأذربيجاين  اجليب  ناخيت�شيفان،  يف  اأذربيجانية 
اأّدى  مما  الأرمينية  القوات  باجتاه  النار  اإط��الق  اإىل  اأرمينيا،  غرب 
اإىل اإ�شابة جندي اأرميني بالر�شا�س يف بطنه وما لبث اأن تويف اأثناء 

نقله اإىل امل�شت�شفى.

عوا�صم

ط�سقند

يريفان

طوكيو

نيكاراغوا ت�سحب تراخي�س 
عمل 6 منظمات اأجنبية 

•• ماناغوا-اأ ف ب

�شحبت نيكاراغوا تراخي�س عمل �شّت منّظمات غري حكومية اأجنبية، من 
اأوك�شفام، يف خطوة اّتخذتها عقب فر�س الوليات املّتحدة والحتاد  بينها 

الأوروبي عقوبات على م�شوؤولني يف حكومة الرئي�س دانيال اأورتيغا.
الوطني  الدميوقراطي  “املعهد  وهي  اأمريكية  املنظمات  هذه  من  وثالث 
لل�شوؤون الدولية” )اإن دي اآي( و”املعهد اجلمهوري الدويل” )اآي اآر اأي( 
حني  يف  اخلريية”،  ب��ي  اإم.  ياغيل  ول��ي��ام  موؤ�ش�شة   - امل�شاعدة  و”الأيدي 
واأوك�شفام  )اإ�شبانيا(  اإنرتمون  اأوك�شفام  وهي  اأوروبية  الباقية  الثالثة  اأّن 

اإيبي�س )الدمنارك( ودياكونيا )ال�شويد(.
و�شيتعنّي على هذه املنظمات اأن ت�شّفي كل اأموالها املنقولة وغري املنقولة 
الدولة، بح�شب ما  نيكاراغوا حتت طائلة تعّر�شها للم�شادرة من قبل  يف 

جاء يف قرار ُن�شر الثنني يف اجلريدة الر�شمية.
اإج��راء عمليات  اأم��ام  بو�شع عراقيل  املنّظمات  الداخلية هذه  وزارة  وتّتهم 
“�شبط ومراقبة” حل�شاباتها وم�شادر الترّبعات التي تتلّقاها وامل�شتفيدين 

من هذه الترّبعات.
وتعمل هذه املنظمات غري احلكومية منذ �شنوات عديدة يف نيكاراغوا حيث 
تدير برامج �شّحية وتعليمية وزراعية واأخرى للحّد من الفقر والدفاع عن 

حقوق الإن�شان وحماية البيئة.
وياأتي هذا الإجراء بعد اأن �شّددت الوليات املتحدة والحّتاد الأوروبي من 
عقوبات  فر�شهما  خ��الل  من  �شّيما  ول  اأورتيغا،  حكومة  على  �شغوطهما 
على مقّربني منه ب�شبب احلملة القمعية التي ينّفذها �شّد خ�شومه منذ 

الحتجاجات املناه�شة للحكومة يف 2018.
يف  ال��ت��وايل  على  رابعة  رئا�شية  ولي��ة  لتويّل  ع��ام��اً(   75( اأورتيغا  وتر�ّشح 
النتخابات املقّررة يف 7 ت�شرين الثاين/نوفمرب املقبل والتي ا�شتبقها بزّج 

عدد كبري من مناف�شيه ومعار�شيه يف ال�شجون.
ومنذ حزيران/يونيو اعتقلت ال�شلطات يف هذا البلد حوايل 30 �شخ�شية 

معار�شة، من بينهم �شبعة مر�شحني حمتملني للرئا�شة.

الإخوان يح�سدون األف مركبة ع�سكرية.. ماذا يحدث غربي ليبيا؟

•• طرابل�س-اأ ف ب

امل��ن��ط��ل��ق��ة من  امل��ه��اج��ري��ن  م��وج��ات  ت�شهد 
ال�����ش��واح��ل ال��ل��ي��ب��ي��ة ن��ح��و ���ش��واط��ئ اأوروب�����ا 
اأع����وام،  م��ن��ذ  م��ت��زاي��دا مل ي�شّجل  ارت��ف��اع��اً 
الن�شبي  ال��ه��دوء  اأب��رزه��ا  لأ���ش��ب��اب خمتلفة 

الذي تعي�شه ليبيا منذ عام.
مّت  اأن��ه  للهجرة  ال��دول��ي��ة  املنظمة  واأع��ل��ن��ت 
منذ  مهاجرا   20257 اإنقاذ  اأو  اعرتا�س 
ب���داي���ة ال���ع���ام اجل�����اري وح��ت��ى م��ط��ل��ع هذا 
عدد  تقريبا  ي��ع��ادل  م��ا  ال��ب��ح��ر،  يف  ال�شهر 
اأو  اإن��ق��اذه��م  ال��ذي��ن مت  اإج��م��ايل املهاجرين 
اع��رتا���ش��ه��م ال��ع��ام امل��ا���ش��ي واإع��ادت��ه��م اىل 

ليبيا.
الليبية  البحرية  القوات  يف  م�شوؤول  واأك��د 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ا�شمه  ع��ن  الك�شف  رف�����س 
بر�س اأن هناك ارتفاعا “بن�شبة مئة يف املئة 

بني كانون الثاين/يناير ومتوز/يوليو” يف 
ليبيا،  القانونيني  غري  املهاجرين  مغادرة 

باملقارنة مع الفرتة نف�شها العام املا�شي.
ويرى احلقوقي والباحث يف �شوؤون الهجرة 
اأن����ور ال��ورف��ل��ي اأن ه���ذا الرت���ف���اع يف اأع���داد 
لأ�شباب  يعود  النظاميني  غري  املهاجرين 
تعي�شه  الذي  الن�شبي  الهدوء  اأبرزها  عدة، 
الورفلي  وي��و���ش��ح  ع���ام.  ق��راب��ة  م��ن��ذ  ليبيا 
لوكالة فران�س بر�س “يحمل ت�شجيل ليبيا 
املهاجرين  اأع���داد  يف  م�شبوقة  غ��ري  طفرة 
م��وؤ���ش��رات ع���دي���دة، اأه��م��ه��ا ت��وق��ف احلرب 
الأخ��رية يف غرب البالد ال��ذي مهد حلالة 
�شّجع  وبالتايل  ن�شبي،  ولو  اأمني  ا�شتقرار 
امل��ه��رب��ني جم����ددا ع��ل��ى ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإيهام 
لعبور  مثالية  ف��ر���ش��ة  ب��وج��ود  امل��ه��اج��ري��ن 

املتو�شط«.
“التدفقات  ال��ل��ي��ب��ي  احل��ق��وق��ي  وي�����ش��ي��ف 

الهائلة منطقية اإىل حد كبري، فقد ت�شّبب 
املا�شي  ال���ع���ام  ال���ع���امل  ال���ع���ام يف  الإغ������الق 
الأرا�شي  )على  املهاجرين  اأع���داد  بارتفاع 
الفر�شة  ينتظرون  كانوا  الذين  الليبية(، 
وبالتايل  الهجرة جم���ددا.  ق���وارب  ل��رك��وب 
الأرقام امل�شجلة هذا العام متوقعة اإىل حد 

كبري«.
وغ���رق���ت ل��ي��ب��ي��ا ب��ع��د ���ش��ق��وط ن��ظ��ام معمر 
ال�شلطة،  على  ونزاعات  فو�شى  يف  القذايف 
ل �شيما بني �شلطتني متناف�شتني يف الغرب 

وال�شرق.
اتفاق  اىل   2020 �شيف  يف  التو�شل  ومت 
ع��ل��ى وق����ف لإط�����الق ال���ن���ار، ت����اله ت�شكيل 

حكومة انتقالية يف بداية هذا العام.
ال�شيا�شي  واملحلل  اجلامعي  الأ�شتاذ  ويرى 
اأن ال�شتقرار  اأن فكرة  ب��دوره  ميلود احلاج 
الن�شبي الذي حتظى ليبيا به حاليا ي�شكل 

عرب  املهاجرين  تدفق  ارت��ف��اع  اأ�شباب  اأب��رز 
“حد  اإىل  ���ش��ح��ي��ح��ة  امل��ت��و���ش��ط،  ���ش��واح��ل 

كبري«.
التي  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ن���زاع���ات  اأن  اىل  وي�����ش��ري 
ت�شاهم يف اإ�شعاف الأجهزة الأمنية، ميكن 
اإل  امل��ه��اج��ري��ن،  املت�شللني  ع��ب��ور  ت�شّهل  اأن 
املهاجرين”  “ترهب  نف�شه  الوقت  يف  اأنها 
�شق  مغامرة  ب��دء  قبل  يرتيثون  وجتعلهم 
تعر�شهم  اأو  حياتهم  ع��ل��ى  خ��وف��اً  ال��ب��ح��ر، 
طلباً  م�شلحني  اأي���دي  على  مثال  للخطف 

لفدية مالية.
لع�شرات  رئي�شية  عبور  نقطة  ليبيا  وت��ع��ّد 
اآلف املهاجرين الذين ي�شعون كل عام اىل 
اأوروب��ا عرب ال�شواحل اليطالية التي  بلوغ 
تبعد حواىل 300 كلم من �شواحل ليبيا. 
وق�شى نحو 60 مهاجراً قبالة ليبيا نهاية 
البحر  املا�شي، يف ماأ�شاة جديدة يف  ال�شهر 
املتو�شط، بح�شب املنظمة الدولية للهجرة.
اإن  مت��وز/ي��ول��ي��و  منت�شف  املنظمة  وق��ال��ت 
ع���دد امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن ق�����ش��وا يف البحر 
اىل  ال��و���ش��ول  حماولتهم  خ��الل  املتو�شط 
العام،  اأك��ر من ال�شعف ه��ذا  ازداد  اأوروب���ا 

وناهز ال� 900.
�شعوبات  الليبيون  ال�شواحل  خفر  ويواجه 
ك���ب���رية يف ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ال���ب���ح���ث عن 
ع����دد قطع  م���ع  اإن���ق���اذه���م  اأو  م��ه��اج��ري��ن 
وغالبا  متهالك.  وبع�شها  حم��دود  بحرية 
ما تكون هذه العمليات حمفوفة باملخاطر 

ومرهقة.
ويقول ال�شابط ال�شابق يف القوات البحرية 
التي  الأع��ب��اء  اإن  امل��ح��م��ودي  الرحمن  عبد 
ت���واج���ه ل��ي��ب��ي��ا ك���ي���ربة، وي��ح��ت��اج ال��ب��ل��د اإىل 
وتدفقات  تتما�شى  �شخمة  دولية  م�شاعدة 

املهاجرين الالحمدودة.
مثال  “لناأخذ  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  وي�����ش��ي��ف 
ومالطا  اإي��ط��ال��ي��ا  م��ث��ل  ل��ي��ب��ي��ا  ج����وار  دول 
واليونان... هذه الدول بقدراتها البحرية 

دولية  منا�شبات  يف  تعلن  املتطورة  الكبرية 
املهاجرين،  تدفق  اإزاء  تعاين  اأنها  متعددة 
ليبيا  على  ال�شغط  حجم  بالتايل  هو  فما 

بقدراتها املحدودة؟«.
اأحيانا  ال�شواحل يواجهون  اأن خفر  ويتابع 
ال�شتغاثة  ل”نداءات  ا�شتجابتهم  ل���دى 
يف ع��ر���س ال��ب��ح��ر خ��ط��ر امل���وت ع��ن��د تنفيذ 

عمليات الإنقاذ يف اأجواء طق�س متقلبة«.
ليبيا  اأن  اىل  ال�����ش��اب��ق  ال��ع�����ش��ك��ري  وي�����ش��ري 
دول  م��ع  واأ���ش��م��ل  اأك����رب  “لتعاون  ب��ح��اج��ة 
ال���ت���ي يبحر  اأوروب���������ا  ج���ن���وب  امل��ق�����ش��د يف 
املهاجرون اإليها، لأن ظاهرة تنامي الهجرة 
غري النظامية تثقل كاهل ليبيا قبل اأوروبا، 
وعدم  احلقيقي  ال��ت��ع��اون  ي��ج��ب  وب��ال��ت��ايل 
ج��ع��ل ليبيا ح��ار���ش��اً لأوروب�����ا، ب��ال��رغ��م من 

ظروفها ال�شعبة التي يعرفها اجلميع«.
متوا�شعا  ع��ددا  الليبية  البحرية  ومتتلك 
تنفذ  التي  وال���زوارق  البحرية  القطع  من 
�شواحل  الإنقاذ قبالة  من خاللها عمليات 

البالد.
وم��ن��ذ ���ش��ن��وات، مت����ّول اإي��ط��ال��ي��ا والحت����اد 
الأوروبي عمليات �شيانة وجتهيز وتدريب 
خلفر ال�شواحل الليبيني، ل�شمان اأن مينع 
هوؤلء املهاجرين من بلوغ اأوروبا، لكن ليبيا 
توؤكد حاجتها اإىل تطوير قدراتها البحرية 

على نطاق اأو�شع.
وت��ن��دد م��ن��ظ��م��ات غ��ري ح��ك��وم��ي��ة ووك����الت 
يتّم  ب��اإع��ادة مهاجرين  ال���دوام  اأمم��ي��ة على 
اعرتا�شهم يف البحر اىل ليبيا بالنظر اىل 
الظروف املزرية يف مراكز اإيوائهم، وتنتقد 

�شوء املعاملة التي يتعر�س لها املهاجرون.
ومب����وج����ب ال����ق����ان����ون ال���ب���ح���ري ال������دويل، 
يتم  ال��ذي��ن  امل��ه��اج��رون  ينقل  اأن  يفرت�س 
اإن���ق���اذه���م يف ال��ب��ح��ر اىل م���رف���اأ اآم�����ن. ول 
اآمنا.  م��ك��ان��ا  ليبيا  امل��ت��ح��دة  الأمم  ت��ع��ت��رب 
اإنها ل متلك  تقول  الليبية  ال�شلطات  لكن 

الإمكانات الكافية لنقلهم اىل مكان اآخر.

ارتفاع اأعداد املهاجرين من ليبيا نحو �سواطئ اأوروبا

توزيع ماليني اجلرعات اجلديدة من اللقاحات يف اأوروبا 
•• باري�س-وكاالت

الأم��ري��ك��ي��ة ووكالة  ب��ي��ان��ات جل��ام��ع��ة ج��ون��ز هوبكنز  اأظ��ه��رت 
بلومربغ لالأنباء اأم�س الثالثاء  توزيع 81 مليون جرعة من 

اللقاحات امل�شادة لفريو�س كورونا امل�شتجد يف فرن�شا.
وُيقدر متو�شط معدل التطعيم يف فرن�شا ب� 599759 جرعة 
 75% تطعيم  ي�شتغرق  اأن  املتوقع  من  املعدل،  وبهذا  يومياً، 

من ال�شكان بجرعتني من اللقاح، �شهراً واحداً.
اإىل  و�شل  فرن�شا  يف  الإ�شابات  اإجمايل  اأن  البيانات  واأظهرت 

6.48 ماليني، واأن الوفيات بلغت 112810.
الأم��ري��ك��ي��ة ووكالة  ب��ي��ان��ات جل��ام��ع��ة ج��ون��ز هوبكنز  وظ��ه��رت 
74 مليون جرعة من  اأم�س الثالثاء توزيع  بلومربغ لالأنباء 
حتى  اإيطاليا،  يف  امل�شتجد  كورونا  لفريو�س  امل�شادة  اللقاحات 

الآن.ويقدر متو�شط معدل التطعيم يف اإيطاليا ب� 297091 
تطعيم  ي�شتغرق  اأين  املتوقع  من  املعدل،  وبهذا  يومياً،  جرعة 

%75 من ال�شكان بجرعتني �شهرين.
4.44 ماليني،  اإىل  اإي��ط��ال��ي��ا  الإ���ش��اب��ات يف  اإج��م��ايل  وو���ش��ل 
بيانات جلامعة جونز  واأظ��ه��رت     .128456 اإىل  والوفيات 
الثالثاء  اأم�����س  لالأنباء  بلومربغ  ووك��ال��ة  الأمريكية  هوبكنز 
لفريو�س  امل�شادة  اللقاحات  من  جرعة  مليون   97.6 توزيع 
معدل  متو�شط  الآن.وُي��ق��در  حتى  اأملانيا،  يف  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
الواحد،  يومياً  جرعة   450768 بنحو  اأملانيا  يف  التطعيم 
من   75% تطعيم  ي�شتغرق  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  امل��ع��دل،  وب��ه��ذا 

ال�شكان بجرعتني من اللقاح، �شهراً واحداً.
 3.83 اإىل  اأملانيا  الإ�شابات يف  اإجمايل  البيانات، و�شل  ووفق 

ماليني، والوفيات اإىل 91905.

•• طرابل�س-وكاالت

ملوقع  مطلعة  ليبية  م�����ش��ادر  ك�شفت 
تنظيم  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 
الإخ���وان ح�شد اأك��ر من األ��ف مركبة 
حملة  ل�شن  ال��ب��الد،  غ��رب��ي  ع�شكرية 
على بع�س امليلي�شيات “املعار�شة له” 

والراف�شة الن�شياع لأوامره.
واأ�شافت امل�شادر اأن “م�شلحني تابعني 
لتنظيم الإخوان ن�شبوا اأكمنة ودوريات 
يف مداخل وخمارج طرابل�س ا�شتعدادا 
كما  معار�شيهم”،  مناطق  لج��ت��ي��اح 
“ح�شدت اجلماعة عنا�شرها امل�شلحة 
الليبية«.واأكدت  ال��ع��ا���ش��م��ة  داخ�����ل 
“اقتتال  اأن  وبرملانية  اأمنية  م�شادر 
على و�شك الندلع يف العا�شمة يقوده 
الإخ��وان هناك، للتخل�س من  تنظيم 
له«.واأو�شحت  املعار�شة  امليلي�شيات 
الأ�شبق يف حكومة  الداخلية  وزير  اأن 
با�شاأغا هو من  املنحلة فتحي  الوفاق 
يقود م�شلحي الإخ��وان، و”من املقرر 
الأيام  خ��الل  ال�شفر  �شاعة  تكون  اأن 

القليلة املقبلة«.
“القرارات  اأن  اإىل  امل�����ش��ادر  واأ����ش���ارت 
ال��ت��ي ات���خ���ذت ب�����ش��اأن اإن�����ش��اء منطقة 
امليلي�شياوي  وتعيني  جديدة  ع�شكرية 
تكون  قد  لها،  اآم��را  النمرو�س  �شالح 
يف  املريبة  التحركات  بتلك  �شلة  ذات 
طرابل�س وغرب ليبيا، ل �شيما اأن هذا 

يعد  العا�شمة  ت�شهده  ال��ذي  احل�شد 
الأول من نوعه منذ انتهاء حرب فجر 

ليبيا عام 2014«.
قد  “الإخوان  اأن  اإىل  امل�شادر  ولفتت 
ال�شوريني حال  املرتزقة  اإىل  يلجوؤون 
ميلي�شياتهم  بني  املواجهات  ا�شتعرت 
وامل���ل���ي�������ش���ي���ات امل���ع���ار����ش���ة ل����ه����م، ومل 

ي�����ش��ت��ط��ي��ع��وا ح�����ش��م الأم������ور يف اأق���رب 
وقت«.

املواجهات  ه����ذه  ت��ك��ون  اأن  ورج���ح���ت 
التي قد تن�شب يف اأي وقت، جزءا من 
الرامية  اجل��ه��ود  كافة  لن�شف  خطط 
لإج�����راء الن��ت��خ��اب��ات امل���ق���ررة اأواخ����ر 
اأن  املتوقع  “من  اجل��اري، حيث  العام 

الغرب  مدن  بطول  ال�شتباكات  تكون 
راأ�س  معرب  حتى  ال��زاوي��ة  من  الليبي 

جدير احلدودي مع تون�س«.
القتتال  “هذا  اأن  امل�شادر  اأح��د  واأك��د 
ق���د ت��ك��ون ل���ه ت��داع��ي��ات اأك����رب بكثري 
م���ن ال���ت���اأث���ري ع��ل��ى م�����ش��ت��ق��ب��ل البالد 
على  للتاأثري  ميتد  قد  بل  ال�شيا�شي، 

لتمركز  ن���ظ���را  ال��ت��ون�����ش��ي،  ال����داخ����ل 
املعركة  ه��ذه  يف  �شت�شارك  ميلي�شيات 

قرب احلدود التون�شية«.
عربية”  ن��ي��وز  “�شكاي  م��وق��ع  واأط��ل��ع 
الفيديو،  مقاطع  من  جمموعة  على 
الآليات  م��ئ��ات  اأظ���ه���رت دخ����ول  ال��ت��ي 
اإىل طرابل�س وعليها �شعارات لتنظيم 

تقاتل  متطرفة  وتنظيمات  الإخ���وان 
حتت اإمرته.

ال�شيارات  “هذه  اأن  امل�����ش��ادر  واأك����دت 
ا���ش��ت��ق��رت م��وؤق��ت��ا يف م��ع�����ش��ك��رات قرب 
م��ع��ي��ت��ي��ق��ة واأب��������و ����ش���ل���ي���م، واأن�����ه�����ا يف 
مو�شحة  للتحرك”،  اإ���ش��ارة  ان��ت��ظ��ار 
امل����ذك����ورة  امل�����ش��ل��ح��ة  “العنا�شر  اأن 
مدينتي  يف  ميلي�شيات  �شت�شتهدف 

الزاوية وتاجوراء«.
وق�����ال ع�����ش��و جل��ن��ة ال���دف���اع والأم�����ن 
القومي يف جمل�س النواب الليبي علي 
امليلي�شياوية  احل�����ش��ود  اإن  ال��ت��ك��ب��ايل، 
التي ت�شهدها طرابل�س مقدمة ملعركة 
الغرب  على  لل�شيطرة  جديدة  ك��ربى 
الليبي.واأ�شاف التكبايل يف ت�شريحات 
لي�شت  التحركات  “هذه  اأن  �شحفية، 
املعركة  ب�شخونة  وتنبئ  ك�شابقاتها، 
على  لل�شيطرة  حت��ال��ف  فهي  املقبلة، 

الغرب الليبي كله«.
واأو�شح النائب الليبي اأن “هدف هذه 
ميلي�شيات  كل  على  الق�شاء  احل�شود 
امليلي�شيات  �شمنها  وم���ن  ط��راب��ل�����س 
ج�����ه�����از حفظ  �����ش����م����ن  امل����ن���������ش����وي����ة 
الرئا�شي،  للمجل�س  التابع  ال�شتقرار 
الغني  عبد  امليلي�شياوي  يقوده  ال��ذي 
وامليلي�شيات  بغنيوة،  ال�شهري  الككلي 
ثوار  ميلي�شيا  ق��ائ��د  ي��ح��رك��ه��ا  ال��ت��ي 
التاجوري،  هيثم  ال�����ش��اب��ق  ط��راب��ل�����س 

وغريها«.

اجلرعة الثالثة من لقاح كورونا ترفع 
احلماية اأكرب بـ2.5 مرة

•• تل اأبيب-وام: 

ك�شفت بيانات لوزارة ال�شحة الإ�شرائيلية اأن الأ�شخا�س الذين تلقوا جرعة ثالثة من التطعيم 
امل�شاد لفريو�س كورونا باتوا يحظون بحماية اأكرب ب�2.5 مرة من اأولئك الذين تلقوا جرعتني 
فقط.جاء ذلك بح�شب املعطيات الأولية املتوفرة لدى وزارة ال�شحة بعد 16 يوما من انطالق 
حملة التطعيم باجلرعة املعززة. وبّينت املعطيات اأن احلماية �شد كورونا ت�شبح اأكرب ب�2.5 

مرة بعد �شبعة اأيام من تلقي التطعيم باجلرعة الثالثة.
من جهة اأخرى مت ت�شجيل 7،177 اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا منذ منت�شف الليلة قبل 
املا�شية يف ح�شيلة قيا�شية جديدة منذ بدء انت�شار متحورة دلتا خالل املوجة الرابعة لتف�شي 

الفريو�س فيما ارتفعت ح�شيلة الوفياة من جراء الإ�شابة بالفريو�س اإىل 6،687.

مقتل 13 م�سلحًا اإثر هجومني يف بوركينا فا�سو 
•• واغادوغو-اأ ف ب

قاعدة  وتدمري  الأق���ّل  على  م�شلحاً   13 مقتل  الثنني  الأول  اأم�س  فا�شو  بوركينا  يف  اجلي�س  اأعلن 
لوج�شتية لهم لدى ت�شّدي قواته لهجومني �شّنهما م�شّلحون متطّرفون يف �شمال البالد و�شرقها.

اإّن��ه نهار  اأول اأول اأم�س الأح��د �شهدت بلدة بيليانغا مبقاطعة �شوم يف  وقالت رئا�شة الأرك��ان يف بيان 
على  اجلي�س  ف��رّد  ع�شكرية  �شبه  وح��دات  يف  متطّوعني  �شّد  م�شّلحون  �شّنه  هجوماً  ال�شاحل  منطقة 
 15 اأعتدة وحوايل  اإرهابيني وتدمري   10 اأ�شفرت عن حتييد حوايل  املهاجمني بعملية جوية برية 
ال�شرقية  باملنطقة  تانكوالو  يف  ع�شكرية  مفرزة  ا�شتهدف  ثانياً  هجوماً  اأّن  نارية«.واأ�شافت  دراج��ة 
اأ�شلحة وذخائر ومواد  اإرهابيني وم�شادرة  “حتييد ثالثة  اأ�شفرت عن  فت�شّدى له اجلي�س يف عملية 

موؤّكدة عدم ت�شجيل اأّي خ�شائر يف �شفوف الع�شكريني. اأخرى خمتلفة”، 
واأو�شحت رئا�شة الأركان يف بيانها اأّن ا�شتطالعاً جوياً اأتاح اكت�شاف “قاعدة لوج�شتية اإرهابية يف غابة 

يف حميط بلدة دابلو” يف املنطقة ال�شمالية الو�شطى ما لبث اأن دّمرها اجلي�س.

رو�سيا ت�سجل 20958 اإ�سابة و805 
وفيات جديدة بـ »كورونا«

•• مو�صكو-وام:

اأعلنت رو�شيا اأم�س ت�شجيل 20958 اإ�شابة و 805 حالت وفاة جديدة بفريو�س “ كورونا 
“ امل�شتجد خالل ال�شاعات ال�24 املا�شية ، ما ميثل ارتفاعا يف الإ�شابات وانخفا�شا طفيفا يف 

الوفيات مقارنة مع معدلت اأم�س الول/ 20765 اإ�شابة و 806 وفيات/.
واأكد مركز العمليات الرو�شي اخلا�س مبكافحة الفريو�س - يف تقريره اليومي - اأنه بت�شجيل 
�شتة  “كوفيد-19”  اإجمايل عدد حالت  الإ�شابات والوفيات ي�شبح  العدد اجلديد من  هذا 
ماليني و 642 األفا و 559 اإ�شابة ، فيما بلغت ح�شيلة �شحايا الفريو�س 172 األفا و 110 
حالت وفاة مع متاثل 18407 مر�شى لل�شفاء خالل اليوم املا�شي لي�شبح جمموع املتعافني 

خم�شة ماليني و918 األفا و 324 �شخ�شا.
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جناتا بنك ليمتد- فروع الإمارات العربية املتحدة 
البيانات والتقارير املالية املجمعة 

عن ال�سنة املالية املنتية 31 دي�سمرب 2019
U.A.E Branches - Financial Statements

As on 31 December 2019 

جناتا بنك ليمتد
-١- 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -بنك ليمتد جناتا
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  المدير التنفيذيتقرير 

المتحدة العربية  فروع اإلمارات -بنك ليمتد جناتاالمدققة ل المالية المجمعةتقريره جنبًا إلى جنب مع البيانات  المدير التنفيذيقدم 
 . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في ") الفروع"(
 

 النشاط الرئيسي
  تقديم الخدمات التجارية المالية في اإلمارات العربية المتحدة.في  فروعيتمثل النشاط الرئيسي لل

 

 النتائج واالعتبارات المالية 
ديسمبر  ٣١ عن السنة المنتهية في فروععلى النتائج المالية لل الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمعةبيان األرباح أو ينطوي 
٢٠١٩ . 

 

 األحداث بعد فترة التقارير المالية
 لم تقع أحداث جوهرية بعد فترة التقارير المالية 

 

 الشركاء وحصصهم
")، يالرئيس لمركزاروع) هي فروع جناتا بنك ليمتد، بنغالديش ("البنك" أو "فروع اإلمارات العربية المتحدة (الف -جناتا بنك ليمتد

ودبي  يأبو ظبفي اإلمارات العربية المتحدة من خالل الفروع الموجودة في  البنكلحكومة بنغالديش. يعمل  بالكامل والمملوك
مارات وهو مكتب رئيسي للفروع في اإل ظبيأبو والشارقة والعين. ولألغراض العملية، فإن مكتب المدير التنفيذي موجود في 

 العربية المتحدة.
 

 اإلدارة
 موظفو اإلدارة العليا الذين عملوا بالفروع خالل السنة هم:

 (مدير تنفيذي) نمحمد امير الحس
 أول) رئيسي مسؤولمحمد عبد اهللا األمين (

 تقنية المعلومات) -أول رئيسي مسؤولطريق اإلسالم (
 تقنية المعلومات) –ير أول عريف الرحمن خان (مد

 )أبو ظبيمدير فرع،  -أول رئيسي مسؤولمحمد عبدول هاي (
 مدير فرع العين -محمد أبوحنيفة (مسؤول رئيسي أول

 )أبو ظبي رئيسي، مسؤولبهويان (   محمد أورنكزيب
 

 مدقق الحسابات
خدماته  وهو مكتب انتهى تكليفه، ولكنه عرضمن قبل كريستون مينون محاسبون قانونيون،  المجمعة تم تدقيق البيانات المالية

 إلعادة تكليفه باعتباره المكتب الذي تنطبق عليه الشروط.
 

 محمد امير الحسن
 المدير التنفيذي 

  ٢٠٢٠يوليو  ٢٧

 محمد عبد اهللا األمين
 -٢- مسؤول رئيسي أول 

DB/1317/JUL/2020 
 تقرير المدقق المستقل إلى حضرات السادة الشركاء 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -بنك ليمتد جناتا
 المجمعةتقرير حول تدقيق البيانات المالية 

 الرأي 
متحدة، والتي اإلمارات العربية ال –دبي  المتحدة،فروع اإلمارات العربية  -بنك ليمتد جناتال المجمعة قمنا بتدقيق البيانات المالية

 بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمعةو  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  بيان المركز المالي المجمعتتكون من 
إيضاحات فة إلى اللسنة المنتهية بذلك التاريخ، إض النقدية المجمعةبيان التدفقات و  بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمعةو 

 ، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة. حول البيانات المالية المجمعة
ديسمبر  ٣١في  كما فروعبرأينا أن البيانات المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، ومن جميع النواحي الرئيسية، المركز المالي لل

 المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة ٢٠١٩
 أساس الرأي 

لقد أجرينا تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. تجدر اإلشارة إلى أن المسؤوليات المنوطة بنا بموجب تلك المعايير موضحة أكثر 
ميثاق األخالقيات وفقًا ل الفروعي تقريرنا. ونحن مستقلون عن ضمن مسؤوليات مدقق الحسابات من قسم تدقيق البيانات المالية ف

المهنية للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين، إلى جانب المتطلبات األخالقية 
لهذه المتطلبات  ؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في اإلمارات العربية المتحدة، وقد اضطلعنا بمس

 ومدونة قواعد السلوك المهني للمحاسبين. نحن نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكون أساسًا إلبداء رأينا. 
 التأكيد على أمر 

المعلومات المقارنة قد ُأعيد  ات السنة، وحيث إنقبل تسوي -حول البيانات المالية المجمعة ٣١نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم 
 ٩إدراجها وفقًا لتعليمات البنك المركزي اإلماراتي لاللتزام بمتطلبات تطبيق وٕاعادة قياس المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أبريل  ٣٠الصادرة بتاريخ  (CBUAE/BSD/2018/458االنخفاض وفقاً لتوجيهات البنك المركزي االماراتي (والتحوط لمتطلبات 
(األدوات المالية) في اإلمارات  ٩("توجيهات إلى البنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٢٠١٨

   العربية المتحدة").
 أمر آخر

قبل مدقق آخر أدلى  من ٢٠١٩ديسمبر  ٣١عن السنة المنتهية في فرع اإلمارات  –بنك ليمتد  جناتاتم تدقيق البيانات المالية ل
فيما يتعلق باكتمال وتقييم مخصص االنخفاض وفقًا لمتطلبات  ٢٠١٩سبتمبر  ٨بتاريخ  المجمعة حول تلك البيانات مؤهلبرأي 

  وبموجب توجيهات البنك المركزي اإلماراتي. ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

  

-٣- 
 تقرير المدقق المستقل إلى حضرات السادة الشركاء 

  )تتمةالمتحدة (فروع اإلمارات العربية  -بنك ليمتد جناتا
 المجمعة مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بالبيانات المالية

رقابة يير الدولية للتقارير المالية، وأدوات التتحمل اإلدارة المسؤولية عن إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وفقًا للمعا
 الداخلية حسبما تراه اإلدارة ضروريًا للتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادية، سواء بسبب الغش أو الخطأ.

ة، مبدأ االستمراريعند إعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الفروع على مواصلة العمل على أساس 
واإلفصاح، حسبما يقتضي األمر، عن المسائل ذات الصلة بمواصلة العمل واستخدام أساس االستمرارية في المحاسبة ما لم تعتزم 

 اإلدارة إما تصفية الفروع أو وقف عملياتها، أو ليس لديها بديل واقعي سوى القيام بأي من الخيارين سابقي الذكر.
 ون عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الخاصة بالفروع.هذا ويتحمل المسؤول

 المجمعة مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
تتلخص أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية في مجملها خالية من األخطاء المادية، 

إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه ال ب الغش أو الخطأ، وٕاصدار تقرير يتضمن رأينا. سواء بسب
وقد تنشأ  .يضمن أن عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سوف تكفل دائمًا اكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها

وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد ما أن تؤثر بصورة فردية أو بالمجمل على األخطاء المادية عن الغش أو الخطأ 
 .القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية

ملية التدقيق. كما طوال ع كجزء من التدقيق وفًقا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهنية ونتوخَّى الحيطة المهنية
 نقوم أيضًا بما يلي:  

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، ووضع وتنفيذ إجراءات
أينا. إن ر  التدقيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء

مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف المخاطر الناتجة عن الخطأ؛ حيث إن الغش 
 قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.

 ءات تدقيق مالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجرا
 . الفروعالرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى 

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة
 من قبل اإلدارة. 

 ارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استنادًا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا الوقوف على مدى مالءمة استخدام اإلد
عليها، بتحديد ما إذا كان هناك حالة من عدم التأكد بصورة ملحوظة فيما يتعلق باألحداث أو الظروف والذي يمكن أن 

 ستمرارية. يثير شًكا جوهريًا حول قدرة الفروع على متابعة أعماله على أساس مبدأ اال
 
 
 
 
 
 
 
 

-٤- 
 تقرير المدقق المستقل إلى حضرات السادة الشركاء 

  تتمة)المتحدة (فروع اإلمارات العربية  -بنك ليمتد جناتا
 تتمة)مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة (

تقرير مدقق الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة وفي حالة وجود شكوك جوهرية، يجب علينا أن نأخذ بعين االعتبار، في 
في البيانات المالية أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا 

فروع لعليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف ا
 عن متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.

  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت البيانات
 المالية تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل.

 اصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المقرر ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق إننا نتو 
 الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور مادية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 

 تقرير بشأن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، نلفت االنتباه إلى  ٢٠١٥) لسنة ٢ضافًة إلى ما تقدم، وحسب متطلبات القانون االتحادي رقم (إ

 ما يلي: 
 ؛ حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا .١
) ٢وفقًا، من جميع النواحي الرئيسية، لألحكام المعمول بها من القانون االتحادي رقم ( المجمعة تم إعداد البيانات المالية .٢

 لدولة اإلمارات العربية المتحدة؛  ٢٠١٥لسنة 
 وكانت متاحة في اإلمارات العربية المتحدة أثناء التدقيق بدفاتر حسابات مالئمة؛ الفروعتحتفظ  .٣
 ، من حيث صلتها بهذه البيانات المالية، مع دفاتر حساباتلمدير التنفيذياتتسق المعلومات المالية الواردة ضمن تقرير  .٤

 .الفروع
البيانات المالية المعامالت الجوهرية مع أطراف ذات عالقة والشروط الناظمة  افصاحات) حول ٦يتضمن اإليضاح رقم ( .٥

 لهذه المعامالت؛ و
تستثمر في أي حصص أو أسهم خالل السنة المالية المنتهية بناًء على المعلومات التي قدمت لنا، إن الفروع لم تشتري أو  .٦

 ؛ و٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 لفروع خاللابناًء على المعلومات التي تمت موافاتنا بها، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد بوجود مخالفات من جانب  .٧

أو القانون  ٢٠١٥) لسنة ٢االتحادي رقم (ألي من األحكام المعمول بها من القانون  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١السنة المنتهية 
أنها ، والتي من شفروعلدولة اإلمارات العربية المتحدة أو لعقد التأسيس والنظام األساسي لل ٢٠١٥) لسنة ٢االتحادي رقم (

 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١أو على مركزها المالي كما في  الفروعأن تؤثر سلبًا على أنشطة 
 
 
 

 دبي 
  ٢٠٢٠يوليو  ٢٧
 

 صفية حاجي اكبر محمد 
 ٤رقم التسجيل: 

 كريستون مينون محاسبون قانونيون 
 
 

-٥- 
  فروع اإلمارات العربية المتحدة  - بنك ليمتد جناتا

  بيان المركز المالي المجمع
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ اإليضاح 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

     األصول
 ١٨٣،٩٧٩  ٣٧٩،٢٥٣ ٤ نقد وأرصدة لدى البنك المركزي اإلماراتي

 ٣٥٧،٣٧٧  ٤١٧،٧١٦ ٥ مستحق من بنوك أخرى
 ١٢٨،٥٥٦  ١٦٧،٦١٨ ٧ ديون وسلف
 ٦،٩٠٨  ٦،٤٠٦ ٨ أصول أخرى

 ٢،٦١٧  ٣،٤٨٦ ٩ عقار ومعدات
 -  ٢،٥٩٥ ١٠ أصول حق االستخدام

 ٦٧٩،٤٣٧  ٩٧٧،٠٧٤  إجمالي األصول
     حقوق الملكية وااللتزامات

     حقوق الملكية
 ٧٥،٠٠٠  ٧٥،٠٠٠ ١١ رأس المال

 ٩،٠٥٠  ١٠،٧٣٠ ١٢ االحتياطي القانوني
 ٢،٠٧٨  ٣،٧٤٢ ١٣ احتياطي االنخفاض

 ٥،٧٤٦  ١٩،١٩٧  أرباح محتفظ بها
 ٩١،٨٧٤  ١٠٨،٦٦٩  إجمالي حقوق الملكية

     االلتزامات
 ٥٦٧،٢٩٥  ٨٣٠،٦٦٨ ١٤ العمالءودائع 

 ١٢،٥٧٠  ١٢،١٣٦ ٦ مستحق للمكتب الرئيس
 -  ٢،٦٣٥ ١٥ التزامات ايجارية
 ٦،٦٩٠  ١٧،٨٢٣ ١٦ التزامات أخرى

 ١،٠٠٨  ٥،١٤٣ ١٧ مخصص للضريبة
 ٥٨٧،٥٦٣  ٨٦٨،٤٠٥  إجمالي االلتزامات

 ٦٧٩،٤٣٧  ٩٧٧،٠٧٤  وااللتزاماتإجمالي حقوق الملكية 
 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة ٤٧إلى  ٩اإليضاحات الواردة طي الصفحات من تشكل 

 تقرير المدقق المستقل. ٤إلى  ٢تعرض الصفحات من 
 . ٢٠٢٠يوليو  ٢٧بتاريخ  المدير التنفيذيلإلصدار من قبل  المجمعة تم اعتماد البيانات المالية

  فروع اإلمارات العربية المتحدة  - بنك ليمتد جناتابالنيابة عن 
  المدير التنفيذي

 
 محمد أمير الحسن

 المدير التنفيذي
 ، إ ع مأبو ظبيفروع اإلمارات العربية المتحدة، 

 محمد عبد اهللا األمين
 مسؤول رئيسي أول

 ، إ ع مأبو ظبيفروع اإلمارات العربية المتحدة، 
-٦- 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة  -بنك ليمتد جناتا
   بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المجمعة

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ اإليضاح 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ٢٤،٩٣٦  ٣١،٢٩٨ ١٨ دخل فائدة
 )٦٤٥(  )٩٦٤( ١٩ منصرفات فائدة

 ٢٤،٢٩١  ٣٠،٣٣٤  صافي دخل فائدة
 ١٠،٢٢٠  ١١،٩١١ ٢٠ دخل آخر

 ٣٤،٥١١  ٤٢،٢٤٥  دخل تشغيل
 )١٣،٣١٨(  )١١،٦٢٣( ٢١ منصرفات عامة وٕادارية

 )٨١٦(  )٢،٧٤٧( ٢٣ إهالك
 )٤٢،١٣٥(  )٦،٤٣٦( ٢٤ انخفاض األدوات المالية محمل 

 )٥٦،٢٦٩(  )٢٠،٨٠٦(  منصرفات تشغيل
 )٢١،٧٥٨(  ٢١،٤٣٩  ربح /(خسارة) قبل الضريبة

 )١،١١٣(  )٤،٦٤٤( ١٧ مخصص ضريبة
 )٢٢،٨٧١(  ١٦،٧٩٥  ربح /(خسارة) للسنة

 -  -  دخل شامر آخر
 )٢٢،٨٧١(  ١٦،٧٩٥  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 

 يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعةجزءًا ال  ٤٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات الواردة طي الصفحات من 
 

 تقرير المدقق المستقل. ٤إلى  ٢تعرض الصفحات من 
  

-٧- 
  فروع اإلمارات العربية المتحدة  -بنك ليمتد جناتا

    بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمعة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 رأس المال  

 باآلالف
 (بالدرهم)

االحتياطي  
 القانوني 
 باآلالف

 (بالدرهم)

األرباح  
المحتفظ 

 بها
 (باآلالف
 (بالدرهم)

مخصص  
 االنخفاض
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي  
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ١١٢،٦٦٧  -  ٢٩،٠٠٦  ٨،٦٦١  ٧٥،٠٠٠  ٢٠١٨يناير  ٠١الرصيد كما في 
إجمالي الدخل الشامل للسنة (معاد 

جه)اإدر   
-  -  )٢٢،٨٧١(  -  )٢٢،٨٧١( 

محول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح 
١٢(  

-  ٣٨٩(  ٣٨٩(  -  - 

اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
)١٣(إيضاح  ٩المالية   

-  -  -  ٢،٠٧٨  ٢،٠٧٨ 

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 (معاد ادراجه)

٩١،٨٧٤  ٢،٠٧٨  ٥،٧٤٦  ٩،٠٥٠  ٧٥،٠٠٠ 

للسنة اجمالي الدخل الشامل  -  -  ١٦،٧٩٥  -  ١٦،٧٩٥ 
محول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح 

١٢(  
-  ١،٦٨٠(  ١،٦٨٠(  -  - 

حركة مخصص االنخفاض (إيضاح 
١٣(  

-  -  )١،٦٦٤  )١،٦٦٤  - 

٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد كما في   ١٠٨،٦٦٩  ٣،٧٤٢  ١٩،١٩٧  ١٠،٧٣٠  ٧٥،٠٠٠ 

 
 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة ٤٧إلى  ٩من تشكل اإليضاحات الواردة طي الصفحات 

  
 تقرير المدقق المستقل. ٤إلى  ٢تعرض الصفحات من 

  

-٨- 
  فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد
   النقدية المجمعةبيان التدفقات 

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

    التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
 )٢٢،٨٧١(  ١٦،٧٩٥ ربح/(خسارة) السنة

    تعديالت للبنود غير النقدية:
 ٨١٦  ٢،٧٤٧ إهالك

 -  ١٣٩ فائدة على التزامات ايجارية
 ١،١١٣  ٤،٦٤٤ مخصص للضريبة

 -  )٤٥( للضريبة المعكوسة خالل السنة مخصص
 ٤١،٥٣٣  ٦،٥٣٢ لمخصص القروض والسلف خسارة االئتمان المتوقعةمحمل  صافي
 ٩٦  ٧ خسارة االئتمان المتوقعة لمخصص المستحق من البنوك األخرىمحمل صافي 

مخصص خطابات الضمان وخطابات  محملصافي خسارة االئتمان المتوقعة (تحرير)/
 االعتماد

)٥٠٦  )١٠٣ 

 ٢١،١٩٣  ٣٠،٧١٦ التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغييرات في رأس المال العامل 
 )١،٣٨٢(  )٤٢،٦٤٦( زيادة في االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي االماراتي

 ٧،٧٠٦  )٤٥،٥٩٤( (زيادة)/ نقص في القروض والسلف
 )٤٣(  ٥٠٢ نقص/(زيادة) في األصول األخرى

 ٧٩،٥٥٤  ٢٦٣،٣٧٣ في ودائع العمالء زيادة
 )١٦،٥٠١(  )٤٣٤( نقص في المستحق إلى المكتب الرئيسي

 ٤،٥٤٤  ١١،٢٣٦ زيادة في االلتزامات األخرى
 ٩٥،٠٧١  ٢١٧،١٥٣ النقد الناتج من العمليات

 )٣،٣٣٢(  )٤٦٤( ضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة
 ٩١،٧٣٩  ٢١٦،٦٨٩ صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 )٢،٧٠٥(  )١،٩٠٩( شراء عقار ومعدات
 )٢٣،٠٠٠(  )٧٥،٠٠٠( سحب من الودائع البنكية

 )٢٥،٧٠٥(  )٧٦،٩٠٩( األنشطة االستثمارية المستخدم فيصافي النقد 
    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 -  )١،٨٠٦( خالل السنةإيجارات مدفوعة 
 -  )١،٨٠٦( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 ٦٦،٠٣٤  ١٣٧،٩٧٤ صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل
 ٦٢،٩٠٤  ١٢٨،٩٣٨ النقد والنقد المعادل في بداية السنة

 ١٢٨،٩٣٨  ٢٦٦،٩١٢ النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
    يتكون النقد والنقد المعادل من: 

 ١٨٣،٩٧٩  ٣٧٩،٢٥٣ )٤النقد واألرصدة لدى البنك المركزي االماراتي (االيضاح 
 ١٩،٤٧٣  ٤،٨١٩ )٥مستحق من بنوك أخرى (إيضاح 

 )٧٤،٥١٤(  )١١٧،١٦٠( )٤ناقص: االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي اإلماراتي (االيضاح 
 ١٢٨،٩٣٨  ٢٦٦،٩١٢ 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المجمعة ٤٧إلى  ٩تشكل اإليضاحات الواردة طي الصفحات من 
 تقرير المدقق المستقل. ٤إلى  ٢تعرض الصفحات من 

-٩- 
  فروع اإلمارات العربية المتحدة  -بنك ليمتد جناتا

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  الفروعمعلومات عامة حول  . ١
المركز  ليتمد، بنغالديش ("البنك" أو جناتا بنكفروع اإلمارات العربية المتحدة (الفروع) هي فروع  -جناتا بنك ليمتد 

رفية في التجارية المص ")، المملوك بالكامل لحكومة بنغالديش. والنشاط الرئيسي للبنك هو تقديم الخدماتيالرئيس
شارقة ودبي وال أبو ظبي. ويعمل البنك في اإلمارات العربية المتحدة من خالل فروعه في ةاإلمارات العربية المتحد

للفروع في  باعتباره المكتب الرئيسي أبو ظبيولكافة األغراض العملية، فإن مكتب المدير التنفيذي موجود في والعين. 
 حدة.اإلمارات العربية المت

ي والشارقة ودب أبو ظبيإن الفروع قد أنشئت وتعمل بموجب رخصة تجارية صادة من دائرة التنمية االقتصادية لحكومة  
 وبموجب ترخيص صادر من البنك المركزي االماراتي.

سي هو الرئي المتحدة، والمقر، االمارات العربية أبو ظبي، ٢٦٣٠والعنوان المسجل لمكتب المدير التنفيذي هو ص.ب  
  بنغالديش. ١٠٠٠-، دكا٤٦٨، منطقة موتجيل التجارية، ص. ب ١١٠

   

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة واإلفصاحات  .٢
 أساس اإلعداد ١,٢

ة القيم إلى أقرب ، وتُقرَّب كاف(بالدرهم)تم إعداد البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية، وُتعرض البيانات المالية  
درهم إماراتي. تأتي فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية، ُيذكر أن هذه السياسات ُتطبق على جميع السنوات 

 المعروضة ما لم يرد خالف ذلك. 
 بيان التجميع  ٢,٢

 ة.والعين ودبي والشارق بو ظبيأإ ع م، فروع  –تشمل البيانات المالية المجمعة نتائج عمليات جناتا بنك ليمتد  
وقد جمعت هذه التقارير المالية وفقًا لمبدأ التطابق بجمع البنود مثل األصول وااللتزامات وحقوق المليكة والدخل 
والمنصرفات. تم استبعاد المعامالت واألرصدة الداخلية بين البنوك بكاملها كجزء من التجمع. وقد اعدت هذه البيانات 

 المجمعة لتقديمها إلى البنك المركزي اإلماراتي.المالية 
  

 بيان االلتزام  ٣,٢
 لمالية الصادرةاتم إعداد البيانات المالية المجمعة للفروع على أساس مبدأ االستمرارية ووفقًا للمعايير الدولية للتقارير  

بات القوانين لتفسير التقارير المالية ومتطلة والتفسيرات الصادرة من اللجنة الدولية من مجلس المعايير المحاسبية الدولي
 المطبقة في اإلمارات العربية المتحدة.

للشركة التجارية ("قانون الشركات التجارية اإلماراتي لسنة  ٢، صدر القانون االتحادي رقم ٢٠١٩أبريل  ١وفي تاريخ  
ألجزاء المطبقة من قانون الشركات .  إن الفروع ملتزمة با٢٠١٥يوليو  ١") وتاريخ تطبيق القانون كان في ٢٠١٥

 في تاريخ هذه البيانات المالية المجمعة. ٢٠١٥اإلماراتي لسنة 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة    ٤,٢

التي أصبحت ساريًة و  تم تطبيق، حيثما أمكن، المعايير الجديدة والمعدلة التالية بما في ذلك التعديالت والتفسيرات الالحقة لها، 
 ١٦بالنسبة لفترة التقارير الحالية. إن تطبيق هذه المعايير لم يحمل تأثيرًا جوهريًا (باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ) على المبالغ الواردة في البيانات المالية هذه، ولكن قد تؤثر على التقارير المالية للمعامالت أو٢٦المبين في االيضاح 
 .العقود المستقبلية

 

-١٠- 
  فروع اإلمارات العربية المتحدة  -بنك ليمتد جناتا

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 : عقود التأجير ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 
 تعديالت بشأن ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي.  –: األدوات المالية ٩تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  
تعديالت بشأن برنامج تعويضات الموظفين أو التخفيض  –: تعويضات الموظفين ١٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

 أو التسوية.
ة ٢٨محاسبة الدولي رقم تعديالت على معيار ال  تعديالت فيما يتعلق  –: االستثمار في الشركات الزميلة وشركات المحاصَّ

 بالحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة وشركات المحاصة.
ار ومعي ١٢ومعيار المحاسبة الدولي  ١١والمعيار الدولي للتقارير المالية  ٣تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  

  ٢٠١٩يناير  ٠١ – ٢٠١٧ – ٢٠١٥: التعديالت الناتجة عن دورة التحسينات السنوية ٢٣المحاسبة الدولي 
ولكن لم ُتطبق على هذه البيانات  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تم إصدار المعايير التالية، مع التعديالت والتفسيرات الالحقة لها، قبل 

لة ت مستقبلية. من المتوقع أن يكون لتطبيقها في الفترات المحاسبية ذات الصالمالية المجمعة ألن تواريخ سريانها محددة لفترا
 تأثيرًا على اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية فقط.

 ٢٠٢١يناير  ١ -: عقود التأمين١٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
  ٢٠٢٠يناير  ٠١ –ت إليضاح تعريف العمل تعديال –: دمج األعمال ٣تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 : تعديالت ٧والمعيار الدولي للتقارير المالية  ٣٩، ومعيار المحاسبة الدولية ٩تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

 ٢٠٢٠يناير  ١ -تتطلب افصاحات إضافية حول الشك الناتج عن اصالح معدل سعر الفائدة
٢٠٢٠يناير  ٠١ –: تعديالت بشأن تعريف المادة ٨ومعيار المحاسبة الدولي  ١اسبة الدولي تعديالت على معيار المح

   
 ٢,٢٠يناير  ١ -تعديالت على اإلطار النظري في المعايير الدولية للتقارير المالية

ا بين المستثمر : بيع األصول أو مشاركته٢٨ومعيار المحاسبة الدولي  ١٠تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ُيحدد تاريخ سريان هذه التعديالت الحقًا. –والفروع التابعة له أو فروع المحاصة 

 العمالت األجنبية  ٥,٢
 ) العملة الرئيسية وعملة العرض(أ 

وتقاس البنود الواردة فيها باستخدام العملة الخاصة بالمنطقة االقتصادية الرئيسية حيث  المجمعة يتم إعداد البيانات المالية
صة باعتباره العملة الرئيسية وعملة العرض الخا (بالدرهم)("العملة الرئيسية"). ويتم عرض البيانات المالية  الفروعتعمل 

 .الفروعب
 (ب) المعامالت واألرصدة

األجنبية إلى العملة الرئيسية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ تنفيذ المعامالت. وتُقيد تحول المعامالت بالعمالت 
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من تسوية المبالغ المستحقة عن هذه المعامالت ومن إعادة تحويل األصول 

ير ارير مالية ضمن األرباح أو الخسائر. وفي نهاية كل فترة تقار وااللتزامات النقدية المدرجة بعمالت أجنبية في كل تاريخ تق
مالية، ُيعاد تحويل البنود النقدية المدرجة بعمالت أجنبية بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ، فيما ُيعاد تحويل البنود 

 العادلة. لسائدة في تاريخ تحديد القيمةغير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمسجلة بعمالت أجنبية وفقًا ألسعار الصرف ا
ُتحول البنود غير النقدية المقاسة على أساس التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت 

 .األولية
-١١- 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 عقود االيجار ٦,٢
 الفروع كمستأجر 
 تقيم الفروع ما إذا كان العقد يحتوي على إيجار، عند بداية العقد. 

طريقة األثر الرجعي والتي تقيد بموجب أصل حق االستخدام  باستخدام ١٦طبقت الفروع المعيار الدولي للتقارير المالية 
والتزام اإليجار المقابل فيما يتعلق بكافة ترتيبات اإليجارات التي تكون فيها مستأجر، باستثناء اإليجارات قصيرة األجل 

ذه اإليجارات، شهر أو أقل) واإليجارات ذات القيمة المنخفضة. وبخصوص ه ١٢(المحددة كإيجارات بعقد ايجار مدته 
 فإن الفروع تقيد دفعات اإليجار كتكاليف تشغيل وفقًا لمبدأ القسط الثابت على مدة اإليجار.

 التزامات االيجار
تقاس االلتزامات مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المدفوعة في تاريخ البدء، تخصم باستخدام السعر المحدد 

 إمكانية تحديد السعر، فإن الفروع تستخدم سعر الفائدة على االقتراض اإلضافي. في عقد اإليجار. وفي حال عدم 
 قياس االلتزامات االيجارية من: تتكون دفعات اإليجار المشمولة في 

  دفعات ايجارية ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة األساسية)، ناقص أي حوافز ايجارية؛ 
  شر أو السعر، تقاس مبدئيًا باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البدء؛ دفعات االيجار المتغيرة التي تعتمد على المؤ 
 المبالغ التي يتوقع أن تصبح مستحقة على المستأجر بموجب ضمانات المتبقي من القيمة؛ 
  ممارسات خيارات سعر الشراء، إذا كان المستأجر متقين من ممارسة الخيارات؛ 
  اإليجار. ءعقد يمنح المستأجر خيار إنهادفع غرامات انهاء االيجار، إذا كان شرط 

 تعرض التزامات االيجار في سطر منفصل في بيان المركز المالي المجمع
تقاس التزامات االيجار الحقًا بزيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على االلتزامات االيجارية وبتخفيض القيمة الدفترية 

 لعكس دفعات االيجار التي أجريت.
 االستخدامأصول حق 

تشمل أصول حق االستخدام القياس االولي اللتزام االيجار، أي دفعات ايجار أجريت قبل تاريخ البدء وأي تكاليف أولية 
 مباشرة.

 وتقاس الحقًا بالتكلفة ناقص االهالك المتراكم وخسائر االنخفاض وتسوى ألي إعادة قياس لاللتزامات االيجارية.
 ٣هو  للألصلى فترة أقصر لمدة االيجار والعمر اإلنتاجي لألصل. والعمر اإلنتاج وتتناقص أصول حق االستخدام ع

 سنوات.
 وكوسيلة عملية، فإن المعيار الدوليتعرض أصول حق االستخدام في سطر منفصل في بيان المركز المالي المجمع. 

 أي ايجار وعناصر غير ايجارية يسمح للمستأجر بعدم فصل العناصر غير االيجارية، بل يعتبر ١٦للتقارير المالية 
ولم تطبق شروط  ٢٠١٨للمقارنة وليس للسنة المنتهية في  ٢٠١٨مصاحبة كترتيب فردي. وكذلك، قدمت بيانات العام 

 على البيانات المقارنة. ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 
 
 
 

-١٢- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة   -جناتا بنك ليمتد
 البيانات المالية المجمعة إيضاحات حول

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 األدوات المالية     ٧,٢

 االعتراف والقياس المبدئي
تقوم الفروع في البداية بتسجيل بالقروض والسلف والودائع في التاريخ الذي نشأت فيه. يتم تسجيل جميع األدوات المالية األخرى 

والبيعً  في األحكام التعاقدية المنتظمة لألصول المالية) في تاريخ المعاملة، وهو التاريخ الذي تصبح (بما في ذلك عمليات الشراء 
فيه الفروع طرفًا في االلتزامات التعاقدية لألداة. ويتم تسجيل التغييرات في القيمة العادلة بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية في 

مطبقة على األداة المعنية. والمشتريات أو المبيعات المنتظمة هي مشتريات أو مبيعات الدخل الشامل األخر وفقًا للسياسة ال
 لألصول المالية تتطلب تسليم األصول خالل فترة زمنية تحدد باللوائح أو األعراف السائدة في السوق.

 
األرباح  يس بالقيمة العادلة، عن طريق بيانويقاس األصل المالي أو االلتزام المالي في البداية بالقيمة العادلة زائدا، للبند غير ل

 والخسائر المجمعة، وتكلفة المعامالت العائدة إلى اكتسابه أو إصداره.
 التصنيف

في التسجيل المبدئي، يصنف األصل المالي كأصل مقاس ب: التكلفة المطفأة، القيمة العادلة عبر الدخل الشامل اآلخر أو القيمة 
خسائر. ويقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة استيفائه للشروط التالية ولم يخصص بالقيمة العادلة عبر األرباح أو ال

 العادلة عبر األرباح أو الخسائر: 
 يحتفظ األصل في نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بأصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  *   

في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي ال تمثل سوى مدفوعات رأس المال والفائدة على تنشأ الشروط التعاقدية لألصل المالي  * 
 .المبلغ األصلي المستحق

 
فقط إذا كانت تفي بالشروط التالية ولم يتم تعيينها على أنها قيمة  يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل اآلخر

  عادلة عبر األرباح والخسائر: 
  يتم االحتفاظ باألصل في نموذج عمل يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول

 المالية؛ و 
  تنشأ الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي ال تمثل سوى مدفوعات رأس المال والفائدة

  .على المبلغ األصلي المستحق
د االعتراف المبدئي باالستثمار في أسهم غير محتفظ بها للمتاجرة، قد يختار البنك بشكل غير نهائي تقديم التغييرات عن

 الدخل اآلخر الشامل. يتم هذا االختيار على أساس االستثمار.  الالحقة في القيمة العادلة في
 لعادلة عبر األرباح والخسائريتم تصنيف جميع األصول المالية األخرى من خالل قياسها بالقيمة ا

باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، يجوز للبنك تعيين أصل مالي ال رجعة فيه يلبي المتطلبات التي يجب 
قياسها بالتكلفة غير المطفأة أو بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل اآلخر، وبالقيمة العادل عبر األرباح والخسائر إذا 

 .و يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلككان ذلك يلغي أ
 
 
 

-١٣- 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
تصنف الفروع األدوات المالية كقروض وذمم مدينة والتزامات مالية بالتكلفة المطفأة. تحدد اإلدارة التصنيف المناسب لكل أداة 

 وقت الحيازة. 
 

 قروض وذمم مدينة
هذه األدوات أصول مالية غير مشتقة تقترن بها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مسعرة في سوق نشطة. تُقاس هذه األدوات 
الحقًا وفقًا للتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي المعدلة لتغطيات القيمة العادلة الفعالة مطروحًا منه أي مخصص 

تكلفة المطفأة أخذًا بعين االعتبار أي خصم أو قسط عند الحيازة مع الرسوم والتكاليف التي تعد جزءًا النخفاض القيمة. ُتحسب ال
ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. ُيدرج اإلطفاء ضمن "دخل الفائدة" في بيان األرباح أو الخسائر والمداخيل الشاملة األخرى 

مة في بيان األرباح أو الخسائر والمداخيل الشاملة األخرى الموحد تحت بند الموحد، وُتسجل الخسارة الناجمة عن انخفاض القي
 "مخصص انخفاض قيمة األدوات المالية". 

 االلتزامات المالية بالتكلفة المطفأة 
بار أي خصم تتُقاس هذه االلتزامات الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي. ُتحسب التكلفة المطفأة أخذًا بعين االع

أو قسط عند اإلصدار والتكاليف التي تعد جزءًا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. ُتصنَّف ودائع العمالء، المستحقة إلى المكتب 
 الرئيسي، والتزامات اإليجار وغيرها من االلتزامات كالتزامات مالية بالتكلفة المطفأة. 

 إعادة التصنيف 
ية وااللتزامات المالية الحقًا لقيدها المبدئي إال في الفترة التي تعقب تغيير الفروع نمط عملها إلدارة ال ُيعاد تصنيف األصول المال

 األصول المالية. 
 الشطب 

 األصول المالية:
 ُيشطب أصل مالي (كليًا أو جزئيًا) عندما: 

  تنتهي الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو 
  تحتفظ الفروع بحقها في استالم تدفقات نقدية من األصول ولكنها تحمَّلت التزام دفعها كاملًة من دون تأخير مادي تجاه طرف

 ثالث بموجب ترتيب "القبض والدفع"؛ أو 
  :نقلت الفروع حقوقها في استالم تدفقات نقدية من األصل، وٕاما 

 ل؛ أو قامت بنقل جميع المخاطر والمزايا المقترنة باألص -
 لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بجميع المخاطر والمزايا المقترنة باألصل ولكنها نقلت السيطرة عليه.  -

 
عندما نقلت الفروع حقها في استالم تدفقات نقدية من أصل ما ولم تقم بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا األصل ولم تنقل 

 مرار الفروع بالسيطرة على األصل. السيطرة على األصل، ُيدرج األصل بمقدار است
إن استمرار السيطرة الذي يأخذ شكل ضمان على األصل المنقول ُيقاس بالقيمة الدفترية األصلية لألصل والقيمة القصوى للمقابل 

 الذي تكون الفروع مطالبة بدفعه، أيهما أقل. 
 
 

-١٤- 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 

 احات حول البيانات المالية المجمعة إيض

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 االلتزامات المالية:

 ُتشطب االلتزامات المالية عندما يتم تنفيذ أو إلغاء أو انتهاء االلتزام المحدد في العقد. 
 

 المقاصة
ُتجرى مقاصة على األصول المالية وااللتزامات المالية عندما يكون للفروع حق قانوني قابل لإلنفاذ في مقاصة المبالغ المسجلة 

 وتعتزم الفروع القيام بذلك على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في آن واحد. 
 القيم العادلة 

دية المسجلة بالتكلفة المطفأة، بخالف قصيرة المدة منها بطبيعتها، بخصم التدفقات النقدية التعاق تُقدَّر القيمة العادلة لألدوات المالية
المستقبلية بأسعار الفائدة المتداولة حاليًا في السوق نظير أدوات مالية مماثلة. تعادل القيمة العادلة ألداة مالية مشتقة الربح أو 

 في السوق باستخدام األسعار المتداولة في السوق أو أنماط التسعير الداخلية.  الخسارة غير المحققة من أداة مالية مشتقة
 انخفاض قيمة األصول المالية 

واعتماد طريقة  ٣٩استبدال طريقة "الخسارة المتكبدة" من معيار المحاسبة الدولي  ٩يقتضي المعيار الدولي للتقارير المالية 
زم وضع تقديرات مناسبة عند اختيار مدخالت حساب انخفاض القيمة على أساس تاريخ "الخسارة االئتمانية المتوقعة" التي تستل

الشركة والظروف الحالية في السوق وكذلك التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقارير مالية. هذا ويقتضي المعيار الدولي 
نية المتوقعة بالنسبة لجميع األصول المالية بالتكلفة أيضًا من الشركة أن تحتسب مخصصًا للخسارة االئتما ٩للتقارير المالية 

المطفأة ولالستثمارات في الديون بالقيمة العادلة من خالل المداخيل الشاملة األخرى ولكن من دون االستثمار في أدوات حقوق 
 .٣٩حاسبة الدولي الملكية. وبموجب المعيار سالف الذكر، تُقيد الخسائر االئتمانية قبل موعد قيدها بحسب معيار الم

 تسجل الفروع مخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة المسجلة على األدوات المالية التالية التي تُقاس بالتكلفة المطفأة: 
  النقد والنقد المعادل؛ 
  مستحق من بنوك أخرى؛ 
 قروض وُسلف؛ و 
  أصول أخرى 
 

تفع ة المتوقعة مدى الحياة باستثناء أية أدوات مالية أخرى لم تر تقيس الفروع مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسارة االئتماني
 مخاطرها االئتمانية بصورة ملحوظة منذ القيد المبدئي. 

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 

 تُقاس مخصصات الخسائر االئتمانية باستخدام طريقة ثالثية المراحل على أساس حجم انخفاض االئتمان منذ البداية: 
عندما ال يكون هنالك ارتفاع ملحوظ في مخاطر االئتمان منذ القيد المبدئي ألداة مالية، ُيسجل مبلغ يساوي الخسارة  – ١رحلة الم

االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرًا. ُتحسب الخسارة االئتمانية باستخدام طريقة احتمال التعثر على مدار االثني عشر شهرًا 
شهرًا، ُيستخدم احتمال التعثر المقابل للمدة المتبقية لغاية  ١٢ألدوات ذات فترة استحقاق متبقية تقل عن المقبلة. بالنسبة لتلك ا

 االستحقاق. 
-١٥- 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

عندما تتعرض أداة مالية الرتفاع ملحوظ في مخاطر االئتمان الحقًا للنشوء ولكنها ال تعتبر منخفضة القيمة، تندرج  – ٢المرحلة 
، وهذا يتطلب احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة على أساس احتمال التعثر على مدى العمر المتبقي ٢ضمن نطاق المرحلة 
 المقدر لألداة المالية. 

، يتضمن مخصص ٢تندرج األدوات المالية التي تعتبر منخفضة القيمة في هذه المرحلة. على نحو مماثل للمرحلة  – ٣رحلة الم
 الخسائر االئتمانية المتوقعة الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة. 
 تأتي فيما يلي المدخالت الرئيسية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة: 

  احتمال التعثر 
 الخسارة الناجمة عن التعثر 
  التعرض للمخاطر عند التعثر 

ُتستمد هذه المدخالت بصفة عامة من األنماط اإلحصائية والتعثرات السابقة، ويتم تعديل هذه المعطيات لتعكس المعلومات للمرحلة 
 القادمة. 

 تأتي فيما يلي تفاصيل المعطيات/المدخالت اإلحصائية المذكورة: 
  .احتمال التعثر هو تقدير لمدى إمكانية التعثر على مدار فترة زمنية معينة 
  التعرض للمخاطر عند التعثر هو تقدير لمقدار التعرض للمخاطر في تاريخ تعثر الحق أخذًا بعين االعتبار التغيرات

 المتوقعة في حجم التعرض للمخارج بعد تاريخ التقارير المالية. 
 لتعثر هو تقدير للخسارة الناشئة في حالة وقوع تعثر في وقت معين. ويستند ذلك إلى الفارق بين الخسارة الناجمة عن ا

التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي من المتوقع أن يتسلمها المقرض، بما في ذلك الفارق من استخدام أي 
 ناجمة عن التعثر. ضمان إضافي. ُيعبَّر عن هذه الخسارة عادًة كنسبة من الخسارة ال

 الخسارة االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح باالحتمال للخسائر االئتمانية، تُقدَّر كما يلي: 
  األصول المالية التي لم تتعرض النخفاض ائتماني في تاريخ التقارير المالية: بالقيمة الحالية لجميع النواقص النقدية

 قة للشركة وفقًا للعقد والتدفقات التقنية التي تتوقف الفروع استالمها)؛ (أي الفارق بين التدفقات النقدية المستح
  األصول المالية التي تتعرض النخفاض ائتماني في تاريخ التقارير المالية: كفارق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة

 الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة؛ 
  التزامات القروض غير المسحوبة: بالقيمة الحالية للفارق بين التدفقات النقدية التعاقدية التي تستحق إلى الفروع إذا

 ُسحب االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع الفروق استالمها؛ و 
 الفروع استردادها.  عقود الضمانات المالية: الدفعات المتوقع ردها إلى حاملها مطروحًا منها أية مبالغ تتوقع 

 األصول المالية المعاد هيكلتها
في حال إعادة التفاوض حول شروط أصل مالي أو تعديلها أو استبدال أصل مالي موجود بآخر جديد بسبب صعوبات مالية 

انية المتوقعة كما ميواجهها المقترض، عندئذ يتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان ينبغي شطب أصل مالي وُيعاد تقدير الخسائر االئت
 يلي: 
  إذا لم تسفر إعادة الهيكلة المتوقعة عن شطب األصل الموجود، عندئذ ُتدرج التدفقات النقدية المتوقعة الناشئة من

األصل المالي المعدل في حساب النواقص النقدية من األصل الموجود، أما إذا أفضت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى 
ُتعامل القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد كتدفق نقدي نهائي ناتج عن األصل المالي  شطب األصل الحالي، حينئذ
 الحالي وقت شطب األصل. 

 
-١٦- 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
  يندرج هذا المبلغ في حساب النواقص النقدية الناتجة من األصل المالي الموجود والتي ُتخصم من التاريخ المتوقع

 للشطب في تاريخ التقارير المالية باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الموجود. 
 وحدعرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي الم

 ُتعرض مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 
  األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كخصم من إجمالي القيمة الدفترية لألصول؛ 
  التزامات القروض وعقود الضمان المالي: بصفة عامة، كمخصص؛ و 
  أدوات الدين المقاسة وفقًا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال ُيسجل مخصص خسارة في بيان المركز

المالي الموحد ألن القيمة الدفترية لهذه األصول تساوي قيمتها العادلة، من جهة أخرى، يتم اإلفصاح عن مخصص 
 الخسارة وُيسجل في احتياطي القيمة العادلة. 

 الشطب 
شطب القروض وسندات الدين (سواء كليًا أو جزئيًا) عندما ينتفي وجود توقعات منطقية السترداد أصل مالي بكامله أو جزء منه. تُ 

وهذه هي الحالة بشكل عام عندما تقرر الفروع أن المقترض ال يمتلك أصوًال أو مصادر للدخل من شأنها أن تحقق تدفقات نقدية 
 شطب. ُيجرى هذا التقييم على مستوى األصل على أساس فردي. كافية لسداد المبالغ محل ال

ُتدرج المبالغ المستردة المشطوبة سابقًا ضمن "مخصص انخفاض القيمة بالصافي" في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 
الفرو  دف استيفاء إجراءاتاآلخر المجمع. بالنسبة لألصول المالية التي ُتشطب، فإنها ربما تظل خاضعة إلى أنشطة إنفاذ به

 السترداد المبالغ المستحقة. 
 اشتراطات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي للمخصصات

عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة  ٢٠١٨أبريل  ٣٠الصادر بتاريخ  CBUAE/BSD/2018/458استنادًا إلى اإلشعار رقم 
كان المخصص المحدد والمخصص العام/المجمع أعلى تراكميًا من مخصص منه على أنه في حال  ٤,٦المركزي، ينص البند 

، ُيحول الفارق إلى "احتياطي انخفاض قيمة" كجزء من األرباح ٩انخفاض القيمة المحسوب وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 في المخصص المحدد والمخصص المحتفظ بها، وينبغي تجزئة احتياطي انخفاض القيمة هذا على الجزء المتعلق بالفارق

 العام/المجمع، هذا وال يكون احتياطي انخفاض القيمة متاحًا لدفع حصص أرباح. 
تقوم الفروع بإجراء تقييم في كل تاريخ بيان مركز مالي مجمع لتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي يشير إلى أن أصًال ماليًا 

لية ستنخفض في قيمته/ا. تنخفض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية جوهريًا على أساس فردي أو مجموعة أصول ما
عندما يكون هنالك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لحدث خسارة واحد أو أكثر قد وقع بعد القيد المبدئي لألصل 

لغرض  ي أو مجموعة األصول المالية.المالي ويحمل حدث الخسارة تأثيرًا على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المال
 تحديد انخفاض القيمة، ُتجمَّع األصول المالية عند أدنى المستويات التي تتوفر عندها تدفقات نقدية قابلة للتحديد بصورة منفصلة. 

جميع القروض  عيتم بصورة جماعية تقييم القرض والُسلف التي تم تقييمها بصورة فردية وتبين عدم تعرضها النخفاض في القيمة م
والُسلف غير الجوهرية بصورة فردية في وقت الحق ضمن مجموعات أصول ذات سمات مخاطر متشابهة، وذلك لغرض تحديد 
 ما إذا كان ينبغي احتساب مخصص بسبب أحداث خسائر متكبدة يكون هنالك دليل موضوعي عليها إال أن آثارها لم تتضح بعد. 

-١٧- 
 لة اإلمارات العربية المتحدة فروع دو  –جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

يأخذ التقييم الجمعي بعين االعتبار البيانات الواردة من محفظة القروض (مثل الجودة االئتمانية، مستويات المتأخرات، استخدام 
إلى ذلك)، تركيات المخاطر والبيانات االقتصادية (شاملًة مستويات البطالة، مؤشرات  االئتمان، نسبة القرض إلى الضمانات وما

أسعار الممتلكات، مخاطر الدولة وأداء المجموعات الفردية المختلفة). بالنسبة للقرض والذمم المدينة، إذا كان هنالك دليل 
 لمبلغ القابل لالسترداد له. بالنسبة للقروض والذممموضوعي على خسارة انخفاض القيمة، ُتخفَّض قيمة األصل المالي إلى ا

المدينة ذات أسعار فائدة ثابتة، يعادل المبلغ القابل لالسترداد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصوًم بسعر 
فقًا لسعر الفائدة م المبلغ القابل لالسترداد و الفائدة الفعلي األصلي، وبالنسبة للقروض والذمم المدينة ذات أسعار فائدة متغيرة، ُيخص

الفعلي الحالي حسب المحدد بموجب العقد. تشمل التدفقات النقدية المستقبلية المبالغ القابلة لالسترداد من الضمانات والكفاالت. 
روض والذمم خصص القيتم تقييم الضمانات المالية وخطابات االعتماد، ويتم احتساب مخصص بطريقة مماثلة لطريقة احتساب م

المدينة. ُتخفَّض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص مع شطب حساب المخصص ذي الصلة عندما 
ينتفي وجود احتمال واقعي لالسترداد المستقبلي وتم تحقيق جميع الضمانات أو تم نقلها إلى الفروع. في حال إعادة مبلغ مشطوب، 

 ي بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع. ُيقيد المبلغ المسترد ف
في سنة الحقة، إذا ارتفع مبلغ خسارة انخفاض القيمة المقدر أو انخفض بسبب حادثة وقعت بعد قيد انخفاض القيمة، ترتفع خسارة 

مبلغ المسترد ًا، ُيسجل الانخفاض القيمة المسجلة سابقًا أو تنقص بتعديل حساب المخصص. في حال استرداد مبلغ مشطوب الحق
 في بيان الدخل الشامل المجمع. 

 قروض معاد تداولها 
تسعى الفروع، حيثما أمكن، إلى إعادة تداول القرض والُسلف بدًال من حيازة ضمانات. ربما تشمل إعادة التفاوض توسيع نطاق 
ترتيبات الدفع واالتفاق على شروط قرض جديد. عندما ُيعاد تداول شروط وأحكام هذه القروض، تنطبق شروط وأحكام الترتيب 

ت هذه القروض ستظل متأخرة من دون سداد. تقوم اإلدارة بمراجعة القروض المعاد تداولها التعاقدي الجديد لتحديد ما إذا كان
 باستمرار لضمان استيفاء جميع المعايير والدفعات المستقبلية التي من المحتمل أن تنشأ. 

 النقد والنقد المعادل  ٨,٢
أقل  معفاًة من أية قيود مع تاريخ استحقاق ثالثة أشهر أو يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك

من تاريخ اإليداع أو من استثمارات قصيرة األجل ذات سيولة عالية بتاريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستثمار، 
 بالصافي من أية حسابات مكشوفة مصرفية مؤقتة. 

 ممتلكات ومعدات  ٩,٢
ُتدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة مطروحًا منها اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المحددة، إن وجدت. تشمل التكلفة 
المصاريف المرتبطة مباشرة بحيازة بنود شاملة تكاليف التركيب. ُتدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو ُتسجل 

ئم، عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى الفروع وتُقاس كأصل منفصل، حسبما هو مال
تكلفة البنود بصورة موثوق منها. ُتحمَّل جميع مصاريف التصليحات وأعمال الصيانة إلى بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 

 رتب خاللها. اآلخر المجمع خالل فترة التقارير المالية التي تت
 
 
 
 

-١٨- 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

رها اُيحسب اإلهالك وفقًا لطريقة القسط الثابت بمعدالت محسوبة لتخفيض تكلفة األصول إلى قيمها المتبقية المقدرة أو أعم
 اإلنتاجية المتوقعة لها كما يلي: 

 عدد السنوات 
 ٥ سيارات

 ٥ أثاث وتركيبات ومعدات
 ٥ أجهزة وتطبيقات حاسب

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول في نهاية فترة التقارير المالية مع تعديل تأثير أية تغييرات في التقديرات 
على أساس مستقبلي، وُتخفَّض القيمة الدفترية ألصل من األصول إلى القيمة الممكن استردادها له إذا ما تجاوزت القيمة الدفترية 

 لتقديرية الممكن استردادها لألصل. لألصل القيمة ا
ُتحدد األرباح أو الخسائر الناشئة من بيع أو شطب بند من الممتلكات والمعدات بمقارنة عائدات البيع مع القيمة الدفترية لألصل 

 وُتسجل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع. 
 انخفاض قيمة األصول الملموسة  ١٠,٢
ية كل فترة تقارير مالية، تراجع الفروع القيم الدفترية ألصولها الملموسة لغرض تحديد ما إذا كان هنالك مؤشر ما على أن في نها

تلك األصول قد تكبدت خسارة انخفاض في القيمة، وٕاذا ما وجد مثل هذا المؤشر، ُيقدر المبلغ القابل لالسترداد لألصل لغرض 
(إن وجدت). عندما يتعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألصل فردي، تقدِّر الفروع المبلغ تحديد حجم خسارة انخفاض القيمة 

 القابل لالسترداد لوحدة إنتاج النقد التي ينتمي إليها األصل. 
وزع تُ  عندما يكون ممكنًا تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، ُتوزع أيضًا أصول الشركة إلى وحدات إنتاج نقد فردية أو خالف ذلك

 إلى أصغر مجموعة وحدات إنتاج نقد يمكن أن ُيحدد لها أساس توزيع معقول وثابت. 
 يعادل المبلغ القابل لالسترداد القيمة العادلة مطروحًا منها التكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام، أيهما أقل. 

إذا تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألصل ما (أو وحدة إنتاج النقد) بأقل من قيمتها الدفترية، ُتخفَّض القيمة الدفترية لألصل 
 (وحدة إنتاج النقد) إلى قيمتها الممكن استردادها لها. 

مبلغ مجمع ما لم ُيدرج األصل ذو الصلة بُتسجل خسارة انخفاض القيمة فورًا في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ال
معاد تقييمه، ففي مثل هذه الحالة، ُتعامل خسارة انخفاض القيمة كانخفاض إعادة تقييم. عندما ُتعكس خسارة انخفاض القيمة 

ى أال تتجاوز القيمة علالحقًا، ُتزاد القيمة الدفترية لألصل (وحدة إنتاج النقد) إلى التقدير المعدل للمبلغ القابل لالسترداد لألصل، 
الدفترية بعد الزيادة القيمة الدفترية التي كانت لُتحدد لو لم ُتسجل خسارة انخفاض في القيمة لألصل (وحدة إنتاج النقد) في السنوات 

األصل  لالسابقة. ُيسجل عكس خسارة انخفاض القيمة فورًا في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع ما لم ُيسج
 ذو الصلة بقيمة معاد تقييمها، ففي مثل هذه الحالة ُيعامل عكس خسارة انخفاض القيمة كزيادة إعادة تقييم. 

 
  

-١٩- 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 يمة المضافة المستحقة للدفع/القبضضريبة الق ١١,٢
تمثل ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدفع/القبض صافي ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع/القبض إلى/من الهيئة االتحادية 
للضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن ضريبة القيمة المضافة المحتسبة على العمالء من طرف الفروض على القروض 

المحتسبة من قبل الموردين على الفروع بالنسبة للمشتريات والمصاريف بحسب اللوائح الالحقة  والُسلف وضريبة القيمة المضافة
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  ٢٠١٧لسنة  ٥٢وقرار مجلس الوزراء رقم  ٨للمرسوم بالقانون االتحادي رقم 

 مخصص الضريبة ١٢,٢
ودبي  بو ظبيألضرائب على فروع البنوك األجنبية العاملة في إمارة ُيحتسب مخصص الضريبة وفقًا للوائح المحلية لتقييم ا

 والشارقة. 
 المخصصات ١٣,٢

تُقيد مخصصات عندما يكون على الفروع التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة ألحداث سابقة، ويكون من المحتمل أن يتطلب 
ج ية االلتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوق منها. ُتدر ذلك تدفق موارد تحمل منافع اقتصادية إلى خارج الشركة لتسو 

 المصاريف المتعلقة بأي مخصص في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع بالصافي من أي مبلغ مسترد. 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ١٤,٢

لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى أساس التعويضات  ُيحتسب مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقاً 
الحالية وفترات الخدمة في نهاية فترة التقارير المالية. فيما يتعلق بالموظفين من المواطنين العاملين في الفروع، تقدم الفروع 

ات االجتماعية في دولة اإلمارات العربية مساهمات إلى صندوق معاشات مؤسس من طرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمين
المتحدة، حيث ُتحسب كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات الفروع على هذه المساهمات التي ُتصرف عندما 

 تستحق. 
ة خدمة ل مدتقدم الفروع مكافأة نهاية الخدمة إلى موظفيها اآلخرين، وعادًة ما ُيحتسب الحق في هذه المكافآت على أساس طو 

 الموظفين وٕاتمام الحد األدنى من مدة الخدمة. 
تستحق التكاليف المتوقعة عن هذه المكافآت على مدى فترة العمل وال تقل عن االلتزام الناشئ بموجب قوانين العمل والهيئة العامة 

 للمعاشات والتأمينات االجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 ئتمانية األصول اال  ١٥,٢

إن األصول المحتفظ بها على سبيل األمانة أو رأسمال ائتماني ال ُتعامل كأصول للفروع و، عليه، ال ُتدرج في البيانات المالية 
 المجمعة هذه. 

 قيد اإليرادات ١٦,٢
 تأتي فيما يلي تفاصيل السياسة المحاسبية المتعلقة بقيد إيرادات الفروع من تقديم الخدمات. 

تُقيد إيرادات عندما تنتقل السيطرة على الخدمات إلى العميل. إن تحديد توقيت انتقال السيطرة، في وقت ما أو على مدى فترة من 
الزمن، يتطلب تقديرًا. تسجل الفروع إيرادات من تقديم خدمات على أساس نمط مكون من خمس خطوات حسب المعيار الدولي 

 : ١٥للتقارير المالية 
 
 

-٢٠- 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –اتا بنك ليمتد جن
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 : تحديد العقود مع العميل: ُيعرف العقد بأنه اتفاق معقود بين طرفين اثنين أو أكثر وتنشأ عنه حقوق والتزامات١الخطوة 

 لى المعايير الخاصة بكل عقد والتي ينبغي استيفاؤها. قابلة لإلنفاذ وينص ع
 : تحديد االلتزامات الواجب تنفيذها بموجب العقد: يمثل االلتزام الواجب تنفيذه بأنه تعهد منصوص عليه في عقد٢الخطوة 

 مبرم مع عميل يقتضي تقديم خدمات إلى العميل. 
: تحديد سعر المعاملة: ُيعرف سعر المعاملة بأنه المبلغ المقابل الذي تتوقع الفروع أن يكون لها حقًا فيه مقابل تقديم ٣الخطوة 

لة بالنيابة عن األطراف األخرى.   الخدمات الموعودة إلى العميل مع استبعاد المبالغ المحصَّ
تنفيذها بموجب العقد. بالنسبة ألي عقد ينص على أكثر من التزام واحد،  : توزيع سعر المعاملة على االلتزامات الواجب٤الخطوة 

توزِّع الفروع سعر المعاملة على كل التزام وفقًا لمبلغ يعادل مبلغ المقابل الذي تتوقع الفروع أن يكون لها حقًا فيه نظير تنفيذ كل 
 التزام. 

 تزامًا ما. : قيد اإليرادات عندما (أو وقتما) تنفذ الفروع ال٥الخطوة 
 تقوم الفروع بالوفاء بالتزام ما وتقيد اإليرادات على مدة فترة زمنية معينة في حالة استيفاء المعايير التالية: 

 . يتسلَّم العميل المزايا الناتجة من التزام الفروع بتنفيذ التزام ما ويستفيد منها في آٍن واحٍد؛ أو ١
 لى نشوء أو تعزيز أصٍل ما يمارس العميل سيطرته عليه كونه أصًال ناشئًا أو معززًا؛. يؤدي تقيد الفروع بتنفيذ التزام ما إ٢
 أو
 . ال يؤدي تقيد الفروع بتنفيذ التزام ما إلى نشوء أصل باستخدامات مختلفة للفروع ويكون للفروع حق قابل لإلنفاذ في٣

 تقاضي مبلغ ما نظير االلتزامات المنفذة لغاية تاريخه. 
 لتزامات المنفذة دون الوفاء بواحد من الشروط سالفة الذكر، ُتدرج اإليرادات عندما ُينفذ االلتزام ذو الصلة. بالنسبة لال

عندما تنفذ الفروع التزامًا ما يتمثل بتقديم الخدمات الموعودة، ينشأ أصل تعاقدي على أساس مبلغ المقابل المكتسب نتيجة لتنفيذ 
 االلتزام، وٕاذا تجاوز مبلغ المقابل المستلم من العميل مبلغ اإليرادات المدرجة، ينشأ عن ذلك التزام تعاقدي. 

ادلة للمقابل المستلم أو المستحق أخذًا بعين االعتبار الشروط المحددة تعاقديًا واستبعاد الضرائب تُقاس اإليرادات وفقًا للقيمة الع
 والرسوم.

تُقيد مداخيل ومصاريف الفائدة على أساس العائد الفعلي. حالما تنخفض قيمة أداة مالية مصنفة كقروض وذمم مدينة، ُيسجل 
خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة انخفاض القيمة. ُتسجل دخل الفائدة باستخدام سعر الفائدة المستخدم ل

 مداخيل ومصاريف الفائدة لجميع األدوات المالية التي تحمل فوائد في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع. 
ُيقيد دخل  ألداة مالية كتعديل على سعر الفائدة الفعلي. ُتعامل الرسوم والعموالت التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي

 الفائدة على مدى فترة الخدمة. 
  

-٢١- 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 سبية الهامة األحكام والتقديرات واالفتراضات المحا .٣
إن إعداد البيانات المالية المجمعة للفروع تتطلب من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المسجلة 
لإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات، واإلفصاح عن االلتزامات الطارئة، في نهاية فترة التقارير المالية، من جهة أخرى، 

لتي تحوم حول هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج تستوجب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية إن الشكوك ا
 لألصل أو االلتزام المتأثر في فترات مستقبلية. 

داث حيتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وعلى أساس الخبرات السابقة وغيرها من العوامل، بما في ذلك توقعات األ
 المستقبلية التي تعتبر معقولة في ظل الظروف المحيطة، وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

تأتي فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتشكيك بالتقديرات في نهاية فترة 
جوهرية من شأنها أن تستوجب إجراء تعديل ملموس على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التقارير المالية والتي تحمل مخاطر 

 خالل السنة المالية الالحقة: 
 إهالك الممتلكات والمعدات )أ

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات على أساس االستخدام المحدد واألعمار االقتصادية لتلك 
األصول. إن التغيرات الالحقة في الظروف قد تؤدي إلى اختالف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم المتبقية عن التقديرات 

ارة أن األعمار اإلنتاجية أو القيم المتبقية ألصل ما تتطلب تعديًال، يتم إهالك صافي القيمة الدفترية المبدئية، عندما تقرر اإلد
 التي تتجاوز القيمة المتبقية على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي المعدل. 

 
 انخفاض قيمة األصول غير المالية  )ب

تدفقات معدات واألصول غير المالية األخرى إلى افتراضات تتعلق بتستند تقييمات صافي المبالغ القابلة لالسترداد للممتلكات وال
 نقدية مستقبلية متوقع استلمها من األصول ذات الصلة. 

 
 تقييم نمط العمل وتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات مبالغ رئيسية وفوائد أم ال )ج

 يعتمد تصنيف وقياس األصول المالية على اختبار نمط العمل ونتائج مدفوعات المبالغ الرئيسية والفوائد فقط. 
 تقييم نمط العمل:

ُتجري الفروع تقييمًا للهدف من نمط العمل التي تشهد االحتفاظ بأصل ما على مستوى محفظة ألن ذلك يعكس بالصورة المثلى 
 ت المقدمة إلى اإلدارة. طريقة إدارة العمل والمعلوما

 تشمل المعلومات المأخوذة بعين االعتبار ما يلي: 
  السياسات واألهداف المذكورة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات فعليًا. وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة

 السيولة؛  األصول واالحتفاظ بها ألغراضتركز على اكتساب إيرادات الفوائد التعاقدية وتحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع 
  المخاطر التي تؤثر على أداء نمط العمل (واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نمط العمل) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛ 
  كيفية تقييم أداء المحفظة وٕابالغ إدارة الفروع؛ 
 
 

-٢٢- 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 
 ضاحات حول البيانات المالية المجمعة إي

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  مثال على ذلك: ما إذا كان التعويض محتسب على أساس القيمة العادلة لألصول المدارة  –كيفية تعويض مديري األعمال

لة؛ و   أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصَّ
  لية، ات سابقة، وأسباب تلك المبيعات وتوقعاتها فيما يتعلق بنشاط المبيعات المستقبعدد مرات وحجم وتوقيت المبيعات في فتر

من جهة أخرى، ال ُيعتد بالمعلومات الخاصة بنشاط المبيعات بمعزل وحدها، ولكن كجزء من التقييم الشامل لكيفية تحقيق 
 ت النقدية. الهدف المعلن من طرف الفروع إلدارة األصول المالية وكيفية تحقيق التدفقا

تُقاس األصول المالية المحتفظ بها للتداول أو التي ُتدار ويتم تقييمها على أساس قيمة عادلة وفقًا للقيمة العادلة من خالل األرباح 
 أو الخسائر ألنه ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول

 المالية. 
تراقب الفروع أداء األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي يتم شطبها قبل 
استحقاقها لفهم السبب وراء بيعها وما إذا كانت األسباب متسقة مع الغرض من العمل الذي يتم االحتفاظ باألصل من أجله. تشكل 

ة جزءًا من التقييم المستمر للفروع ِلَما إذا كان نمط العمل الذي يتم االحتفاظ باألصول المالية المتبقية من أجله سيظل المراقب
مالئمًا أم ال، وٕان لم يكن مالئمًا، ما إذا كان هنالك تغيير في نمط العمل، ولذا سيلزم إحداث تغيير مستقبلي على تصنيف تلك 

 األصول. 
 من المبلغ الرئيسي والفائدة فقط تقييم المدفوعات 

 ألغراض هذا التقييم، ُيعرَّف "المبلغ الرئيسي" بالقيمة العادلة لألصل المالي عند القيد المبدئي، وُتعرَّف "الفائدة" كمقابل للقيمة
اإلقراض األساسية  تكاليفالزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ الرئيسي المستحق خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر و 

 األخرى (مثال على ذلك: مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، وكذلك الهامش الربحي. 
 ةعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية عبارة عن مدفوعات مبالغ رئيسية وفوائد فقط أم ال، تدرس الفروع األحكام التعاقدي

 لألداة. 
ا إذا كان األصل المالي يشمل حكمًا تعاقديًا ربما يغير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية مما يحول وهذا يشمل تقييم م

 دون استيفاء هذا الشرط. في سياق هذا التقييم، تدرس الفروع ما يلي: 
  األحداث الطارئة التي تؤدي إلى تغير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛ 
  مزايا اإلقراض؛ 
  المدفوعات مسبقًا وشروط التمديد؛ 
  الشروط التي تحد من مطالبة الفروع في التدفقات النقدية من األصول المحددة (مثال: ترتيبات األصول دون حق

 الرجوع)؛ و 
  مثال: إعادة تحديد أسعار الفائدة بصورة دورية.  –المزايا التي من شأنها أن تعدل القيمة الزمنية للمال 
 لحوظ في مخاطر االئتمان االرتفاع الم )د

شهرًا بالنسبة ألصول المرحلة األولى أو  ١٢تُقاس خسارة االئتمان المتوقعة كمخصص يساوي خسارة االئتمان المتوقعة لمدة 
 أصول خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة ألصول المرحلة الثانية والثالثة. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية عندما يرتفع معدل

ماهية الزيادة  ٩مخاطر االئتمان المحيطة به بشكل ملحوظ منذ القيد المبدئي. هذا وال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 
الملحوظة في مخاطر االئتمان. عند تقييم ما إذا كانت معدل مخاطر االئتمان ألصل ما قد ارتفع بشكل ملحوظ من عدمه، تأخذ 

 ومات النوعية والكمية المعقولة والمقبولة للمستقبل. الشركة بعين االعتبار المعل
-٢٣- 

 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 تحديد االرتفاع الملحوظ في مخاطر االئتمان منذ القيد المبدئي 

ارير مالية، ُتجري الفروع تقييما لما إذا كانت األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة والديون واألصول المالية في كل تاريخ تق
المسجلة وفقًا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والذمم المدينة من عقود اإليجار التمويلي ضعيفة من حيث تصنيفها 

األصول المالية"). يكون "التصنيف االئتماني ضعيفًا" ألي أصل مالي عندما يحمل  – ٣"المرحلة االئتماني (ُيشار إليها بعنوان 
حدث واحد أو أكثر تأثيرًا سلبيًا على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. يشمل الدليل على أن أصًال ماليًا ضعيف 

 لية: من حيث تصنيفه االئتماني البيانات الملحوظة التا
  صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ 
  إخالل بالعقد مثل تقصير أو حدث سابق؛ 
  إعادة هيكلة قرض أو سلفة من قبل الفروع بناء على شروط لن تعتدَّ الفروع بها خالف ذلك؛ 
  يصبح من المحتمل أن يشهر المقترض إفالسه أو يدخل في ترتيبات إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو 
 ء سوق نشطة ألوراق مالية بسبب صعوبات مالية. اختفا 

 
 حساب مخصص الخسارة  )ه

عند تقدير خسارة االئتمان المتوقعة، تستخدم الشركة معلومات مستقبلية معقولة ومقبولة استنادًا إلى االفتراضات المتعلقة بالحركة 
 المستقبلية في مختلف العوامل االقتصادية وكيف سيؤثر كل عامل من هذه العوامل على اآلخر. 

ات سارة الناشئة من التعثُّر. ُتحسب هذه الخسارة على أساس الفرق بين التدفقُتعرَّف الخسارة الناجمة عن التعثر بأنها تقدير للخ
النقدية التعاقدية والمستحقة وبين التدفقات النقدية التي يتوقع المقرض استالمها أخذًا بعين االعتبار التدفقات النقدية الناتجة من 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية الجوهرية. 
ر معلومة جوهرية في تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة، حيث يعتبر احتمال التعثُّر بمثابة تقدير الحتمال يشكل احتمال التعثُّ 

التعثُّر على مدى فترة زمنية محددة، يؤخذ بالحسبان عند حسابها البيانات السابقة واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف 
 المستقبلية.

 اإلنتاجية ألصول حق االستخداممدة عقد اإليجار واألعمار  )و
تحدد إدارة الفروع مدة عقد اإليجار كمدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار مع أية فترات يغطيها خيار تمديد العقد إذا كان من 

 . ستهالمؤكد إلى حد ما ممارسته أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار فيما إذا كان من المؤكد إلى حد ما عدم ممار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-٢٤- 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة   -جناتا بنك ليمتد
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

     اإلماراتي. النقد األرصدة لدى البنك المركزي ٤
 ١٠،٩٢٩  ٢٠،٠٨٣ النقد في الصندوق والعمالت الذهبية

 ٩٨،٥٣٦  ٢٣٨،٣٢١ الحساب الجاري لدى البنك المركزي اإلماراتي
 ٧٤،٣٧٤  ١١٥،٠٨٦ االحتياطي النقدي (درهم اماراتي) لدي البنك المركزي اإلماراتي

 ١٤٠  ٢،٠٧٤ اإلماراتياالحتياطي النقدي (عملة اجنبية) لدى البنك المركزي 
 -  ٣،٦٨٩ ماكينات الصراف اآللي

 ١٨٣،٩٧٩  ٣٧٩،٢٥٣ 
 والدوالر األمريكي، تحدد وفقًا لتوجيهات البنك المركزي االماراتي وتحفظ  (بالدرهم)إن متطلبات االحتياطي النقدي المحفوظ  
 ").أبو ظبي("فرع  أبو ظبيفرع  –على أساس مجمع بواسطة جناتا بنك ليمتد  
 

 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

    . مستحق من البنوك األخرى ٥
 -  ١٣٧ حسابات جارية

 ٣٣٨،٠٠٠  ٤١٣،٠٠٠ ودائع في اإلمارات العربية المتحدة
 ١٩،٤٧٣  ٤،٦٨٢ في الخارج -ودائع وحسابات طلب

 ٣٥٧،٤٧٣  ٤١٧،٨١٩ إجمالي األرصدة
 )٩٦(  )١٠٣( ناقص: مخصص االنخفاض وفقًا لطريقة خسارة االئتمان المتوقعة

 ٣٥٧،٣٧٧  ٤١٧،٧١٦ 
إلى  %٢,١٠إن الودائع في االمارات العربية المتحدة تخص ودائع لدى البنوك المحلية تحمل معدالت فائدة تتراوح بين 

ثالثة أشهر. وبالتالي، فإن هذه األرصدة ال تعتبر جزًء ) تستحق كل %٣,٤٠إلى  %٢,١٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %٣,٤٠
 من النقد أو النقد المعادل.

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة. ٦
تشمل األطراف ذات العالقة المركز الرئيسي والفروع األخرى لجناتا بنك ليمتد وموظفي اإلدارة العليا والكيانات الخاضعة 

 أو تمارس عليها تأثيرًا ملموسًا. إن شروط هذه المعامالت قد اعتمدت من قبل إدارة الفروع.مجتمعة لسيطرة هذه األطراف 
 تأتي فيما يلي المعامالت الجوهرية مع الطرف ذي العالقة خالل الفترة/السنة: 

 
 

٣١/١٢/٢٠١
٩ 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ١،٤١٠  ١،٤٠٦ )٢١للمركز الرئيسي (إيضاح الرسوم اإلدارية 
 

-٢٥- 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة   -جناتا بنك ليمتد
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١،١٥٩العليا هو  )، وٕاجمالي رواتب موظفي اإلدارة٧: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٦إن إجمالي عدد موظفي اإلدارة العليا هو 
 )٢٢ألف) (إيضاح  ٢،١٢٣: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ألف في 

 تأتي فيما يلي األرصدة التي تخص األطراف ذات العالقة في البيانات المالية المجمعة بنهاية السنة: 
 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

    الرئيسيمستحق للمركز 
 ١٢،٥٧٠  ١٢،١٣٦ جناتا بنك ليمتد، بنغالديش

 .القروض والسلف٧
 فيما يلي تفاصيل محفظة القروض والسلف:

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

    حسب النوع )أ
 ١٠٠،٤٣٨  ١٢٦،٩٤٥ سحوبات على المكشوف

 ٤٢،٢٥٠  ٥٥،٣٤٨ قروض تجارية
 ٤٢،١٧٤  ٤٥،٢٣٢ قروض شخصية
 ١٨٤،٨٦٢  ٢٢٧،٥٢٥ إجمالي القروض

 )١،٥٨٤(  )١،٧٤٦( ناقص: فائدة 
 )٥٤،٧٢٢(  )٥٨،١٦١( مخصص انخفاض القيمة وفقًا لطريقة خسارة االئتمان المتوقعة

 ١٢٨،٥٥٦  ١٦٧،٦١٨ 
    حسب القطاع االقتصادي )ب

 ٤٢،١٧٤  ٤٥،٢٣٢ قروض شخصية
 ١٤٢،٦٨٨  ١٨٢،٢٩٣ تجارية وخدمات اخرىخدمات 

 ١٨٤،٨٦٢  ٢٢٧،٥٢٥ 
    

    حسب العملة )ت
 ١٨٤،٨٦٢  ٢٢٧،٥٢٥ درهم اماراتي

    

    حسب المنطقة الجغرافية )ث
 إن جميع القروض والسلف داخل حدود اإلمارات العربية المتحد.

 ).١٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %١٠يقدم البنك عروض تسهيالت قروض تحمل فائدة قدرها 
 ١٧٢،١٣ الصادر من حكومة بنغالديش بقيمة إن الضمانات المحتفظ بها مقابل القروض والسلف تتكون من سند تنمية أصحاب األجور

 مليون درهم). ١١٨،٥٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون درهم (
 

-٢٦- 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة   -جناتا بنك ليمتد
 المجمعة إيضاحات حول البيانات المالية

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 فيما يلي حركات مخصص انخفاض اليمة وفقًا لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة خالل السنة:

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ١٧،١٥٠  ٥٤،٧٢٢ الرصيد في بداية السنة
 ٤١،٥٣٣  ٦،٥٣٢ )٢٤السنة (إيضاح مقدم خالل 

 )١،٨٨٣(  )٣،٠٩٣( مسترد خالل السنة (استرداد)
 )٢،٠٧٨(  - )١٣محول الى احتياطي انخفاض القيمة (إيضاح 

 ٥٤،٧٢٢  ٥٨،١٦١ الرصيد بنهاية السنة
    . أصول أخرى٨

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ٢،٧٩٢  ٢،٢٣٧ فائدة مدينة
 ١،٨٤٥  ١،٩٤٠ سداد

 ٢،٢٧١  ٢،٢٢٩ أخرى، صافي مخصص الذمم المدينة غير المضمونة
 ٦،٩٠٨  ٦،٤٠٦ 

    .عقار ومعدات٩
 سيارات 

 باآلالف
 (بالدرهم)

اثاث وتجهيزات  
 ومعدات
 باآلالف

 (بالدرهم)

أدوات وبرامج  
 كمبيوتر
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

        التكلفة
 ١١،٠٩٢  ٧،٧٢٥  ٢،٩٢٠  ٤٤٧ ٢٠١٨يناير  ١في 

 ٢،٧٠٥  ٢،٤٥٨  ٢٤٧  - إضافات
 ١٣،٧٩٧  ١٠،١٨٣  ٣،١٦٧  ٤٤٧ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

 ١،٩٠٩  ١،٨٢٨  ٨١  - اضافات
 ١٥،٧٠٦  ١٢،٠١١  ٣،٢٤٨  ٤٤٧ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

        االهالك المتراكم
 ١٠،٣٦٤  ٧،٢١٢  ٢،٧٦٠  ٣٩٢ ٢٠١٨في يناير 

 ٨١٦  ٦٦٦  ١٢٢  ٢٨ )٢٣محمل للسنة (إيضاح 
 ١١،١٨٠  ٧،٨٧٨  ٢،٨٨٢  ٤٢٠ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

 ١،٠٤٠  ٩٠٤  ١٠٩  ٢٧ )٢٣محمل للسنة (إيضاح 
٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   ١٢،٢٢٠  ٨،٧٨٢  ٢،٩٩١  ٤٤٧ 

        القيمة الدفترية 
٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   -  ٣،٤٨٦  ٣،٢٢٩  ٢٥٧ 
٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   ٢،٦١٧  ٢،٣٠٥  ٢٨٥  ٢٧ 

-٢٧- 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة   -جناتا بنك ليمتد
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 . أصول حق االستخدام١٠

 مباني التكلفة
 باآلالف 
 (بالدرهم) 

 ٤،٣٠٢ )٢٦(إيضاح  ٢٠١٩يناير  ١في  ١٦اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ٤،٣٠٢ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  األهالك
 ١،٧٠٧ )٢٣محمل للسنة (إيضاح 

 ١،٧٠٧ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  القيمة الدفترية

 ٢،٥٩٥ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
إن أصول حق االستخدام تخص الحقوق المكتسبة الستخدام المباني بموجب عقود االيجار مع الغير. ويتم استهالك أصول 

 مبدأ القسط الثابت.حق االستخدام على فترة االيجار وطريق اإلهالك هي 
 . راس المال١١

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ٧٥،٠٠٠  ٧٥،٠٠٠ مبلغ مساهمة جناتا بنك ليمتد (المركز الرئيسي)، دكا، بنغالديش كرأس مال مدفوع
 . االحتياطي القانوني١٢

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ٨،٦٦١  ٩،٠٥٠ الرصيد في بداية السنة
 ٣٨٩  ١،٦٨٠ محول خالل السنة

 ٩،٠٥٠  ١٠،٧٣٠ الرصيد بنهاية السنة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وعقد تأسيس الفروع، أنشأت الفروع  ٢٠١٥) لسنة ٢استنادًا إلى لقانون االتحادي رقم (

المال  من رأس %٥٠من صافي الربح لكل سنة حتى يعادل االحتياطي نسبة  %١٠احتياطيًا قانونيًا عن طريق تحويل نسبة 
 المصدر. وهذا االحتياطي ليس متاحًا للتوزيع باستثناء ما ينص عليه القانون.

 احتياطي انخفاض القيمة. ١٣
التي تعالج تحديات التنفيذ والمضامين  ٩بشأن المعيار الدولي للتقارير المالية أصدر البنك المركزي االماراتي توجيهاته 

 في اإلمارات العربية المتحدة ("توجيهات). ٩تقارير المالية العملية لتطبيق البنك للمعيار الدولي لل
الصادر  ٢٨/٢٠١٠من التوجيهات، فإن التسوية بين المخصص العام والمخصص الخاص بموجب تعميم  ٤,٦ووفقًا للبند 

 من البنك المركزي اإلماراتي والمعيار الدولي للتقارير المالية تكون على النحو التالي: 
 
 

-٢٨- 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة   -جناتا بنك ليمتد
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 :٢٠١٩ديسمبر  ٣١فيما يلي الحركات في المخصص العام والمخصص الخاص للسنة المنتهية في 

 مخصص خسائر انخفاض القيمة: عام )أ(
 أبو ظبي 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 العين 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 دبي 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 الشارقة 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي  
 باآلالف

 (بالدرهم)
الصادر من البنك  ٢٨/٢٠١٠وفقًا للتعميم 

 المركزي االماراتي
٤،٩٧٨  ٦٩٨  ١،٣٩١  ٣٧٠  ٢،٥١٩ 

 ٢والمرحلة  ١ناقص: مخصص المرحلة 
 ٩للتقارير المالية بموجب المعيار الدولي 

)٥٦٨( 
 

 )١،٥٨٠(  )٢١٢(  )٦٣٤(  )١٦٦( 

 ٣,٣٩٨  ٤٨٦  ٧٥٧  ٢٠٤  ١,٩٥١ 
 ٢،٠٧٨  ٥٧١  ٨٢١  ٣٩٩  ٢٨٧ الرصيد في بداية السنة

 ١،٦٦٤  -  -  -  ١،٦٦٤ مبلغ إضافي مطلوب تحويله خالل السنة*
 ٣،٧٤٢  ٥٧١  ٨٢١  ٣٩٩  ١،٩٥١ الرصيد في نهاية السنة

 انخفاض القيمة: خاص مخصص خسائر )ب(
 أبو ظبي 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 العين 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 دبي 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 الشارقة 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي  
 باآلالف

 (بالدرهم)
الصادر من البنك  ٢٨/٢٠١٠وفقًا للتعميم 

 المركزي االماراتي
٣٩،٤٨١  ٧،٨٣٧  ١٢،٧٧٤  ٣،٧٠٧  ١٥،١٦٣ 

بموجب  ٣ناقص: مخصص المرحلة 
 ٩ الماليةالمعيار الدولي للتقارير 

)٥٨،٨٣٣(  )١٧،٤٧٣(  )١٧،٧٩٠(  )٥،٤٥١(  )١٨،١١٩( 

 -  -  -  -  - الرصيد في بداية السنة
مبلغ إضافي مطلوب تحويله خالل 

 السنة**
-  -  -  -  - 

 -  -  -  -  - الرصيد في نهاية السنة
 ٣،٧٤٢  ٥٧١  ٨٢١  ٣٩٩  ١،٩٥١ إجمالي [ (أ)+ (ب)] 

 
 :٢٠١٩ديسمبر  ٣١فيما يلي الحركات في المخصص العام والمخصص الخاص للسنة المنتهية في 

 مخصص خسائر انخفاض القيمة: عام )ت(
 أبو ظبي 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 العين 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 دبي 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 الشارقة 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي  
 باآلالف

 (بالدرهم)
الصادر من البنك  ٢٨/٢٠١٠وفقًا للتعميم 

 المركزي االماراتي
٣،٤٦٤  ٧٨٠  ١،٢٦٠  ٥١٦  ٩٠٨ 

 ٢والمرحلة  ١ناقص: مخصص المرحلة 
 ٩بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

)١،٣٨٦(  )٢٠٩(  )٤٣٩(  )١١٧(  )٦٢١( 

 ٢،٠٧٨  ٥٧١  ٨٢١  ٣٩٩  ٢٨٧ 
 

 
-٢٩- 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة   -جناتا بنك ليمتد
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 مخصص خسائر انخفاض القيمة: خاص )ث(

 أبو ظبي 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 العين 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 دبي 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 الشارقة 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي  
 باآلالف

 (بالدرهم)
الصادر من البنك  ٢٨/٢٠١٠وفقًا للتعميم 

 المركزي االماراتي
٢٨،٧٦٤  ٤،٥٩٦  ٨،٤٨٠  ٢،١٢٥  ١٣،٥٦٣ 

بموجب  ٣ناقص: مخصص المرحلة 
 ٩ الماليةالمعيار الدولي للتقارير 

)٥٥،٥٢٢(  )١٤،٧٤٧(  )١٥،٦٤٦(  )٦،٠٣٠(  )١٩،٠٩٩( 

 -  -  -  -  - الرصيد في نهاية السنة
 ٢،٠٧٨  ٥٧١  ٨٢١  ٣٩٩  ٢٨٧ إجمالي [ (ت)+ (ث)] 

*إن رصيد احتياطي انخفاض القيمة في نهاية السنة أعلى من الرصيد في السنة السابقة، وبالتالي فإن الفروع قد حولت مبلغا إضافية 
 ألف درهم إلى احتياطي انخفاض القيمة خالل السنة ١،٦٦٤قدره 

المخصص بموجب البنك المركزي اإلماراتي، يمنع تحويل  ٩**وفي حال تجاوزت المخصصات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
 أي مبالغ إلى احتياطي انخفاض القيمة.

 .ودائع العمالء١٤
 

 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ٣١٢،٧٩٨  ٥٨٧،٧٦٧ الحسابات الجارية
 ١١٢،٤٢٧  ١١٢،٣٣٤ حسابات االدخار

 ١٢٨،٩١٦  ٩٩،٢١٨ مقدمة تجاريةدفعات 
 ٣،٨٢٥  ٢١،٠٦٩ ودائع ألجل

 ٩،٣٢٩  ١٠،٢٨٠ ودائع بعمالت اجنبية ألجل
 ٥٦٧،٢٩٥  ٨٣٠،٦٦٨ 
    

    حسب النوع
 ٥٥٤،١٤١  ٧٩٩،٣١٩ ودائع عند اإلطالع
 ١٣،١٥٤  ٣١،٣٤٩ ودائع محدودة بزمن

 ٥٦٧،٢٩٥  ٨٣٠،٦٦٨ 
    

    حسب العملة
 ٥٥٧،٩٦٦  ٨٢٠،٣٨٨ درهم اماراتي
 ٩،٣٢٩  ١٠،٢٨٠ دوالر امريكي

 ٥٦٧،٢٩٥  ٨٣٠،٦٦٨ 
 

 
-٣٠- 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 . التزامات اإليجار١٥
  ٣١/١٢/٢٠١٩ 

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

 ٤،٣٠٢  ) ٢٦(إيضاح  ٢٠١٩يناير  ١كما في  ١٦أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ١٣٩  )٢١الفوائد المحملة خالل السنة (إيضاح 

 )١،٨٠٦(   دفعات مسددة خالل السنة
 ٢،٦٣٥  الرصيد في نهاية السنة

 . التزامات أخرى١٦
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معدل)

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

 ١٧٦  ٣،٥٥٠ فواتير مستحقة الدفع
 ١،١٠٨  ١،١١٧ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

مخصص انخفاض القيمة وفًقا لطريقة الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 ٤٠٣ )٣٠خطابات الضمان واالعتمادات المستندية (إيضاح 

 
٥٠٦ 

 ٤،٩٠٠  ١٢،٧٥٣ أخرى
 ٦،٦٩٠  ١٧،٨٢٣ 

    . مخصص الضريبة١٧
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معدل) 

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

    بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع
    ضريبة الدخل الحالية:

 ١،١١٣  ٤،٦٤٤ رسوم ضريبة الدخل الحالية
    بين مصروف الضريبة والربح / (الخسارة) قبل الضريبةالعالقة 

 )٢١،٧٥٨(  ٢١،٤٣٩ الربح / (الخسارة) قبل الضريبة
 ٢٧،٣٢٢  ٥٢٥ أضف: مصاريف ومخصصات غير قابلة لالقتطاع

 ٥،٥٦٤  ٢١،٩٦٤ الربح الخاضع للضريبة المعدل
 ١،١١٣  ٤،٣٩٣ ٪٢٠الضريبة الطبقة بنسبة 

 -  ٢٥١ السنوات السابقة المرصود حالياً مخصص الضرائب في 
 ١،١١٣  ٤،٦٤٤ رسوم ضريبة الدخل الحالية

 

يتم رصد مخصص للضريبة على أساس ربح السنة كما يتم احتسابه وفًقا للمعايير المحلية والمعايير الدولية للتقارير المالية. 
دخلها الخاضع للضريبة وفًقا للوائح الضريبية إلمارات أبو ظبي ودبي والشا من ٪٢٠الفروع مسؤولة عن دفع ضريبة بنسبة 

 

-٣١- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 الحركة في مخصص الضريبة خالل السنة كما يلي:
 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
بالدرهم اإلماراتي 

 باآلالف

 31/12/2018 
 بالدرهم اإلماراتي باآلالف

 ٣،٢٢٧  ١،٠٠٨ التوازن في بداية السنة
 ١،١١٣  ٤،٦٤٤ المكون خالل السنة

 -  )٤٥( المعكوس خالل السنة
 )٣،٣٣٢(  )٤٦٤( المدفوع خالل السنة

 ١،٠٠٨  ٥،١٤٣ الرصيد في نهاية السنة
 

 . إيرادات الفوائد١٨
 
 
 القروض والدفعات المقدمة الودائع لدى البنوك 
 
 

 

   . مصاريف الفوائد١٩
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدرهم اإلماراتي باآلالف
 ٣١/١٢/٢٠١٨ 

بالدرهم اإلماراتي   
 باآلالف

 ٦٤٥  ٩٦٤ ودائع العمالء

  . إيرادات أخرى٢٠
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدرهم اإلماراتي باآلالف
 ٣١/١٢/٢٠١٨ 

 بالدرهم اإلماراتي باآلالف  
 ٥،٧٢٨  ٦،٢١٤ رسوم الحفاظ على الحساب ورسوم معالجة القرض

 ١،٠٣٩  ١،٧٥٩ أرباح صرف العمالت
 ١،٠٠٥  ١،٠١٩ رسوم الحواالت

 ٢،٤٤٨  ٢،٩١٩ أخرى
 ١٠،٢٢٠  ١١،٩١١ 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
اإلماراتي بالدرهم 

 باآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدرهم اإلماراتي باآلالف

 
١٩،٠٦٠ 

  
١٧،٠٧٨ 

٧،٨٥٨  ١٢،٢٣٨ 

٢٤،٩٣٦  ٣١،٢٩٨ 

 

 

-٣٢- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 

    مصاريف عمومية وٕادارية .21
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

بالدرهم اإلماراتي 
 اآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
بالدرهم اإلماراتي  

 باآلالف
 ٤،١٢٤  ٣،٨٧٨ )٢٢تكاليف الموظفين (اإليضاح 

 ٩٦٧  ١،٥٢٥ إصالحات وصيانة
 ١،٤١٠  ١،٤٠٦ )٦رسوم إدارة المركز الرئيسي (اإليضاح 

 ٧٢٤  ١،٠٤٥ واتصاالتهاتف 
 ٣،٠٤٦  ٩٤٠ مصاريف متعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل واألصول منخفضة القيمة 

 ١،١٧٠  ٨٩١ األسعار والضرائب
 ٤٤٨  ٥٢٤ السفر والتنقل

 ٣١٣  ٣٦١ الرسوم القانونية والمهنية
 ١٥٥  ٣١٧ تأمين

 ١٣٧  ٢٠٤ طباعة وقرطاسية
 -  ١٣٩ )١٥(اإليضاح فائدة على التزامات اإليجار 

 ١١٧  ١٢٥ رسوم الكهرباء والماء
 ٣٠٤  ٢٦٨ أخرى

 ١٣،٣١٨  ١١،٦٢٣ 
   تكاليف الموظفين .22

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
بالدرهم اإلماراتي 

 اآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
بالدرهم اإلماراتي  

 باآلالف
 ٣،٤٣٤  ٣،٣٤٣ رواتب وبدالت                                                                                     
 ٣١٠  ٢٠٤ مكافآت نهاية الخدمة                                                                               

 ٣٨٠  ٣٣١                                                                  فوائد أخرى
 ٤،١٢٤  ٣،٨٧٨ 

   ).٦تشمل تكاليف الموظفين أيًضا تعويضات موظفي اإلدارة العليا (اإليضاح 
   ).٢١يتم تخصيص تكاليف الموظفين على المصاريف العمومية واإلدارية (اإليضاح 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ االستهالك .23
بالدرهم اإلماراتي 

 اآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
بالدرهم اإلماراتي  

 باآلالف
 ٨١٦  ١،٠٤٠ )٩استهالك الممتلكات والمعدات (اإليضاح 
 -  ١،٧٠٧ )١٠استهالك أصول حق االستخدام (إيضاح 

 ٨١٦  ٢،٧٤٧ 
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مادورو يطرح فكرة اإطالق »حوار مبا�سر« مع وا�سنطن
•• كراكا�س-اأ ف ب

فكرة  �شيطرح  اأن���ه  م���ادورو  نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
بعد عامني من  “اإطالق حوار مبا�شر مع احلكومة الأمريكية” 
اجلارية  املحادثات  اإط��ار  يف  معها،  الدبلوما�شية  العالقات  قطع 
خالل  “�شنطرح”  �شحايف  موؤمتر  يف  م���ادورو  املعار�شة.قال  مع 
اآب-اأغ�شط�س يف املك�شيك بو�شاطة   30 املفاو�شات التي �شتبداأ يف 
اإىل  الأمريكية للتطرق  “فتح حوار مبا�شر مع احلكومة  الرنوج 
الدوام ولكن  “نحن م�شتعدون على  الثنائية«.وتابع  الق�شايا  كل 
وكراهيتها  عجرفتها  ع��ن  ت��ك��ف  اأن  ي��ج��ب  امل��ت��ح��دة(  )ال���ولي���ات 

فنزويال  بني  نهائّياً  الدبلوما�شّية  العالقات  وازدرائها«.انقطعت 
 60 وا�شنطن، على غرار حوايل  اع��رتاف  اإثر  املتحدة  والوليات 
دولة، يف كانون الثاين-يناير 2019 بزعيم املعار�شة الفنزويلية 
الرئي�س  اإدارة  لفنزويال.و�شفت  م��وق��ت��اً  رئي�شاً  غ��واي��دو  خ���وان 
ال�شابق دونالد ترامب مادورو باأنه “ديكتاتور” منذ اإعادة انتخابه 
يف العام 2018، يف اقرتاع �شابته �شكوك بحدوث تزوير، و�شددت 
مادورو  ان  نفطيا.اإل  ح�شارا  ت�شمل  التي  القت�شادية  العقوبات 
باأ�شكال خمتلفة مع  “اأجرى ح��واراً غري مبا�شر وح��واراً  اأن��ه  اأك��د 
حكومة دونالد ترامب«.مع و�شول جو بايدن اإىل ال�شلطة، اأبدى 
الزعيم ال�شرتاكي الذي خلف هوغو ت�شافيز “2013-1999” 

وقال  الدميقراطي.  الرئي�س  مع  لفتح �شفحة جديدة  ا�شتعداده 
مادورو “اآمل اأن نتمكن، بعد هذا الجتماع، من فتح قنوات ات�شال 

وحوار ومفاو�شات مع حكومة الوليات املتحدة«.
مفاو�شات  جولة  اجلمعة  واملعار�شة  الفنزويلية  احلكومة  ب��داأت 
يف  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شية  الأزم����ة  لإن��ه��اء  املك�شيك  يف  ج��دي��دة 
2019 ويف  ال��ع��ام  ب��ارب��ادو���س  امل��ح��ادث��ات يف  ب��ع��د ف�شل  ال���ب���الد، 

جمهورية الدومينيكان العام 2018.
رح��ب��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وك��ن��دا والحت����اد الأوروب�����ي با�شتئناف 
كاهل  تثقل  التي  العقوبات  لرفع  ا�شتعدادها  جم��ّددًة  املحادثات، 

البالد يف حال جناح املفاو�شات.

اإخوان ليبيا وعرقلة النتخابات.. حماولت لتفادي »النهاية«
•• طرابل�س-وكاالت

تتم�شك جماعة الإخوان يف ليبيا بوجودها 
اأجله  م��ن  وحت���ارب  ال�شيا�شي،  امل�شهد  يف 
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  اإج������راء  ل��ع��رق��ل��ة 
املقرر يف دي�شمرب  والربملانية يف موعدها 
امل��ق��ب��ل، لأن��ه��ا ت��ع��رف ج��ي��دا اأن��ه��ا �شتكون 

نهاية امل�شروع الإخواين يف البالد.
ملجل�س  وف��ق��ا  امل�شنفة  اجل��م��اع��ة  وت��ع��اين 
من  اإره���اب���ي���ة،  كمنظمة  ال��ل��ي��ب��ي  ال���ن���واب 
اأزمات داخلية بداأت تزامنا مع جناح امل�شار 

ال�شيا�شي الذي ترعاه الأمم املتحدة.
وق�������دم ال���ك���ث���ريي���ن م����ن اأع���������ش����اء ح���زب 
القدمي-  اجلماعة  -ا�شم  والبناء  العدالة 
اعتربوه  م��ا  على  احتجاجا  ا�شتقالتهم 
التفاق  مت  ال��ت��ي  امل��راج��ع��ات  تنفيذ  ع���دم 
عليها، وقبلها مت حل اجلماعة يف مدينة 

م�شراتة بالكامل يف اأكتوبر املا�شي.
“عرقلة  اأن  م��راق��ب��ون وحم��ل��ل��ون  وي���رى 
التي  الأخ��رية  الفر�شة  هي  النتخابات” 
ل�شمان بقاء الإخوان يف امل�شهد ال�شيا�شي، 
ل���ش��ي��م��ا ب��ع��د ���ش��ق��وط ح���زب ال��ن��ه�����ش��ة يف 
للتنظيم  امل��دوي  ال�شقوط  وقبلها  تون�س 
ال��دويل يف م�شر قبل �شنوات، ف�شال عن 
فقدان التنظيم للظهري ال�شعبي يف ليبيا.
حممد  الليبي،  ال�شيا�شي  املحلل  وي��وؤك��د 
اأن  “�شكاي نيوز عربية”،  ال�شالك، ملوقع 
م�شاألة  اأن  “يدرك جيدا  الإخ��وان  تنظيم 
قو�شني  ق��اب  اأ�شبحت  �شيا�شيا  انقرا�شه 
يف  كبرية  بخ�شارة  �شيمنى  واأن���ه  اأدن���ى،  اأو 
قاعدة  لأن��ه بال  النتخابات،  اإج���راء  ح��ال 
الكثرية  حم��اولت��ه��م  يف�شر  مم��ا  �شعبية، 
لإجها�س امل�شار ال�شيا�شي، وبنظرة �شريعة 
التي  الد�شتورية  ال�شتحقاقات  ك��ل  على 
2012، �شيدرك جيدا هذه  اأجريت منذ 

احلقيقة«.
ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  يرى  جانبه،  من 

اأن الإخ������وان  ال��ل��ي��ب��ي، حم���م���ود خ�����الف، 
ا�شتعدادا  العمل  ع��ن  يوما  يتوقفوا  “مل 
الت�شريحات  ك����ل  رغ�����م  ل���الن���ت���خ���اب���ات، 
وامل����واق����ف ال��ت��ي ع��ك�����ش��ت رف�����ش��ه��م لها”، 
�شريحة  ب���ني  “التغلغل”  اأن  م��و���ش��ح��ا 

ال�شباب اإحدى اأدواتهم هذه الفرتة.
ال�شباب،  با�شتقطاب  ه��دف��ه��م  ولتحقيق 
ح�شب  خ��ط��وات،  ع��دة  اإىل  التنظيم  يلجاأ 
لت�شكيل  “نداءات”  اإطالق  اأولها  خالف، 
ب�”الظلم  واإ���ش��ع��اره��م  ���ش��ب��اب��ي��ة،  ت���ي���ارات 
والإق�شاء” الذي تعر�شوا له خالل العقد 
الأخري، ثم “تلقينهم” الهجوم على تيار 

وطني وزرع الكراهية �شده.
ال�����ش��ي��ا���ش��ي الليبي  امل��ح��ل��ل  ب���نّي  وب������دوره، 
“جماعة  الإخ���وان  اأن  املغربي،  الكيالين 
تن�شط  القانون، ول  ظالمية خارجة عن 
اإل يف ظ���روف ال��ف��و���ش��ى ال��ت��ي ت��وف��ر لها 
ح��م��اي��ة لأع��م��ال��ه��ا الإج���رام���ي���ة، ل���ذا فهي 

ا�شتكمال خارطة  ال�شبل عدم  بكل  حتاول 
الطريق، لذا فاإن ما تراه اليوم هو حرب 
قبل  للبقاء  ليبيا  ل��دي��ن��ا���ش��ورات  �شر�شة 

كتابة اآخر �شطور يف ق�شة انقرا�شها«.
ر�شوان  الليبي  ال�شيا�شي  املحلل  ويتفق 
ال���ف���ي���ت���وري، م���ع امل���غ���رب���ي، يف ك����ون هذه 
اجلماعة “ل تعرتف بالقانون ول متتلك 
اأية حا�شنة �شعبية يف البالد، لذا �شتكون 
يوؤمنون  ل  كونهم  ع��ن  ف�شال  نهايتهم، 
املزعومة  باخلالفة  واإمن��ا  اأ�شال  بالدولة 
وتدار  الإره����اب  اأ���ش��ا���س  على  ترتكز  ال��ت��ي 

ب�شكل عاملي«.
ولفت ال�شالك، اإىل اأن الإخوان ي�شعون اإىل 
لل�شيطرة  الدولة  موؤ�ش�شات  يف  “التغلغل 
ما  اإذا  اآم��ن  كبديل  مفا�شلها،  كامل  على 
وخا�شة  موعدها،  يف  النتخابات  اأجريت 
م�شاعيهم  م���ربزا  ال�شيادية”،  امل��ن��ا���ش��ب 
اإىل اإعادة ت�شكيل املفو�شية الوطنية العليا 

لالنتخابات.
ت�����ش��ري��ح��ات ملوقع  امل���غ���رب���ي، يف  وي��و���ش��ح 
حم����اولت  اأن  عربية”،  ن���ي���وز  “�شكاي 
الد�شتوري  ال�شتحقاق  لتاأخري  الإخ��وان، 
انتخاب رئي�س وجمل�س نواب جديد،  ملنع 
ملنع اإقامة دولة ذات موؤ�ش�شات دون حروب، 
“اإ�شعاف  اإىل  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  ���ش��ت��ه��دف 
اجلي�س الليبي، الذي يطلقون عليه لفظ 
عثماين  تركي  م�شطلح  وه��و  )الع�شكر(، 
الرتكي،  للمحتل  وك����الء  الإخ������وان  لأن 
فالقوات امل�شلحة هي التي تت�شدى لهم«.

وي����ح����ذر ال�������ش���الك، م����ن جن�����اح خمطط 
النتخابات،  اإىل عرقلة  ال�شاعي  الإخ��وان 
الن�شداد  م���ن  ح��ال��ة  اإىل  ����ش���ي���وؤدي  لأن����ه 
متاحة،  اخليارات  كل  و�شتكون  ال�شيا�شي، 
ال�شيا�شية  الأط�������راف  خم��ت��ل��ف  م��ط��ال��ب��ا 
ا�شتكمال  بدعم  ال��دويل  واملجتمع  الليبية 

خارطة الطريق.

نيوزيلندا ت�سجل اأول اإ�سابة 
حملية بكوفيد منذ 6 اأ�سهر 

•• ويلينغتون-اأ ف ب

�شجلت نيوزيلندا اأم�س الثالثاء اأول اإ�شابة حملية بكوفيد-19 منذ �شتة 
اأ�شهر، مما دفع ال�شلطات اإىل اتخاذ تدابري ملنع تف�شي حمتمل للوباء.

البالد، دون  اأوك��الن��د، ك��ربى م��دن  اإ�شابة �شخ�س بالفريو�س يف  وت��اأك��دت 
حتديد م�شدر العدوى بعد، بح�شب وزارة ال�شحة.

التدابري التي  ق��رار ح��ول  ال���وزراء لت��خ��اذ  اأن ينعقد جمل�س  امل��ق��رر  وم��ن 
 28 ال�شكان منذ  اأو�شاط  بكوفيد-19 يف  اإ�شابة  اأول  ر�شد  بعد  �شتفر�س 
هي  و�شريعة  ح��ازم��ة  “ا�شتجابة  اأن  اإىل  ال���وزارة  واأ���ش��ارت  �شباط/فرباير 
لزوم  اجلميع  من  واملطلوب  حمتمل،  انت�شار  اأي  من  للحد  و�شيلة  اأف�شل 
املعلومات حول حالة  اإىل حني جمع مزيد من  امل�شوؤولية  الهدوء وحتمل 

من دون اخلو�س يف مزيد من التفا�شيل. حمتملة”، 
وحظيت نيوزيلندا باإ�شادات وا�شعة يف اخلارج لطريقة تعاملها مع الوباء، 
تعدادهم  البالغ  �شكانها  اأو�شاط  يف  بالفريو�س  وف��اة   26 اإل  ت�شّجل  مل  اإذ 

خم�شة ماليني ن�شمة.
%20 من  التطعيم بطيئة، حيث مت تطعيم نحو  ف��اإن حملة  ذل��ك،  ومع 

ال�شكان ب�شكل كامل حتى الآن.
مرات  عدة  ن�شمة،  مليونا  وعددهم  اأوكالند،  �شكان  على  الإغ��الق  وُفر�س 

لفرتات ق�شرية كان اآخرها يف اآذار-مار�س.
واأ�شارت ال�شلطات الأ�شبوع املا�شي اإىل اأن ت�شجيل اإ�شابة مرتبطة باملتحورة 

دلتا �شيقود اإىل فر�س “اإغالق ق�شري«.

اليابان تتجه لتمديد الطوارئ 
ملواجهة كورونا 

•• طوكيو-اأ ف ب

اأعلنت احلكومة اليابانية اأم�س الثالثاء اأّنها �شتمّدد العمل بحال الطوارئ 
ملواجهة كورونا كما  البالد  ال�شارية منذ متّوز-يوليو يف عدد من مناطق 
�شتو�ّشع نطاق هذا التدبري ال�شتثنائي لي�شمل مناطق اأخرى ت�شهد زيادة 

يف اأعداد الإ�شابات بالفريو�س.
الأزمة  اإدارة  ج��ه��ود  تن�شيق  امل��ك��ّل��ف  ال��وزي��ر  ني�شيمورا  يا�شوتو�شي  وق���ال 

ال�شحّية اإّن الفريو�س “يتف�ّشى يف اليابان على نطاق مل ي�شبق له مثيل«.
واأ�شاف خالل اجتماع مع خرباء �شحّيني اأّن “عدد املر�شى الذين هم يف 

حالت حرجة يتزايد كل يوم«.
فريو�س  من  خام�شة  موجة  الأرخبيل  ي�شهد  حزيران-يونيو  نهاية  ومنذ 
من  “دلتا”  كورونا، هي الأ�شواأ حتى الآن، وذلك ب�شبب الن�شخة املتحّورة 

الفريو�س.
وتوا�شل ح�شيلة الإ�شابات اليومية بالفريو�س الرتفاع وقد جتاوزت يومي 
اجلمعة وال�شبت للمرة الأوىل عتبة 20 األف اإ�شابة على امل�شتوى الوطني.

اإذ  كذلك، �شّجلت الإ�شابات يف العا�شمة طوكيو رقماً قيا�شياً يوم اجلمعة 
ت�شاعفت اأربع مرات يف ثالثة اأ�شابيع.

مراكز  م��ن  احلكومة  �شتطلب  اجل��دي��دة  الوبائية  امل��وج��ة  ه��ذه  ومل��واج��ه��ة 
األف مرت مرّبع تقييد  التي تزيد م�شاحتها عن  الت�شّوق واملتاجر الكربى 

عدد الأ�شخا�س الذين ت�شت�شيفهم يف اآن واحد.
كذلك، �شتفر�س احلكومة على 16 مقاطعة تدابري ا�شتثنائية اأقّل ت�شّدداً 

من حالة الطوارئ.

مهاجرا يدخلون   50
جيب مليلة يف اإ�سبانيا 

•• مدريد-اأ ف ب

ق���ال���ت ال�����ش��ل��ط��ات الإ���ش��ب��ان��ي��ة اإن اأك�����ر م���ن 50 
م��ه��اج��را م��ن اإف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب ال�����ش��ح��راء متكنوا 
املغرب  م���ن  الإ����ش���ب���اين  مليلية  ج��ي��ب  دخ����ول  م���ن 
ال�شاعة  الثالثاء. عند قرابة  اأم�س  املجاور �شباح  
 150 م��ن  اأك��ر  ح��اول  غ(  05،00 )03،00 ت 
�شخ�شا ت�شلق ال�شياج العايل الذي يف�شل احلدود 
رجال   57 ومتكن  املغربية  والأرا�شي  مليلية  بني 
ذك��ر وف��د احلكومة  اإ���ش��ب��ان��ي��ا، ح�شبما  م��ن دخ���ول 

الإ�شبانية يف مليلية.
22 مت��وز/ي��ول��ي��و، متكن  اأق���ل م��ن �شهر يف  ق��ب��ل 
اأك����ر م��ن 200 م��ه��اج��ر م��ن امل��غ��رب م��ن دخول 
املهاجرين  دفعات  اأك��رب  من  واح��دة  وه��ي  مليلية، 
ومليلية  �شبتة  جيبا  ميّثل  الأخ���رية.  ال�شنوات  يف 
اإفريقيا  بني  الوحيدة  الربية  احل��دود  الإ�شبانيان 
واأوروبا، ويحاول املهاجرون ب�شكل متكرر دخولهما 
ب�شكل غري قانوين على اأمل الو�شول اإىل الحتاد 

الأوروبي �شعيا اإىل حياة اأف�شل.
�شهدت  اأيار-مايو  17 و18  اأ�شهر، يف  قبل ثالثة 
�شبتة و�شوًل مفاجًئا لأكر من 10 اآلف مهاجر 
الذين  املغاربة  واملراهقني  ال�شباب  من  غالبيتهم 
م��ن قبل  م��ن تخفيف مراقبة احل���دود  ا���ش��ت��ف��ادوا 

ال�شرطة املغربية.
اأعيد معظمهم اإىل املغرب بعد فرتة وجيزة، لكن ل 
يزال هناك حوايل 2500 مهاجر بينهم ما يقارب 

األف قا�شر.
ج����اء ه����ذا احل�����دث ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي يف ���ش��ي��اق اأزم����ة 
دبلوما�شية كربى بني مدريد والرباط، جنمت عن 
ا�شتقبال اإ�شبانيا زعيم النف�شاليني ال�شحراويني 
يف جبهة البولي�شاريو اإبراهيم غايل العدو اللدود 

للرباط، لتلقي العالج.
حزيران-يونيو  م��ط��ل��ع  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  الأخ����ري  وغ����ادر 
اأث��ر على  اإىل اجل��زائ��ر، لكن ه��ذا الف�شل  متوجها 

العالقات بني مدريد والرباط.

جناتا بنك ليمتد- فروع الإمارات العربية املتحدة 
البيانات والتقارير املالية املجمعة 
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 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
 

 بالدرهم اإلماراتي اآلالف

 31/12/2018 
 (معدل)

بالدرهم اإلماراتي  
 باآلالف

الخسارة االئتمانية المتوقعة لمخصص القروض والدفعات المقدمة  صافي نفقات
 )٧(اإليضاح 

٤١،٥٣٣  ٦،٥٣٢ 

صافي نفقات الخسارة االئتمانية المتوقعة للمخصص المستحق من البنوك 
 األخرى

٩٦  ٧ 

صافي (تحرير)/ نفقات الخسارة االئتمانية المتوقعة لمخصص خطابات ضمان 
 وخطابات اعتماد

)٥٠٦  )١٠٣ 

 ٤٢،١٣٥  ٦،٤٣٦ 

 . أدوات مالية٢٥
 تم تصنيف صافي القيم الدفترية لألصول المالية وااللتزامات المالية في نهاية فترة التقرير على النحو التالي:

 بالتكلفة المطفأة 
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

 
 بالدرهم اإلماراتي اآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معدل) 
بالدرهم اإلماراتي  

 باآلالف
    أصول مالية

 ١٨٣،٩٧٩  ٣٧٩،٢٥٣ )٤النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (اإليضاح 
 ٣٥٧،٣٧٧  ٤١٧،٧١٦ )٥مستحق من بنوك أخرى (اإليضاح 
 ١٢٨،٥٥٦  ١٦٧،٦١٨ )٧قروض ودفعات مقدمة (اإليضاح 

 ٦،٩٠٨  ٦،٤٠٦ )٨أصول أخرى (اإليضاح 
 ٦٧٦،٨٢٠  ٩٧٠،٩٩٣ 
 المطفأةبالتكلفة   
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

 
 بالدرهم اإلماراتي اآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معدل)

 بالدرهم اإلماراتي باآلالف 
    التزامات مالية

 ٥٦٧،٢٩٥  ٨٣٠،٦٦٨  )١٤ودائع عمالء (إيضاح 
 ١٢،٥٧٠  ١٢،١٣٦  )٦مستحق للمركز الرئيسي (إيضاح 

 -  ٢،٦٣٥  )١٥التزامات اإليجار (إيضاح 
 ٥،٥٨٢  ١٦،٧٠٦  )١٦) (إيضاح مكافآت نهاية الخدمة للموظفين (باستثناءالتزامات أخرى 

 ٥٨٥،٤٤٧  ٨٦٢،١٥٤ 

الملحق بالبيانات المالية المجمعة عن تفاصيل السياسات والطرق المحاسبية الهامة المطبقة، بما في ذلك معايير  ٧-٢تم اإلفصاح في اإليضاح 
باإليرادات والمصروفات فيما يتعلق بكل فئة من األصول المالية وااللتزامات المالية وأدوات حقوق االعتراف وأساس القياس وأساس االعتراف 

 .الملكية
-٣٤- 

      
   

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 على البيانات المالية المجمعة  ١٦. تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٢٦
 .٢٠١٩يناير  ١للفرع هو  ١٦تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الفروع كمستأجر
بأثر رجعي، والذي بموجبه تم االعتراف بأصول حق  باستخدام النهج المعدل ١٦طبقت الفروع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 االستخدام على أساس المبلغ المساوي اللتزامات اإليجار، مع تعديله ألي دفعات إيجار مدفوعة مقدمًا ومستحقة معترف بها سابًقا.
 أثر التعريف الجديد لعقد اإليجار

بخصوص عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد  ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم استفادت الفروع من الوسيلة العملية المتاحة عند التحول إلى 
وتفسير لجنة  ١٧عبارة عن عقد إيجار أو يحتوي على عقد إيجار. وعليه سيستمر تطبيق تعريف عقد اإليجار وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 .٢٠١٩يناير  ١ود اإليجار الُمبرمة أو المعدلة قبل على عق ٤تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 
ما إذا كان العقد يحتوي  ١٦يتعلق التغيير في تعريف عقد اإليجار بشكل أساسي بمفهوم السيطرة.  يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 محدد لفترة زمنية لقاء أي مقابل.على عقد إيجار على أساس ما إذا كان للعميل الحق في السيطرة على استخدام األصل ال
 على جميع عقود اإليجار ١٦تطبق الفروع تعريف عقد اإليجار والتوجيهات ذات الصلة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 (سواء كانت الفروع مؤجر أو ٢٠١٩يناير  ١المبرمة أو المعدلة في أو بعد 
 مستأجر في عقد اإليجار).

 األثر على محاسبة المستأجر
كيفية حساب الفروع لعقود اإليجار المصنفة سابًقا كعقود إيجار تشغيلي بموجب معيار المحاسبة  ١٦يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ، والتي كانت خارج الميزانية العمومية.١٧الدولي رقم 
 لجميع عقود اإليجار (باستثناء ما هو مذكور أدناه)، فإن الفروع: ١٦عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ستقبلية؛متعترف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في بيان المركز المالي المجمع، المقاسة مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار ال
 وجار في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع؛ تعترف باستهالك أصول حق االستخدام والفائدة على التزامات اإلي

 نتفصل المبلغ اإلجمالي للنقد المدفوع إلى جزء أساسي (معروض ضمن األنشطة التمويلية) والفوائد (معروضة ضمن األنشطة التشغيلية) في بيا
 التدفقات النقدية المجمع.

شهًرا أو أقل) وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة، اختارت الفروع االعتراف بمصاريف  ١٢ر بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل (مدة اإليجا
.  يتم عرض هذه المصروفات في بيان ١٦اإليجار على أساس القسط الثابت على النحو الذي يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع.
 ألول مرة، استخدمت الفروع الوسائل العملية التالية: ١٦تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  عند

 استخدام معدل خصم واحد لمجموعة من عقود اإليجار التي لها خصائص متشابهة إلى حد ما.
 كعقود إيجار قصيرة األجل. ٢٠١٩ناير ي ١شهًرا كما في  ١٢المحاسبة عن عقود اإليجار التشغيلي التي تقل مدتها المتبقية عن 

 استخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو
 إلنهاء عقد اإليجار.

 
 
 

-٣٥- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

      
   

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 .االعتماد على تقييمها فيما إذا كانت عقود اإليجار مثقلة بااللتزامات مباشرة قبل تاريخ التطبيق األولي 
 .استبعاد التكاليف األولية المباشرة من قياس حق االستخدام في األصل في تاريخ التطبيق المبدئي 

، فإن القيمة الدفترية لألصول ١٧لي طبًقا لمعيار المحاسبة الدولي بالنسبة لعقود اإليجار التي تم تصنيفها كعقود إيجار تموي
مباشرة قبل تاريخ التطبيق المبدئي  ١٧وااللتزامات المؤجرة بموجب عقود اإليجار التمويلي المقاسة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

ها ن أي تعديالت، إال في الحاالت التي اختارت فييتم إعادة تصنيفها إلى أصول حق االستخدام والتزامات اإليجار على التوالي دو 
 الفروع تطبيق إعفاء االعتراف بعقود اإليجار منخفضة القيمة.

 يناير ١اعتباًرا من  ١٦يتم المحاسبة عن أصول حق االستخدام والتزامات اإليجار لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
2019. 

 ١٦للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم األثر المالي للتطبيق المبدئي 
، قامت الفروع باالعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات اإليجار على ١٦عند التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 على التوالي. ١٥و ١٠النحو المبين في اإليضاحين 
 مل أي أثر على صافي التدفقات النقدية.ال يح ١٦إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 فيما يلي تفاصيل التعديالت على أرصدة الحسابات:
 

 كما هي مدرجة سابقاً 
31/12/2018 

أثر إعادة القياس  
وفقًا للمعيار الدولي 

 ١٦للتقارير المالية 

 

01/01/2019 
بالدرهم اإلماراتي   

 باآلالف
بالدرهم اإلماراتي   

 باآلالف
اإلماراتي بالدرهم  

 باآلالف
      األصول

 ٤،٣٠٢  ٤،٣٠٢  - ) ١٠أصول حق االستخدام (إيضاح 

      االلتزامات
 ٤،٣٠٢  ٤،٣٠٢  - ) ١٥التزامات اإليجار (إيضاح 

 

 إدارة مخاطر رأس المال .٢٧

 رأس المال النظامي
 المتحدة، متطلبات رأس المال النظامي وتراقبها.تضع الجهة الناظمة للفروع، المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية 

 تتمثل أهداف الفروع عند إدارة رأس المال فيما يلي:
 حماية قدرة الفروع على االستمرار كمنشأة مستمرة وتحسين العوائد للمساهمين؛

 االمتثال بمتطلبات رأس المال النظامي التي حددها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي
 لمصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة متطلبات رأس المال ويراقبها. تتمثل سياسة الفروع في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قويةيضع ا

وائد لى ععللحفاظ على المستثمرين والدائنين وثقة السوق والحفاظ على التنمية المستقبلية لألعمال. يتم االعتراف أيًضا بتأثير مستوى رأس المال 
المزايا و المساهمين، كما تقوم الفروع باالعتراف بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين العوائد األعلى التي قد تكون ممكنة مع زيادة المديونية 

 واألمان الذي يوفره مركز رأس المال السليم.

      
   

-٣٦- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة (المصرف المركزي) يشرف على الفروع على أساس مجمع، وبالتالي يتلقى 
، ٢٠١٧المال، ويحدد متطلبات رأس المال لفروع دولة اإلمارات العربية المتحدة ككل. اعتباًرا من سنة معلومات عن كفاية رأس 

الخاص بلجنة بازل للرقابة المصرفية ("لجنة  ٣يتم احتساب رأس المال على مستوى الفروع المجمعة باستخدام إطار عمل بازل 
، ٢، مثل بازل ٣لمركزي، وفًقا لتقديره محليًا. يتمحور إطار عمل بازل بازل")، بعد تطبيق التعديالت التي أوصى بها المصرف ا

حول ثالث "ركائز": الحد األدنى لمتطلبات رأس المال وعملية المراجعة اإلشرافية وانضباط السوق. يتم االلتزام بمتطلبات رأس 
 تد، بنغالديش.المال للفروع واإلفصاح عنها على أساس مجمع من قبل فرع أبو ظبي لبنك جناتا ليم

 يتم تحليل رأس المال النظامي للفروع إلى شريحتين:
 .الشريحة األولى لرأس المال، والتي تشمل رأس المال العادي واألرباح المحتجزة واالحتياطي القانوني 
  ٢والمرحلة  ١الشريحة الثانية لرأس المال، والتي تشمل مخصص انخفاض القيمة الجماعي (أي مخصص المرحلة 

 .٩) الذي يطبق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ECLتسب وفًقا لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة (المح
تحتسب الفروع نسبة أصول المخاطر وفًقا للمتطلبات واإلرشادات التي وضعها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي والتي 

ي األصول المرجحة بالمخاطر. وهذا يتماشى مع التقييم والتقرير المالي عن نسبة تنص على نسبة إجمالي رأس المال إلى إجمال
 .٣كفاية رأس المال وفًقا التفاقية بازل 

يطلب المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة من جميع البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة تطبيق نهج 
مخاطر االئتمان والسوق، أصدر المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة إرشادات لتطبيق . فيما يتعلق ب٣موحد لبازل 

النهج الموحد. فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية، منح المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة البنوك خيار استخدام نهج 
 ع استخدام نهج المؤشرات األساسية.واختارت الفرو  المؤشرات األساسية أو النهج الموحد،
 فيما يلي الحد األدنى من المتطلبات:

 
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

بالدرهم اإلماراتي 
 اآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
بالدرهم اإلماراتي  

 باآلالف
 %٨,٨٧٥  %٩,٥٠ ") *١نسبة حقوق الملكية العادية من الشريحة األولى ("الشريحة 

 %١٠,٣٧٥  %١١,٠٠ نسبة رأس المال من الشريحة األولى*
 %١٢,٣٧٥  %١٣,٠٠ نسبة كفاية رأس المال *

 ).%١,٨٧٥: ٢٠١٨( ٪٢,٥* بما في ذلك متطلبات تحويل رأس المال بنسبة 
 يلخص الجدول أدناه تكوين رأس المال النظامي ونسب الفروع 

 :٢٠١٨ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
 

اإلماراتي بالدرهم 
 اآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (ُمعدل)

بالدرهم اإلماراتي  
 باآلالف

    الشريحة األولى لرأس المال
 ٧٥،٠٠٠  ٧٥،٠٠٠ رأس المال

 ٩،٠٥٠  ١٠،٧٣٠ احتياطي قانوني
 ٥،٧٤٦  ١٩،١٩٧ أرباح محتجزة

 ٨٩،٧٩٦  ١٠٤،٩٢٧ اإلجمالي

 

-٣٧- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
بالدرهم اإلماراتي 

 اآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (ُمعدل)

بالدرهم اإلماراتي  
 باآلالف

    الشريحة الثانية لرأس المال
 ٢،٦٩٥  ٤،٧٣٨ مخصص عام 

 ٢،٦٩٥  ٤،٧٣٨ اإلجمالي

 ٩٢،٤٩١  ١٠٩،٦٦٥ إجمالي رأس المال النظامي 
 

    األصول المرجحة بالمخاطر   
 ٢١٥،٥٧٨  ٣٧٩،٠٢٤ مخاطر االئتمان
 -  - مخاطر السوق

 ٥٨،١٨٢  ٨٩،٢٣٤ مخاطر التشغيل
 ٢٧٣،٧٦٠  ٤٩٨،٢٥٨ إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 
 
    نسب رأس المال 

إجمالي رأس المال النظامي المعروض كنسبة مئوية من إجمالي األصول 
 المرجحة بالمخاطر

٣٤  %٢٣% 

الشريحة األولى لرأس المال معروضة كنسبة مئوية من إجمالي األصول 
 المرجحة بالمخاطر

٣٣  %٢٢% 

 . إدارة مخاطر رأس المال٢٨
 عوامل المخاطر المالية

متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة تتعرض أنشطة الفروع لمجموعة 
ويسعى إلى تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي  المخاطر الشامل للفروع على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق المالية،

 المجمع للفروع.
بل إدارة الفروع.  تتمثل استراتيجية الفروع في الحفاظ على وعي وٕادراك جيدين إلدارة المخاطر وٕادارة عالقة يتم تنفيذ إدارة المخاطر من ق

المخاطر / المكافآت داخل وعبر خطوط األعمال الرئيسية القائمة على المخاطر في كل فرع.  تصف األقسام التالية المخاطر العديدة 
 وكيفية إدارتها. الكامنة في العملية المصرفية وطبيعتها

 مخاطر السوق )أ(
مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تشتمل 

روع وضعت الف مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الدفع المسبق.
 حدوًدا لقيمة المخاطر التي يمكن قبولها. تتم مراقبة ذلك على أساس منتظم من قبل إدارة الفروع.

 مخاطر العمالت األجنبية )١(
إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار 

العمالت األجنبية. إن تعرض الفروع لمخاطر التغيرات في أسعار العمالت األجنبية ضئيل، وتتعلق بشكل رئيسي باألنشطة صرف 
 التشغيلية للفروع، عندما يتم تقويم اإليرادات أو المصروفات و/أو األصول أو االلتزامات بعملة مختلفة عن العملة الوظيفية للفروع وهي

الفروع بإدارة المخاطر من خالل المراقبة المنتظمة ألسواق العمالت لتحديد اإلجراء المناسب لتقليل التعرض  الدرهم اإلماراتي. تقوم
 لمخاطر العمالت األجنبية.

 

-٣٨- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 ر أسعار الفائدةمخاط )٢(
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار 
الفائدة في السوق. تتعرض الفروع لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم تطابق إعادة تسعير أسعار الفائدة لألصول وااللتزامات 

خارج الميزانية العمومية التي تستحق أو يعاد تسعيرها في فترة معينة. تدير الفروع هذه المخاطر من خالل مطابقة إعادة  واألدوات
 تسعير األصول وااللتزامات من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر.

تج عنه امه في احتساب القيمة الحالية، ينمعدل الفائدة الفعلي (العائد الفعلي) لألداة المالية النقدية هو المعدل الذي، عند استخد
القيمة الدفترية لألداة. المعدل هو معدل تاريخي ألداة بسعر ثابت مدرج بالتكلفة المطفأة وسعر السوق الحالي ألداة ذات معدل 

 عائم أو أداة مدرجة بالقيمة العادلة.
عرضة ع أدوات بدون معدل عائم. وعليه فإن الفروع غير مأسعار الفائدة التي تفرضها الفروع وتعرضها ثابتة، وتتعامل الفروع م

 لمخاطر أسعار الفائدة.
 مخاطر الدفع المسبق )٣(

مخاطر الدفع المسبق هي مخاطر تعرض الفروع لخسارة مالية ألن العمالء واألطراف المقابلة يسددون أو يطلبون السداد في وقت 
 المقدمة ذات السعر الثابت عندما تنخفض أسعار الفائدة.مبكر أو متأخر عما هو متوقع، مثل القروض والدفعات 

من األدوات المالية واجبة السداد ستدفع مقدًما في بداية السنة، مع ثبات  ٪١٠يقدر األثر على الربح لسنة واحدة، بافتراض أن 
 راتي).ألف درهم إما ١،٦٩١: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم إماراتي ( ١،٨٥٤جميع المتغيرات األخرى، بمبلغ 

 مخاطر االئتمان )ب(
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عميل، مما يؤدي إلى خسارة مالية. 
تدير الفروع مخاطر االئتمان عن طريق وضع حدود للمقترضين األفراد ومجموعات المقترضين والقطاعات الجغرافية والصناعية.  

فروع أيًضا بمراقبة تعرضات مخاطر االئتمان، وتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة بشكل مستمر. وتحصل الفروع تقوم ال
على ضمانات، عند الحاجة، وتبرم ترتيبات مقاصة رئيسية وترتيبات ضمان مع األطراف المقابلة، وتحد من مدة التعرضات. 

 .٧وض والدفعات المقدمة، يرجى الرجوع إلى اإليضاح للحصول على تفاصيل حول تكوين محفظة القر 
تظهر تركزات مخاطر االئتمان عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة 

مماثل بفعل أي  كلالجغرافية، أو يكون لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتهم على مواجهة التزامات تعاقدية تتأثر بش
تغيير في األوضاع االقتصادية أو السياسية أو أي أوضاع أخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء الفرع تجاه التطورات 

 التي تؤثر على مجال معين أو مواقع جغرافية معينة.
يتم تحصيل  م الفروع بتسديد الدفعات نيابة عنها.تتيح الفروع لعمالئها خطابات الضمان وخطابات االعتماد التي قد تتطلب أن تقو 

هذه الدفعات من العمالء بناًء على شروط خطابات الضمان وخطابات االعتماد. وهي تعرض الفروع لمخاطر مماثلة للقروض 
 والدفعات المقدمة، ويتم الحد منها من خالل نفس عمليات وسياسات الرقابة.

 مخاطر االلتزام المتعلقة باالئتمان
 توزيع األصول المالية للفروع المعرضة لمخاطر االئتمان حسب المنطقة الجغرافية

 على النحو التالي:
 

 

-٣٩- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة  
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

قروض ودفعات  
 مقدمة

 مستحق من  
 بنوك أخرى 

 أصول  
 أخرى 

 اإلجمالي 

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

بالدرهم  
اإلماراتي 

 باآلالف

بالدرهم  
اإلماراتي 

 باآلالف

بالدرهم  
اإلماراتي 

 باآلالف
2019        

 ٥٨٧،٠٥٨  ٦،٤٠٦  ٤١٣،٠٣٤  ١٦٧،٦١٨ اإلمارات العربية المتحدة
 ٤،٦٨٢  -  ٤،٦٨٢  - أخرى

 ٥٩١،٧٤٠  ٦،٤٠٦  ٤١٧،٧١٦  ١٦٧،٦١٨ 
        (ُمعدل) ٢٠١٨

 ٤٧٣،٣٦٨  ٦،٩٠٨  ٣٣٧،٩٠٤  ١٢٨،٥٥٦ اإلمارات العربية المتحدة 
 ١٩،٤٧٣  -  ١٩،٤٧٣  - أخرى

 ٤٩٢،٨٤١  ٦،٩٠٨  ٣٥٧،٣٧٧  ١٢٨،٥٥٦ 
 تتعلق بشكل أساسي ٣٠إيضاح إن مخاطر االئتمان الناشئة عن البنود خارج الميزانية العمومية المفصح عنها في 

 باإلمارات العربية المتحدة فيما يلي توزيع األصول المالية للفروع حسب قطاع الصناعة:
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 

 (ُمعدل]
 بالدرهم اإلماراتي باآلالف   بالدرهم اإلماراتي اآلالف

 ٣٥٧،٣٧٧  ٤١٧،٧٦٠ المؤسسات المالية
 ١٣٥،٤٦٤  ١٧٤،٠٢٤ التجارة والتصنيع

 ٤٩٢،٨٤١  ٥٩١،٧٤٠ 

يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات بيان المركز المالي المجمع دون األخذ في االعتبار أي ضمانات 
وتحسينات ائتمانية أخرى. يظهر الحد األقصى للتعرض اإلجمالي، قبل تأثير التخفيف من خالل استخدام المقاصة الرئيسية واتفاقيات 

 الضمان.
 جودة االئتمان لألدوات المالية

 يوضح الجدول أدناه التعرض لمخاطر االئتمان حسب جودة االئتمان لألصول المالية حسب الفئة والدرجة والحالة.
غير متأخرة وغير منخفضة    

 القيمة
متأخرة أو  

منخفضة القيمة 
 بشكل فردي

إجمالي الحد  
األقصى 
درجة   درجة قياسية     درجة عالية    ٢٠١٩ للتعرض

 منخفضة
  

 ٤١٧،٨١٩  ١٠٣  -  -  ٤١٧،٧١٦ مستحق من بنوك أخرى
 ٢٢٧،٥٢٥  ٨٤،٠٢٢  -  -  ١٤٣،٥٠٣ القروض والدفعات المقدمة

 ٦،٤٠٦  -  -  -  ٦،٤٠٦ أصول أخرى
 ٦٥١،٧٥٠  ٨٤،١٢٥  -  -  ٥٦٧،٦٢٥ 

          (ُمعدل) ٢٠١٨
 ٣٥٧،٤٧٣  ٩٦  -  -  ٣٥٧،٣٧٧ بنوك أخرىمستحق من 

 ١٨٤،٨٦٢  ٦٣،٣٥٣  -  -  ١٢١،٥٠٩ القروض والدفعات المقدمة
 ٦،٩٨٠  -  -  -  ٦،٩٠٨ أصول أخرى

 ٥٤٩،٢٤٣  ٦٣،٤٤٩  -  -  ٤٨٥،٧٩٤ 
 

 

-٤٠- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 تحليل التقادم لألصول المتأخرة أو منخفضة القيمة بشكل فردي

أقل من  
 يوماً  ٣٠

إلى  ٣١من  
 يوماً  ٩٠

إلى  ٩١من  
 يوماً  ٣٦٠

أكثر من  
 يوما ٣٦٠

 
 اإلجمالي

بالدرهم  
اإلماراتي 

 باآلالف

بالدرهم  
اإلماراتي 

 باآلالف

بالدرهم  
اإلماراتي 

 باآلالف

بالدرهم  
اإلماراتي 

 باآلالف

بالدرهم  
اإلماراتي 

 باآلالف
٢٠١٩          

القروض والدفعات المقدمة المتأخرة وغير 
 ٤،٧٠٤ منخفضة القيمة

 
١٠،١٥٦ 

 
- 

 
- 

 
١٤،٨٥٨ 

القروض والدفعات المقدمة المتأخرة 
 - ومنخفضة القيمة

 
- 

 
١٧،٥٢٧ 

 
٥١،٧٤٠ 

 
٦٩،٢٦٧ 

 ٨٤،١٢٥  ٥١،٧٤٠  ١٧،٥٢٧  ١٠،١٥٦  ٤،٧٠٢ 
          (ُمعدل) ٢٠١٨

الدفعات المقدمة المتأخرة وغير القروض و 
 ٢،٣٣٩ منخفضة القيمة

 
٥،٥٨٩ 

 
- 

 
- 

 
٧،٩٢٨ 

القروض والدفعات المقدمة المتأخرة ومنخفضة 
 - القيمة

 
- 

 
٢٢،٣١٧ 

 
٣٣،٢٠٤ 

 
٥٥،٥٢١ 

 ٦٣،٤٤٩  ٣٣،٢٠٤  ٢٢،٣١٧  ٥،٥٨٩  ٢،٣٣٩ 
   
 للحصول على معلومات مفصلة فيما يتعلق بمخصص خسائر انخفاض قيمة القروض والدفعات المقدمة. ٧يرجى الرجوع إلى اإليضاح  

والمقبولة على الجودة المتأصلة االئتمان لألطراف المقابلة وجدول المخاطر يقوم تصنيف األصول المالية ضمن الدرجات العالية والقياسية 
المقدرة والقبول وتوافر الضمانات وفقا لنموذج التقييم الداخلي للفروع. يعتمد تصنيف المستحق من البنوك األخرى على التصنيف الخارجي 

 لألطراف المقابلة.
 سياسات الحد من المخاطر والتخفيف من حدتها:

ض ر تستخدم الفروع مجموعة متنوعة من األساليب لتقليل مخاطر االئتمان على عمليات اإلقراض لديها. واألهم من ذلك إجراء تقييم لقدرة المقت
على خدمة المستوى المقترح لالقتراض دون أي ضائقة. هذه هي سياسات الفروع إلثبات أن القروض في حدود قدرة العميل على السداد، 

العتماد بشكل مفرط على الضمان، ونتيجة لذلك، فإن االعتماد على مكانة العميل ونوع المنتج، قد يجعل من التسهيالت غير عوضًا عن ا
 مضمونة.

 تقوم الفروع بإدارة وتحديد ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان أينما تم تحديدها
 لبلدان.على وجه الخصوص، لألطراف المقابلة األفراد والمجموعات والمجاالت وا

تتم إدارة مخاطر االئتمان بشكل أساسي من خالل وضع حدود على مقدار المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد أو مجموعة من 
 المقترضين والقطاعات الجغرافية والصناعية. تتم مراقبة هذه المخاطر على أساس متجدد وتخضع لمراجعة سنوية أو أكثر.

مخاطر االئتمان من خالل التحليل المنتظم لقدرة المقترضين والمقترضين المحتملين على الوفاء بالتزامات سداد الفائدة يتم أيًضا إدارة التعرض ل
 وأصل الدين، وعن طريق تغيير حدود اإلقراض عند االقتضاء. فيما يلي بعض إجراءات السيطرة والتخفيف المحددة األخرى.

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
ير ييعتمد مبلغ ونوع الضمان المطلوب على تقييم مخاطر االئتمان للطرف المقابل. يتم تنفيذ اإلرشادات المتعلقة بقبول أنواع الضمانات ومعا 

 التقييم.
 

 

-٤١- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في للسنة 

 

األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها هي النقد وسندات االدخار والودائع الثابتة والضمانات المقابلة. هذه هي سياسات 
 الفروع للتخلص من الممتلكات المعاد حيازتها بطريقة منظمة.

 يتم استخدام العائدات لتقليل أو سداد المطالبة المستحقة. ال تشغل الفروع عمومًا العقارات المعاد حيازتها لالستخدام التجاري. 
 األدوات المالية بالتكلفة المطفأة حسب المنتج

 نيف األصل.رحلة حسب تصيعرض الجدول أدناه تفصيًال لألدوات المالية بالتكلفة المطفأة ومخصص انخفاض القيمة مع تخصيص الم
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة  

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

بالدرهم  
اإلماراتي 

 باآلالف

 
بالدرهم اإلماراتي 

 باآلالف

 
بالدرهم اإلماراتي 

 باآلالف
        التعرض اإلجمالي:

        ) التعرض الممول:١(
 ٤١٧،٨١٩     -        -     ٤١٧،٨١٩ من بنوك أخرىمستحق 

 ٢٢٧،٥٢٥  ٦٩،١٣٨  ١٠،١٥٦  ١٤٨،٢٣١ القروض والدفعات المقدمة
 ٦،٤٠٦   -      -     ٦،٤٠٦ أصول أخرى

        التعرض غير الممول:) ٢(
        خطابات الضمان وخطابات

 ١٠٨،٦١٠  -  -  ١٠٨،٦١٠ االعتماد
 ٧٦٠،٣٦٠  ٦،١٣٨  ١٠،١٥٦  ٦٨١،٠٦٦ اإلجمالي

        الخسارة االئتمانية المتوقعة:

        ) التعرض الممول:١(
 )١٠٣(   -      -     )١٠٣( مستحق من بنوك أخرى

 )٥٩،٩٠٧(  )٥٨،٨٣٣(  )٢٧٦(  )٧٩٨( القروض والدفعات المقدمة
    -        -        -        -    أصول أخرى

        الممول:) التعرض غير ٢(
        خطابات الضمان وخطابات

 )٤٠٣(  -  -  )٤٠٣( االعتماد
 )٦٠،٤١٣(  )٥٨،٨٣٣(  )٢٧٦(  )١،٣٠٤( اإلجمالي

        صافي التعرض:
        ) التعرض الممول:١(

 ٤١٧،٧١٦     -        -     ٤١٧،٧١٦ مستحق من بنوك أخرى
 ١٦٧،٦١٨  ١٠،٣٠٥  ٩،٨٨٠  ١٤٧،٤٣٣ القروض والدفعات المقدمة

 ٦،٤٠٨   -      -     ٦،٤٠٦ أصول أخرى
        ) التعرض غير الممول:٢(

 ١٠٨،٢٠٧  -  -  ١٠٨،٢٠٧ االعتماد خطابات الضمان وخطابات
 ٦٩٩،٩٤٧  ١٠،٣٠٥  ٩،٨٨٠  ٦٧٩،٧٦٢ اإلجمالي

 

 

-٤٢- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (ُمعدل) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
 اإلجمالي  ٣المرحلة   ٢المرحلة   ١المرحلة  

بالدرهم 
إلماراتي 
 باآلالف

 
بالدرهم اإلماراتي 

 باآلالف

 
اإلماراتي بالدرهم 
 باآلالف

 
بالدرهم اإلماراتي 

 باآلالف
        إجمالي التعرض

        التعرض الممول:) ١(
 ٣٥٧،٤٧٣  -   -   ٣٥٧،٤٧٣ مستحق من بنوك أخرى

 ١٨٤،٨٦٢  ٥٥،٥٢٢  ٥،٥٩٠  ١٢٣،٧٥٠ القروض والدفعات المقدمة
 ٦،٩٠٨  -   -   ٦،٩٠٨ أصول أخرى

 ) التعرض غير الممول:٢(
 ١٣٧،٨٢٦      ١٣٧،٨٢٦ االعتمادخطابات الضمان وخطابات 

 ٦٨٧،٠٦٩  ٥٥،٥٢٢  ٥،٥٩٠  ٦٢٥،٩٥٧ اإلجمالي
        الخسارة االئتمانية المتوقعة:

        ) التعرض الممول:١(
 )٩٦(  -   -   )٩٦( مستحق من بنوك أخرى

 )٥٦،٣٠٦(  )٥٥،٥٢٢(  )٢٨٨(  )٥٤٩( القروض والدفعات المقدمة
        أصول أخرى

 -  -  -  - ) التعرض غير الممول:٢(
 )٥٠٦(  -   -   )٥٠٦( خطابات الضمان وخطابات االعتماد

 )٥٦،٩٠٨(  )٥٥،٥٢٢(  )٢٨٨(  )١،١٤٨( اإلجمالي
        :صافي التعرض

        ) التعرض الممول:١(
 ٣٥٧،٣٧٧  -  -  ٣٥٧،٣٧٧ مستحق من بنوك أخرى

 ١٢٨،٥٥٦  -  ٥،٣٥٢  ١٢٣،٢٠٤ والدفعات المقدمةالقروض 
 ٦،٩٠٨  -  -  ٦،٩٠٨ أصول أخرى

        ) التعرض غير الممول:٢(
 ١٣٧،٣٢٠  -  -  ١٣٧،٣٢٠ خطابات الضمان وخطابات االعتماد

 ٦٣٠،١٦١  -  ٥،٣٥٢  ٦٢٤،٨٠٩ اإلجمالي
 

 (ج) مخاطر السيولة
االلتزامات المستحقة وسحوبات الودائع وتمويل نمو األصول والعمليات التجارية والوفاء السيولة هي القدرة المستمرة على استيعاب 

 بااللتزامات التعاقدية من خالل الوصول غير المقيد إلى التمويل بأسعار السوق المعقولة.
 مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الفروع على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

اطر السيولة ناتجة عن اضطرابات السوق أو انخفاض التصنيف االئتماني مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر يمكن أن تكون مخ
التمويل على الفور. للحماية من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وتتم إدارة األصول مع وضع السيولة في االعتبار 

 يومي.وتقوم اإلدارة بمراقبة السيولة على أساس 

 

-٤٣- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

مليات عيلخص الجدول أدناه جدول استحقاق االلتزامات المالية للفروع بناًء على التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.  يتم التعامل مع 
 السداد التي تخضع لإلشعار كما لو كان سيتم تقديم إشعار على الفور.

 أقل من 
 ثالثة أشهر 

 ثالثة أشهر إلى 
 سنة واحدة

 سنة واحدة إلى 
 خمس سنوات

  
 اإلجمالي

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

بالدرهم اإلماراتي  
 باآلالف

بالدرهم اإلماراتي  
 باآلالف

بالدرهم اإلماراتي  
 باآلالف

٢٠١٩        
 

 ٧٠٠،١٠١ ودائع العمالء
 

١٣٠،٥٦٧ 
 

- 
 

٨٣٠،٦٦٨ 
 ١٢،١٣٦  -  ١٢،١٣٦  - مستحق إلى المركز الرئيسي

 ٢،٦٣٥  ٩١٤  ١،٢٩٠  ٤٣١ التزامات اإليجار
االلتزامات األخرى (باستثناء مكافآت 

 - نهاية الخدمة للموظفين)
 

١٦،٧٠٦ 
 

- 
 

١٦،٧٠٦ 
 ٨٦٢،١٤٥  ٩١٤  ١٦٠،٦٩٩  ٧٠٠،٥٣٢ 

 

        (ُمعدل) ٢٠١٨
 ٥٦٧،٢٩٥  -  ١٤٢،٠٧٠  ٤٢٥،٢٢٥ ودائع العمالء

 ١٢،٥٧٠  -  ١٢،٥٧٠   مستحق إلى المركز الرئيسي
االلتزامات األخرى (باستثناء مكافآت 

 - نهاية الخدمة للموظفين)
 

 
 

- 
 

٥،٥٨٢ 
 ٥٨٥،٤٤٧  -    ٤٢٥،٢٢٥ 
 

أصول والتزامات الفروع. تم تحديد آجال استحقاق األصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في يلخص الجدول أدناه جدول استحقاق 
تاريخ بيان المركز المالي المجمع حتى تاريخ االستحقاق المتوقع. قد تختلف آجال االستحقاق الفعلية عن آجال االستحقاق الموضحة أدناه 

 اته مع أو بدون غرامات الدفع المسبق، وقد يتعين سداد الودائع من قبل العمالء عند الطلب.حيث قد يكون للمقترض الحق في سداد التزام
 :٢٠١٩ديسمبر  ٣١فيما يلي بيان استحقاق األصول وااللتزامات كما في  

 أقل من  
 ثالثة أشهر

 ثالثة أشهر إلى 
 سنة واحدة

 سنة واحدة إلى 
 خمس سنوات

  
 اإلجمالي

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

بالدرهم اإلماراتي  
 باآلالف

بالدرهم اإلماراتي  
 باآلالف

بالدرهم اإلماراتي  
 باآلالف

        األصول

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات 
 العربية المتحدة المركزي

 

٣٧٩،٢٥٣ 

 

- 

 

- 

 
 

٣٧٩،٢٥٣ 
 ٤١٧،٧١٦  ٣،٠٠٠  ٣٤٩،٨٩٧  ٦٤،٨١٩ مستحق من بنوك أخرى

 ١٦٧،٦١٨  ١٢،١٤٠  ٦٧،٤١١  ٨٨،٠٦٧ المقدمةالقروض والدفعات 

 ٦،٤٠٦  ١٤١  ٤،٠٢٨  ٢،٢٣٧ أصول أخرى

 ٢،٥٩٥  ٢،٥٩٥  -  - أصول حق االستخدام
 ٣،٤٨٦  ٣،٤٨٦  -  - ممتلكات ومعدات

 
٩٧٧،٠٧٤  ٢١،٣٦٢  ٤٢١،٣٣٦  ٥٣٤،٣٧٦ 

 

 
-٤٤- 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 
 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 أقل من 

 ثالثة أشهر
 ثالثة أشهر إلى 

 سنة واحدة
سنة واحدة إلى  

 خمس سنوات
  

 اإلجمالي
بالدرهم اإلماراتي 

 باآلالف
بالدرهم اإلماراتي  

 باآلالف
بالدرهم اإلماراتي  

 باآلالف
بالدرهم اإلماراتي  

 باآلالف
        االلتزامات

 ٨٣٠،٦٦٨  -  ١٣٠،٥٦٧  ٧٠٠،١٠١ ودائع العمالء
 ١٢،١٣٦  -  ١٢،١٣٦  - مستحق إلى المركز الرئيسي

 ٢،٦٣٥  ٩١٤  ١،٢٩٠  ٤٣١ التزامات اإليجار
 ١٧،٨٢٣  -  ١٧،٨٢٣  - التزامات أخرى

 ٥،١٤٣  -  ٥،١٤٣  - مخصص الضريبة
 ٨٦٨،٤٠٥  ٩١٤  ١٦٦،٩٥٩  ٧٠٠،٥٣٢ 

 (معدل): ٢٠١٩ديسمبر  ٣١فيما يلي بيان استحقاق األصول وااللتزامات كما في  
 أقل من 

 ثالثة أشهر
 ثالثة أشهر إلى 

 سنة واحدة
سنة واحدة إلى  

 خمس سنوات
  

 اإلجمالي
بالدرهم  

اإلماراتي 
 باآلالف

بالدرهم اإلماراتي  
 باآلالف

بالدرهم  
اإلماراتي 

 باآلالف

بالدرهم اإلماراتي  
 باآلالف

        األصول
النقد واألرصدة لدى المصرف المركزي 

 ١٨٣،٩٧٩ لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 

- 
 

- 
 

١٨٣،٩٧٩ 
 ٣٥٧،٣٧٧  ٣،٠٠٠  ١٨٥،٠٠٠  ١٦٩،٣٧٧ مستحق من بنوك أخرى

 ١٢٨،٥٥٦  ٢٥،٦١٢  ٧٩،٥١٤  ٢٣،٤٣٠ القروض والدفعات المقدمة
 ٦،٩٠٨  ١٤٦  ٣،٩٧٠  ٢،٧٩٢ أصول أخرى

 ٢،٦١٧  ٢،٦١٧  -  - ممتلكات ومعدات
 ٦٧٩،٤٣٧  ٣١،٣٧٥  ٢٦٨،٤٨٤  ٣٧٩،٥٧٨ 

        االلتزامات

 ٥٦٧،٢٩٥  -  ١٤٢،٠٧٠  ٤٢٥,٢٢٥ ودائع العمالء
 ١٢،٥٧٠  -  ١٢،٥٧٠  - مستحق إلى المركز الرئيسي

 ٦،٦٩٠  -  ٦،٦٩٠  - التزامات أخرى
 ١،٠٠٨  -  ١،٠٠٨  - مخصص الضريبة

 ٥٨٧،٥٦٣  -  ١٦٢،٣٣٨  ٤٢٥,٢٢٥ 
 

قدي اتم تحديد آجال استحقاق األصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ بيان المركز المالي المجمع حتى تاريخ االستحقاق التع
 السارية كما هو موضح في سجل االحتفاظ بالودائع لدى الفروع وتوافر األموال السائلة.وال تأخذ في الحسبان آجال االستحقاق 

تحتوي خطابات الضمان الخاصة بالفروع بشكل عام على تواريخ انتهاء محددة أو بنود إنهاء أخرى مع إمكانية التجديد بناًء على طلب 
حقاق محدد بناًء على الخبرة السابقة للفروع، ويتم تجديد خطابات الضمان العمالء.  ومع ذلك تعتبر خطابات الضمان هذه ليس لها أي است

 هذه بناًء على طلب من العمالء عند انتهاء الصالحية.

 

-٤٥- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 تتوقع الفروع أنه لن يتم سحب جميع التعهدات أو االلتزامات الطارئة قبل انتهاء صالحية االرتباطات.

 (د) مخاطر التشغيل
 مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناجمة عن الفشل في العمليات التشغيلية واألفراد والنظام الذي 

 يدعم العمليات التشغيلية.
المخاطر من خالل وضع سياسات وٕاجراءات، التي يعتمدها مجلس إدارة المركز الرئيسي، ويتم تطبيقها للتحديد والتقييم تدير الفروع هذه 

 واإلشراف على المخاطر التشغيلية باإلضافة إلى أنواع أخرى من المخاطر المتعلقة باألنشطة المصرفية والمالية للفروع.
 . القيمة العادلة٢٩

 
أو التزام معين هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في  القيمة العادلة ألصل

 معة.جالسوق في تاريخ القياس. القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية تقارب قيمتها الدفترية كما هو مبين في هذه البيانات المالية الم
 تزامات الطارئة. التعهدات واالل٣٠

 التعهدات المتعلقة باالئتمان
لعميل االمبالغ التعاقدية للفروع فيما يتعلق بخطابات الضمان وخطابات االعتماد تلزم الفروع بتسديد الدفعات نيابة عن العمالء بشرط استيفاء 

 مًا بالكامل، وأن أي ضمانات أو ضمانات أخرى ليسلشروط العقد. تمثل المبالغ التعاقدية مخاطر االئتمان، بافتراض أن المبالغ مدفوعة مقد
هي تلها قيمة. ال يمثل إجمالي المبلغ التعاقدي لاللتزامات بالضرورة متطلبات نقدية مستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات ستنتهي أو تن

 دون تمويل.
ًرا ألن تتمتع بتواريخ انتهاء صالحية ثابتة أو بنود إنهاء أخرى. نظتمثل ارتباطات القرض االلتزامات التعاقدية لتقديم القروض. وعمومًا هي 

وبة حااللتزامات قد تنتهي دون سحبها، فإن إجمالي المبالغ ال يمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية. بلغت التزامات القرض غير المس
 :٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم إماراتي ( ٥٧،٧٠٢مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 ألف درهم إماراتي). ٥٣،٩٤٦
 تتحمل الفروع االلتزامات الطارئة التالية:

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
 

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معدل)

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

 ١٣٧،٨٢٦  ١٠٨،٦١٠ خطابات الضمان وخطابات االعتماد 
مخصص انخفاض القيمة وفًقا لطريقة الخسارة االئتمانية المتوقعة  

 )٢٨و ١٦(إيضاح 
)٥٠٦(  )٤٠٣( 

 ١٣٧،٣٢٠  ١٠٨،٢٠٧ 

 

-٤٦- 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 السابقة تسويات السنة .٣١
فيما يتعلق  ٩خالل السنة السابقة، لم تأخذ الفروع بعين االعتبار تأثير متطلبات التطبيق وٕاعادة القياس من المعيار الدولي للتقارير المالية 

ة المركزي دبمخصصات انخفاض القيمة ومتطلبات احتياطي انخفاض القيمة بحسب المذكرة التوجيهية الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتح
("المذكرة التوجيهية إلى البنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي  ٢٠١٨أبريل  ٣٠) والمؤرخة في CBUAE/BSD/2018/458رقم (

ديسمبر  ٣١ي المنتهية ف (األدوات المالية) في اإلمارات العربية المتحدة")، وبالتالي، تعبِّر البيانات المالية المجمعة المدققة للسنة ٩للتقارير المالية 
، وبحسب التوجيهات ٢٠١٩، عن رأي متحفظ. خالل عام ٢٠١٩سبتمبر  ٠٨، الصادرة عن المدقق السابق الذي يعود تاريخ تقاريره إلى ٢٠١٨

 ٣١هية في عة للسنة المنتالصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، ُيعاد إدراج وتعديل المعلومات المقارنة في البيانات المالية المجم
واحتياطي متطلبات انخفاض القيمة بحسب  ٩الستيفاء متطلبات التطبيق وٕاعادة القياس من المعيار الدولي للتقارير المالية  ٢٠١٩ديسمبر 

 التوجيهات سالفة الذكر. 
 

 كما يلي:  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مطابقة بيان المركز المالي المجمع كما في 
 المدرجة سابقًا  األصول

 
 باآلالف 
 (بالدرهم)

المعاد إدراجها/المعاد  
 تصنيفها 
 باآلالف 
 (بالدرهم)

تأثير الخسارة  
 االئتمانية المتوقعة 

 باآلالف 
 (بالدرهم)

 المعاد إدراجها  
 

 باآلالف 
 (بالدرهم)

النقد واألرصدة لدى مصرف اإلمارات 
 العربية المتحدة المركزي

١٨٣،٩٧٩  -  -  ١٨٣،٩٧٩ 

)٩٦(  ٣٥٧،٤٧٣ مستحق من بنوك أخرى   -  ٣٥٧،٣٧٧ 
)٢٤،٦٧٩(  ٦٠١  ١٥٢،٦٣٤ قروض وُسلف   ١٢٨،٥٥٦ 
)٢٢٣(  ٧،١٣١ أصول أخرى   -  ٦،٩٠٨ 

 ٢،٦١٧  -  -  ٢،٦١٧ ممتلكات ومعدات
 ٢٤،٦٧٩(  ٢٨٢  ٧٠٣،٨٣٤(   ٦٧٩،٤٣٧ 

 حقوق الملكية وااللتزامات
 ٧٥،٠٠٠  -  -  ٧٥،٠٠٠ رأس المال

 ٩،٠٥٠  -  -  ٩،٠٥٠ االحتياطي القانوني
 ٢،٠٧٨  ٢،٠٧٨  -  - احتياطي انخفاض القيمة

)٢٦،٧٥٧(  -  ٣٢،٥٠٣ األرباح المحتفظ بها   ٥،٧٤٦ 
)٤،٥٨٤(  ٥٧١،٨٧٩ ودائع العمالء   -  ٥٦٧،٢٩٥ 

 ١٢،٥٧٠  -  -  ١٢،٥٧٠ مستحق إلى المكتب الرئيسي
 ٦،٦٩٠  -  ٤،٨٦٦  ١،٨٢٤ التزامات أخرى

 ١،٠٠٨  -  -  ١،٠٠٨ مخصص الضريبة
 ٢٤،٦٧٩(  ٢٨٢  ٧٠٣،٨٣٤(   ٦٧٩،٤٣٧ 

 

-٤٧- 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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عربي ودويل

•• الفجر-خرية ال�صيباين

    يف غ�شون ع�شرة اأيام فقط، جنحت 
الأفغاين  اجل��ي�����س  ه���زم  ط��ال��ب��ان يف 
وال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ة. خيبة 
اأنهم  رغم  لالأمريكيني،  رهيبة  اأمل 
مل يبخلوا يف توفري و�شائل تدريب 
الأف��غ��ان. منذ عام  وجتهيز اجل��ن��ود 
2001، خ�ش�شت الوليات املتحدة 
ل�شالح  دولر  مليار   88 م��ن  اأك���ر 
وال�شرطة(  )اجل��ي�����س  الأم����ن  ق���وات 
ف��ات��ورة �شخمة يف �شوء  ال��ب��الد.  يف 

فعاليتها ...
التكلفة  ق��ط��رة يف  وه����ذه جم���رد     
الإج��م��ال��ي��ة ل��ل��ت��دخ��ل الأم��ري��ك��ي يف 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان. وب��ح�����ش��ب ب��اح��ث��ني يف 
ج��ام��ع��ة ب������راون، اأن��ف��ق��ت ال���ولي���ات 
بني  دولر  م��ل��ي��ار   2261 امل��ت��ح��دة 

2001 و2021.
 وب���ذل���ك اأث��ق��ل��ت م��ي��زان��ي��ت��ا وزارت����ي 
 1435 مبقدار  واخلارجية  الدفاع 

مليار دولر. 
الرعاية  على  الإن��ف��اق  تكلفة  وبلغت 
ال�شحية للمحاربني القدامى 296 

مليار دولر.
 وكانت هناك حاجة اإىل 530 مليار 
القرو�س  على  الفوائد  لدفع  دولر 
التي ح�شلت عليها الوليات املتحدة 

لتمويل هذه احلرب.

ت�سدد  ف��ائ��دة  ت��ري��ل��ي��ون   6.5
بحلول عام 2050!

العظمى  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ا���ش��ت��خ��دام     مت 
من الأموال يف العمليات الع�شكرية. 
تقريرها  يف  ال��دف��اع  وزارة  واأ���ش��ارت 
الأخري، اإىل اأن التكلفة املبا�شرة لتلك 
اأك��ر من  اإىل  ارتفعت  قد  العمليات 
815 مليار بني 2002 و2020. 
لإعادة  �شت  خ�شّ ملياًرا   143 لكن 

م�شاريع  خ����الل  م���ن  ال���ب���الد،  ب���ن���اء 
تهريب  مكافحة  اأو  التحتية  البنية 
ُت�شتخدم  امل��خ��درات. وه��ي مبالغ مل 
ج��ي��د: يف ظ��ل حكومة  ب�شكل  دائ��ًم��ا 
ف��ا���ش��دة وغ���ري ف��ع��ال��ة، مت��ت خ�شارة 
و2019،   2009 بني  ملياًرا   19
وفًقا  الح���ت���ي���ال،  اأو  ال���ه���در  ب�����ش��ب��ب 
للمفت�س العام اخلا�س باإعادة اإعمار 

اأفغان�شتان.

املذهلة  ال��ف��ات��ورة  ه��ذه     و�شت�شتمر 
يف  دولر  م��ل��ي��ار   2،261 ال��ب��ال��غ��ة 
يف  ب��اح��ث��ون  لح���ظ  ف��ق��د  الت�شخم. 
الوليات  اإن��ف��اق  اأن  ب����راون،  جامعة 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة 
اأفغان�شتان  يف  القدامى  للمحاربني 
والعراق قد يرتفع اإىل ما بني 600 
يف  دولر  وت��ري��ل��ي��ون  دولر  م��ل��ي��ار 
العقود املقبلة. غري ان هذه الدرا�شة 

�شيكون  ثمن  اأثقل  اأن  تقّدر  نف�شها 
 2001 ال��دي��ن. بني  �شك ثمن  بال 
التدخالت  احت�شبنا  اإذا  و2050، 
يف باك�شتان والعراق، ف�شيتعني على 
تريليون   6.5 دف����ع  الأم���ري���ك���ي���ني 
املقرت�شة  املبالغ  دولر كفوائد على 
ل��ت��م��وي��ل��ه��ا... ج��ب��ل م��ن ال�����دولرات 

يبدو اأنه قد مت ا�شتثماره �شدى.
عن لك�سربي�س

جبل من الدولرات مت ا�ستثماره �سدى

دولر التكلفة الباهظة للتدخل الأمريكي يف اأفغان�ستان مليار   2261
- �ست�ستمر الفاتورة املذهلة يف النمو يف العقود القادمة ...

وا�سنطن تنتقد جمددًا 
الأن�سطة النووية الإيرانية 

عمليات اإجالء يف الكوت دازور 
ب�سبب حريق غابات كبري 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعربت الوليات املّتحدة عن قلقها اإزاء ما اأعلنته الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية موؤّخراً من اأّن اإيران تعمل على 
ب، مطالبة اجلمهورية  اإنتاج اليورانيوم املعدين املخ�شّ

الإ�شالمية بالعودة اإىل طاولة املفاو�شات.
اإّن الوليات املتحدة  وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية 
الدولية  الوكالة  اأع�شاء  اأع��ّده  تقرير  اآخر  اّطلعت على 
اأّي  لديها  “لي�شت  اإي����ران  اأّن  وتعترب  ال��ذري��ة  للطاقة 

حاجة فعلية لإنتاج اليورانيوم املعدين«.
ويف 2015 اأبرمت اإيران اتفاقاً مع الدول الكربى ين�ّس 
املفرو�شة  والأمم��ي��ة  الغربية  العقوبات  تخفيف  على 
بعدم  التزامها  مقابل  النووية  اأن�شطتها  ب�شبب  عليها 
اأن�شطتها النووية  ال�شعي لمتالك �شالح ذري وخف�س 

املو�شوعة حتت رقابة �شارمة من الأمم املتحدة.
وب��ال��ت��ايل ت��ع��ّه��دت ط��ه��ران مب��وج��ب ه��ذا الت��ف��اق بعدم 

ب. اإنتاج يورانيوم خم�شّ
لكّن اإيران قالت يف وقت �شابق من هذا العام اإّنها بداأت 
باإنتاج اليورانيوم املعدين لأغرا�س بحثية، وهو مو�شوع 
ت�شنيع  يف  ا�شتخدامها  ميكن  امل���ادة  ه��ذه  لأن  ح�ّشا�س 

اأ�شلحة نووية.
والإثنني قال املتحّدث با�شم وزارة اخلارجية الأمريكية 
النووي  الت�شعيد  اإّن  بو�شوح  قلنا  “لقد  براي�س  نيد 

امل�����ش��ت��م��ّر، خ���ارج ح���دود الت��ف��اق ال���ن���ووي، ي��وؤت��ي نتائج 
عك�شية ويتعار�س مع عودة اإىل احرتام متبادل ل�شروط 

التفاق«.
اإي��ران ت�شعيدها  اأن توقف  “وجوب  و�شّدد براي�س على 
اأن  اأج��ل  م��ن  املفاو�شات  ط��اول��ة  اإىل  تعود  واأن  ال��ن��ووي 

تنّفذ بالكامل وبح�شن نية” التفاق الدويل.
وباتت مفاعيل التفاق النووي الإيراين يف حكم امللغاة 
عملياً مذ قّرر الرئي�س الأمريكي ال�شابق دونالد ترامب 
واإع��ادة فر�س عقوبات قا�شية  منه  اأحادياً  �شحب بالده 
ت�شّببت باأزمة اقت�شادية ومعي�شية حاّدة يف اجلمهورية 

الإ�شالمية.
ب��اي��دن الذي  واأب����دى الرئي�س الأم��ريك��ي اجل��دي��د ج��و 
العودة اىل  2021، عزمه على  توىل مهامه يف مطلع 
التزاماتها والتي  اإي��ران لح��رتام  التفاق ب�شرط عودة 
على  رّداً   2019 م��ن  اع��ت��ب��ارا  غالبيتها  ع��ن  ت��راج��ع��ت 

الن�شحاب الأمريكي منه.
اأمريكية  مب�شاركة  ال��ك��ربى،  وال��ق��وى  اإي���ران  وتخو�س 
ت���ه���دف لإحياء  ف��ي��ي��ن��ا  م��ب��اح��ث��ات يف  م���ب���ا����ش���رة،  غ���ري 
ال�شاملة  العمل  “خطة  با�شم  ر�شميا  امل��ع��روف  الت��ف��اق 

امل�شرتكة«.
الإيراين  الرئي�س  توىّل  منذ  متوقفة  فيينا  ومباحثات 
يف  مهامه  رئي�شي  اإب��راه��ي��م  املت�شّدد  املحافظ  اجل��دي��د 

مطلع اآب-اأغ�شط�س اجلاري.

برلني تدعو الناتو 
اإىل العربة من 

الف�سل يف اأفغان�ستان 
•• برلني-اأ ف ب

دع������ت وزي���������رة ال�����دف�����اع الأمل����ان����ي����ة 
حلف  كرامب-كارينباوبر  انغريت 
الثالثاء  اأم�������س  الأط��ل�����ش��ي  ���ش��م��ال 
الف�شل  من  العرب  ا�شتخال�س  اإىل 
امل�شجل يف اأفغان�شتان حيث ا�شتعادت 

حركة طالبان ال�شلطة.
ملحطة  ت�شريح  يف  ال��وزي��رة  وقالت 
“ثمة موا�شيع كثرية  “از دي اأف”، 
حلف  داخ���ل  فيها  نبحث  اأن  علينا 
�شمال الأطل�شي” اإثر �شيطرة حركة 
اأفغان�شتان  على  املتطرفة  طالبان 
هذا  غ��رب��ي يف  ع�شكري  وج���ود  بعد 
20 عاما.واأملحت اإىل  البلد ا�شتمر 
ت�شطر  ق��د  الأوروب����ي����ة  ال����دول  اأن 
كانت  مهام  ت��ويل  اإىل  امل�شتقبل  يف 
املتحدة.واأ�شافت  للوليات  عائدة 
“وعلينا يف ما بعد اأن نعرف اإن كنا 
م�شتعدين لتحمل العواقب واتخاذ 
ال��ت��داب��ري ال��ت��ي ك��ن��ا ت��رك��ن��اه��ا حتى 

الآن لالأمريكيني«.
�شمال  ح��ل��ف  دول  ���ش��ف��راء  وي��ع��ق��د 
الثالثاء  طارئا  اجتماعا  الأطل�شي 
اأفغان�شتان  يف  ال��و���ش��ع  يف  للبحث 
حيث حتاول الدول الغربية ت�شريع 
اإج����الء رع��اي��اه��ا. ويعقد  ع��م��ل��ي��ات 
الأمني العام حللف �شمال الأطل�شي 
ين�س �شتولتنربغ بعد ذلك موؤمترا 

�شحافيا.
على  طالبان  حركة  ا�شتيالء  واأت��ى 
ال�شلطة يف وقت بداأت فيه الوليات 
الأطل�شي  ���ش��م��ال  وح��ل��ف  امل��ت��ح��دة 
 9500 �شحب  اأي��ار-م��اي��و  مطلع 
 2500 ب��ي��ن��ه��م  ج���ن���وده���م���ا  م����ن 
ع�����ش��ك��ري اأم����ريك����ي ل ي����زال����ون يف 

اأفغان�شتان.
انغيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  وك��ان��ت 
مريكل اعتربت اأن قرار الن�شحاب 
“لأ�شباب  ات��خ��ذ  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  م���ن 
الداخلية”  ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ت��ت��ع��ل��ق 

الأمريكية.

•• مر�صيليا-اأ ف ب

ي�شتعر حريق وا�شع منذ اأم�س الأول 
مرفاأ  من  قريبة  غابات  يف  الثنني 
الكوت  ع��ل��ى  ال�شهري  ت��روب��ي��ه  ���ش��ان 
اإىل  اأدى  ما  فرن�شا  جنوب  يف  دازور 
احرتازًيا  الأ�شخا�س  اآلف  اإج���الء 

وبينهم �شياح.
وقالت ناطقة با�شم فرق الإطفاء يف 
مقاطعة فار وهي من اأكر مناطق 
ف��رن�����ش��ا ا���ش��ت��ق��ط��اب��ا ل��ل�����ش��ي��اح خالل 
اآلف  اإج������الء  “مت  اآب/اغ�������ش���ط�������س 
الأ���ش��خ��ا���س ب�����ش��ك��ل اح�����رتازي ومل 
نحو  يكافح  �شحايا.  وق���وع  ي�شجل 
750 اإطفائيا هذا احلريق الذي ل 

يزال م�شتعرا«.
ح�شلت عمليات الإجالء يف منطقة 
�شيما  ت��روب��ي��ه ول  و���ش��ان  ك��اف��ال��ري 
على  م��ول  ول  غرميو  بلدتي  ح��ول 
ما اأو�شحت املتحدثة دلفني فينكو.

واأكدت اإدارة مقاطعة فار اإخالء عدة 
“عدم  طلبت  فيما  تخييم  م��واق��ع 
الت�شبب بزحمة على الطرقات قرب 
تروبيه”  �شان  يف  الغولف  م�شمار 
لف�����ش��اح امل��ج��ال اأم���ام ف��رق الإغاثة 
حركة  اأن  ح���ني  يف  بعملها  ل��ل��ق��ي��ام 
هذه  يف  ال����دوام  على  كثيفة  ال�شري 
ال���ف���رتة م���ن ال�����ش��ن��ة ب�����ش��ب��ب توافد 
ال��ك��ث��ري م��ن ال����زوار ع��ل��ى الطرقات 

ال�شيقة يف هذه املقاطعة.
وه���ذا احل��ري��ق ه��و م��ن ب��ني الأكرب 
منطقة  يف  احل���ايل  ال�شيف  خ���الل 
معر�شة عادة خلطر احلرائق لكنها 
مقارنة  الآن  ح��ت��ى  مب���ن���اأى  ك���ان���ت 
ال��ت��ي ���ش��رب��ت دوًل عدة  ب��احل��رائ��ق 
واق����ع����ة ع���ل���ى ال���ب���ح���ر امل���ت���و����ش���ط يف 
الأ�شابيع الأخرية ول �شيما اليونان 

واإ�شبانيا  واجل�����زائ�����ر  واإي���ط���ال���ي���ا 
واملغرب.

وتفيد قاعدة البيانات “بروميتيه” 
ال��غ��اب��ات يف منطقة  ح���رائ���ق  ح���ول 
املتو�شط الفرن�شية، اأن احلرائق اأتت 
الآن  املعنية حتى  الأرب��ع  املناطق  يف 
 2336 ع��ل��ى   2021 ع���ام  خ���الل 
هكتارا   7698 م��ق��اب��ل  يف  ه��ك��ت��ارا 

خالل 2020 باأكمله.
وا���ش��ت��ق��ب��ل الأ����ش���خ���ا����س ال���ذي���ن مت 
اإجالوؤهم يف قاعات تابعة لل�شلطات 

البلدية.
اندلع الثنني  الذي  وطال احلريق 
على طريق  ا�شرتاجة  ق��رب حمطة 
�شريع على بعد مئة كيلومرت �شمال 
ال�شاحلية،  ت���ول���ون  م��دي��ن��ة  ����ش���رق 
3500 هكتار من الغابات والأحراج 
الثالثاء  �شباح  حتى  م��ور  جبل  يف 

بح�شب فرق الإطفاء.
واأو�شحت هذه الفرق “اإنها امل�شاحة 
التي مر بها احلريق لكن من املبكر 

احرتقت  ال���ت���ي  امل�������ش���اح���ة  ت���ق���دي���ر 
الإطفائيون  وي�����ش��ت��اأن��ف  فعال”. 
ال����ث����الث����اء ع���م���ل���ي���ات ال����ق����اء امل���ي���اه 
جانب  اإىل  وامل��روح��ي��ات  بالطائرات 

الو�شائل املتاحة على الأر�س.
فينكو  دل���ف���ني  ال��ن��اط��ق��ة  واأ�����ش����ارت 
رياح  م��ع  م��وؤات��ي��ة  غ��ري  “الظروف 
م��رت��ف��ع��ة. احلريق  ق��وي��ة وح������رارة 
وا�شع النت�شار ويتقدم ب�شرعة اأربعة 
ومكافحته  ال�شاعة  يف  كيلومرتات 

�شعبة جدا«.
عدة  مقاطعات  م��ن  تعزيزات  واأت���ت 
يف جنوب �شرق فرن�شا للم�شاعدة يف 

مكافحة احلريق.
ليال يف جتنب  “جنحنا  واأو���ش��ح��ت 
غ�����ارد- ب���ل���دة  احل����ري����ق  ي���ط���ال  اأن 

مور  ج��ب��ل  يف  ال��وا���ش��ع��ة  فرينيه” 
على بعد حواىل ع�شرين كيلومرتا 
م���ن ����ش���ان ت��روب��ي��ه.وي��ت��ف��ق��د وزي���ر 
الداخلية جريالد دارمانان املنطقة 
مبناأى  فرن�شا  �شرق  جنوب  وبقي   .

ن�شبيا عن احلرائق حتى الآن. لكن 
احلريق احلايل هو من الأكرب هذا 
مدمرا  ي��ك��ون  اأن  ويخ�شى  ال�شيف 
ع��ل��ى غ����رار ذل���ك ال����ذي ط���ال جبل 
الريك يف مقاطعة اأود نهاية متوز/

الأخري  احل��ري��ق  ه��ذا  وك���ان  يوليو. 
الأك��رب يف فرن�شا واأت��ى على حواىل 

850 هكتارا وفق ح�شيلة اأخرية.
وال���ع���ام امل��ا���ش��ي ال��ت��ه��م ح��ري��ق األف 
مر�شيليا  غ���رب  م��ارت��ي��غ  يف  ه��ك��ت��ار 
ومت  ب��ام��ت��ي��از.  �شياحية  منطقة  يف 
 2700 ع����ن  ي���ق���ل  ل  م����ا  اإج��������الء 
ال�شياح  م��ن  الكثري  بينهم  �شخ�س 

وبع�شهم عرب البحر.
املحلية  “مي�شرتال”  ري���اح  وه��ب��ت 
الثنني  ب��روف��ان�����س  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
وه����ي ت���وؤج���ج ح���رائ���ق اأخ������رى عند 
مدخل متنزه كالنك الوطني قرب 
مر�شيليا ويف مقاطعة فار وعلى �شبه 
ال�شيطرة  متت  لكن  جييان  جزيرة 

على هذه احلرائق.

- كلف الإنفاق على الرعاية ال�سحية 
للمحاربني القدامى وحده 296 مليار دولر

- هذه ال�سنوات الع�سرين من التدخل, 
كّلفت الأمريكيني ثمنًا باهظًا 

ع�سرات القتلى بهجوم جديد يف غرب النيجر 
•• نيامى-اأ ف ب

اأم�س الأول  اأطفال ون�شاء  37 مدنيا على الأق��ل بينهم نحو ع�شرة  قتل 
الثنني يف غرب النيجر يف هجوم ي�شتبه يف اأن مت�شددين �شنوه يف منطقة 
تيالبريي القريبة من مايل على ما اأفادت م�شادر حملية وكالة فران�س 

بر�س اأم�س الثالثاء.
 15،00 “وقع الهجوم يف داري-داي قرابة ال�شاعة  قال م�شوؤول حملي 
)ال�شاعة 14،00 ت غ( الثنني ونفذه رجال م�شلحون كانوا على دراجات 
نارية” واطلقوا النار “على اأ�شخا�س كانوا يزرعون الأر�س”. واأ�شاف اأن 

“احل�شيلة مرتفعة مع 37 قتيال بينهم اأربع ن�شاء و13 قا�شرا«.
اإن��ه “اأراق الكثري من  واأك��د �شحايف يف املنطقة وق��وع الهجوم ال��ذي قال 

“لقد وجدوا ال�شحايا يف حقولهم واأطلقوا النار على  الدماء” مو�شحاً 
كل �شيء يتحرك«.

40 كيلومرتا �شرقي بلدة بانيبانغو  التي تبعد  �شهدت قرية داري-داي 
باأنهم  ي�شتبه  م�شلحون  �شن  اآذار-م����ار�����س،   15 ففي  �شابقة.  هجمات 
يف  ال�شبوعية  ال�شوق  م��ن  ع��ائ��دة  �شيارات  على  ع��دة  هجمات  جهاديون 
بانيبنغو. وباملثل قتلوا �شكانا واأحرقوا �شيارات وخمازن احلبوب. وبلغت 
امل�شلحون  كثف  ال��ع��ام،  ب��داي��ة  منذ  قتيال.   66 الهجمات  ه��ذه  ح�شيلة 
العتداءات الدموية �شد املدنيني يف منطقة بانيبانغو، وهي منطقة غري 
�شاحلية يف �شمال �شرق منطقة تيالبريي، وتقع داخل ما ي�شمى منطقة 

احلدود الثالثة بني النيجر وبوركينا فا�شو ومايل.
اإرهابية  �شهدت هذه املنطقة على مدار �شنوات هجمات دامية جلماعات 

مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داع�س.
منذ بداية مو�شم الأمطار يف حزيران/يونيو، ت�شتهدف الهجمات ب�شكل 

اأ�شا�شي املدنيني العاملني يف احلقول.
يف 9 اآب/اأغ�شط�س، قام “م�شلحون” مبهاجمة “�شكان يعملون يف حقل” 
اأ�شفر عن مقتل  نف�شها، مما  بانيبانغو  يف قرية فالنزاندان، يف منطقة 

15 �شخ�شا واإ�شابة اثنني، بح�شب وزارة الداخلية النيجريية.
يف 25 متوز/يوليو، ُقتل 14 مدنياً يف قرية ويي وبعد ثالثة اأيام ُقتل 
بح�شب  بانيبانغو،  يف  اأي�����ش��اً  ال��واق��ع��ة  ك��وك��و،  داي  ق��ري��ة  يف  �شخ�شاً   19

ال�شلطات.
اإن املهاجمني ج��اءوا على منت دراج��ات نارية، على غرار ما  وقال �شهود 

حدث يف هجوم الثنني، واأطلقوا النار على بع�س ال�شحايا بدم بارد.

نافذة 
م�سرعة

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

•• لوك الليربتي*

النهاية،  الرئا�شي. ففي  البيان  اإىل     لقد تطلعنا 
ال�شور التي ت�شلنا من اأفغان�شتان مثرية، وقد قّدم 

الرئي�س بيومني موعد عودته اإىل العا�شمة.
اخلطاب  ه���ذا  م��ن  ن�شتخل�س  اأن  مي��ك��ن  م����اذا      
اأن  يف�شل  ب��اي��دن  ج��و  اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن  الق�شري؟ 
ي�����ش��رح مل���اذا ح���ان ال��وق��ت مل��غ��ادرة ال��ب��الد ب���دًل من 

تربير ف�شل هذا الن�شحاب.
   نعم، كان جلو بايدن ال�شجاعة لو�شع حد للوجود 
ان  ال  ا�شتمر لفرتة طويلة ج��ًدا،  الذي  الأمريكي 
القرار  هو  ه��ذا  ب��اأن  قناعة  على  كانوا  الأمريكيني 

ال�شحيح، وكان هناك دعم له.
   نعم، يف بع�س النواحي، متكنت القوات الأمريكية 
م���ن حت��ق��ي��ق الأه��������داف ال���ت���ي مت حت���دي���ده���ا عام 
ا، نعرف هذه املعزوفة. ما  2001. ولكن هنا اأي�شً
اأردنا احل�شول عليه من معلومات يتعلق بالأحرى 
بتنظيم و�شري الن�شحاب... كيف ن�شرح �شور اآخر 

اثنتني و�شبعني �شاعة.
   حدد جو بايدن العديد من اجلناة، لكنه رف�س 
اأ�شار  اأن يفعله اأكر. لقد  حتديد ما كان عليه هو 
اأنه  يف اجتاه ال�شلطات الأفغانية واجلنود، معتربا 
ل ينبغي للجنود الأمريكيني دفع ثمن قلة الروح 

القتالية اأو ف�شاد ال�شلطات.
اأب��ع��د احلدود،  اإىل  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  وذه���ب      
املتعاونني  اإج��الء عدد قليل من  اإذا مت  اإن��ه  ليقول 

اأن  اأول  بذلك  القيام  رف�شوا  لأنهم  فاإما  الأف��غ��ان، 
اإر����ش���ال ر�شالة  احل��ك��وم��ة الأف��غ��ان��ي��ة مل ت��رغ��ب يف 
�شيئة. �شاأكون ف�شولًيا جًدا ملعرفة كيف مت ا�شتقبال 
هذا الت�شريح من قبل اأولئك الذين كانوا ياأملون 
منذ فرتة طويلة يف اأن ي�شتجيب حليفهم لطلبهم 

يف النهاية.
�شيء  ك��ل  اأوًل وقبل  ك��ان موجهاً  ب��اي��دن     خطاب 
بايدن من ح�شد  الأمريكي. رمبا متكن  للجمهور 
القوات  ت�شحيات  ب��اأن  بتذكريهم  خلفه  مواطنيه 

واملليارات امل�شتثمرة مل تذهب �شدى.
والأربعون  ال�شاد�س  الرئي�س  ف�شل  ذل��ك،  وم��ع      
�شوى  يتحّمل  ل  انه  وخ�شو�شا،  حلفائه،  اإقناع  يف 
واأكد  احل���ايل.  الو�شع  ع��ن  امل�شوؤولية  م��ن  القليل 
اأي �شوء على  اإلقاء  بالفعل، ورف�س  ما كنا نعرفه 

الفو�شى.
   ل��ق��د ك��ت��ب��ت يف وق���ت ���ش��اب��ق اأن����ه مت ال��ك��ذب على 
العمليات  �شري  حول  الوقائع  حتريف  اأو  اجلمهور 
يف اأفغان�شتان. ودون اأن يخدع مواطنيه، كان ميكن 
لبايدن اأن يوؤكد لهم اأنه قد متت الإدارة ب�شكل �شيء 

لو�شع كانت تتوفر لنا موؤ�شرات وا�شحة عنه.
   كما قال جون ف. كينيدي: “للن�شر األف اأب، لكن 
الهزمية يتيمة”... ن�شارع ونتدافع للمطالبة باأبوة 

الن�شر، لكن الهزمية يتيمة.
   ان بايدن يدفع حالًيا ثمن قرارات اأ�شالفه، لكن 
امل�شوؤولية  من  ن�شيبه  يتحمل  اأن  منه  يتوقع  املرء 

عن الكارثة... ومل يكن الأمر كذلك.

الن�سحاب من اأفغان�ستان: بايدن يتن�سل من امل�سوؤولية...!

*اأ�ستاذ تاريخ, وحما�سر, ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ الأمريكيني
ترجمة خرية ال�سيباين

فاتورة باهظة 
والنتيجة �شفر
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عربي ودويل

القلوب  “ك�سب  يف  ال��رغ��ب��ة 
والعقول«

اأفغان�شتان من قبل،     م��ايل، مثل 
ه���ي ح��ال��ة ت���دّر����س لجت����اه لوحظ 
اأوائ��ل العقد الأول من القرن  منذ 
يتعلق  عندما  والع�شرين:  احل��ادي 
ي�شبح  ال����ن����زاع����ات،  ب���ح���ل  الأم�������ر 
ر�شم  م��ت��زاي��د  ب�شكل  ال�����ش��ع��ب  م��ن 
الفا�شل بني عمليات حفظ  اخلط 
ال�شالم التقليدية وغري التمييزية 
وال���ك���ون���ي���ة، وم�����ا ه����و اأق��������رب اإىل 
اخلارجية  لل�شيا�شة  اأدوات  جم��رد 
داخل  ال��ق��وي��ة  ال����دول  ت�شتخدمها 

النظام الدويل.
وُمنتقدة  ق��دمي��ة  ك��ون��ه��ا  ورغ����م     
ب�����ش��ك��ل ���ش��رع��ي، ف��ق��د مت���ت اإع�����ادة 
با�شرتاتيجيات  ي�شمى  م��ا  ت��اأه��ي��ل 
كنموذج  التمرد”  “مكافحة 
وهي  النزاعات.  يف  للتدخل  متميز 
بقدرات  ي��ت��م��ت��ع��ون  ف��اع��ل��ني  ت�����ش��م 
ناحية،  من  للغاية:  متكافئة  غري 
اأخرى،  ناحية  القوية، ومن  الدول 
املحلية  اجل�����ذور  ذات  اجل���م���اع���ات 

والقليل من املوارد القتالية.
يف  اأوًل  م����الح����ظ����ت����ه����ا  مت������ت     
ث���م يف م�����ايل، جتمع  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
املدنية  الأن�شطة  بني  املذاهب  هذه 
اأ�شا�شي  ب�شكل  وتهدف  والع�شكرية، 
الأغلبية  دع��م  على  احل�����ش��ول  اإىل 
م���ن ال�����ش��ك��ان امل��ح��ل��ي��ني م���ن اأج���ل 

التفوق على اخل�شم املحدد.
   وملا كان الهدف هو ممار�شة �شكل 
اأ�شكال احلكم على منطقة ما،  من 
فاإن  والعقول”،  “القلوب  وك�شب 
هذه الأ�شاليب تنطوي على تكاليف 

باهظة بالن�شبة للبلدان املعنية.
النظام،  على  احل��ف��اظ  ويتطلب     
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
للموارد  ه��ائ��ل��ة  ت��ع��ب��ئ��ة  ال��ف��ا���ش��ل��ة، 
اأو  الق����ت���������ش����ادي����ة  اأو  ال���ب�������ش���ري���ة 
ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة. وب��ن��ف�����س ال���ق���در من 
الأهمية هي التكلفة ال�شيا�شية. هذه 
التدخالت الع�شكرية الالمتناهية، 
اإخفاقات من  اأنها  اإليها على  ينظر 
املنت�شرة،  للدول  العام  ال���راأي  قبل 
ترتبط  ل  م�شروعة  غ��ري  وح���روب 

   ب��ع��د م��ا ي��ق��رب م��ن ���ش��ت �شنوات 
على املعارك الأوىل �شد اجلماعات 
امل�������ش���ل���ح���ة، ف�������اإن م���ه���م���ة اجل���ن���ود 
ع���ل���ى و�شك  ل��ي�����ش��ت  ال��ف��رن�����ش��ي��ني 

النتهاء.

اإعادة التفكري يف بناء ال�سلم
كما  اأف�شل”،  ب�شكل  ت�شد  »ف��رق     
ال��ف��وز يف احلرب  امل��ث��ل. لكن  يقول 
الذي  ال�شالم  ك��ان  اإذا  ل��ه،  ل معنى 
مل  النهاية،  يف  للغاية.  ه�ًشا  يتبعه 
القليل  اإل  املتدخلة  ال���دول  تتعلم 
يدركوا  امل��ا���ش��ي. ومل  اأخ��ط��اء  م��ن 
حتقيق  يف  ال��رغ��ب��ة  ب��ني  التناق�س 
موؤ�ش�شات  وخ��ل��ق  ف�����ش��اء  ا���ش��ت��ق��رار 
اإنفاذ  م��ه��ام  وت��ف��وي�����س  م�����ش��ت��ق��رة، 

القانون وحفظ النظام.
   للجماعات امل�شلحة م�شالح بعيدة 
اجليو�س  م�شالح  ع��ن  ب��ال�����ش��رورة 
للغاية  ال�����ش��ع��ب  وم���ن  الأج��ن��ب��ي��ة. 
خالل  م��ن  حتى  عليها،  ال�شيطرة 
الهياكل التي متولها وت�شلحها. اإن 
ت�شريحهم بعد النزاعات هو ق�شية 
اإدارتها ب�شكل �شيء  رئي�شية، ومتت 
الأفغانية  احل���ال���ت���ني  يف  ل��ل��غ��اي��ة 
بعودة  ت�����ش��م��ح  ل  ب��ح��ي��ث  وامل���ال���ّي���ة 
العنف  ال���ش��ت��ق��رار... خطر جت��دد 

يتزايد حتما.
   واليوم، ف�شلت كل من اأفغان�شتان 
ومايل يف الن�شال �شد التمرد، حيث 
مينع ا�شتقطاب الهويات اإيجاد حّل 

قوي ودائم لل�شراعات.
   بعد 18 عاًما من احل��رب، تبدو 
اأي وقت م�شى،  اأق��وى من  طالبان 
الطائفية  ال���ت���وت���رات  اأن  ح���ني  يف 

متزق مايل ب�شكل اأكرب.
مدنيا،   130 م����ن  اأك������ر  خ���ّل���ف   
ال��ه��ج��وم امل����روع ال���ذي وق���ع يف 23 
م���ار����س يف م��ن��ط��ق��ة م���وب���ت���ي، جاء 
باحلاجة  م��اأ���ش��اوي  ب�شكل  ل��ي��ذّك��ر 
بناء  يف  ال��ت��ف��ك��ري  لإع�������ادة  امل��ل��ح��ة 

ال�شالم.
* اآرثر �ستاين طالب دكتوراة 
يف العلقات الدولية بجامعة 

مونرتيال.

مب�شالح انية مبا�شرة.

م�سكوك  الباطن  من  التعاقد 
فيه

  ول��ل��ت��ع��وي�����س ع��ن ن��ق�����س اك��ي��د يف 
املوارد التي ميكن تعبئتها، اعتمدت 
ك���ث���ري من  امل���ت���دخ���ل���ة يف  ال���������دول 
اأوكلت  لقد  احل���ل:  نف�س  الأح��ي��ان 
حتّملها  ميكنهم  ل  مهام  لآخ��ري��ن 
ومايل،  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  باأنف�شهم. 
اأ�شندوا  اخل�������ش���و����س،  وج����ه  ع��ل��ى 
عمليات حفظ النظام اإىل جماعات 
م�شلحة غري حكومية، وميلي�شيات 
اأو  جمتمعية  اأ���ش�����س  ع��ل��ى  حم����ددة 

عرقية اأو قبلية.
“الع�شكرة”  ح��رك��ة  خ���الل  وم���ن    
امل�شلحة،  امل��ن��ظ��م��ات  مت��ك��ن��ت  ه����ذه، 
التي غالًبا ما تفتقر اإىل اأي �شرعية 
�شيا�شية على امل�شتوى الوطني، من 

الو�شول اإىل موارد كبرية.
متّثل  ال�شراعات  اأن  هي  امل�شكلة،    
فرتات حتّول للهويات، واإن جتنيد 
امليلي�شيات بهذه الطريقة له تاأثري 
الأعمال  و���ش��دة  م��دة  على  حقيقي 

العدائية.
   ومن خالل اختيار اجلماعات التي 
يجب دعمها واأيها �شيتم ا�شتبعادها، 
ب�شكل  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ق���وات  ت��ر���ش��م 
“اخلرّيين”  بني  خطوًطا  تع�شفي 

على  احل��ف��اظ  وحلفائه  الأم��ري��ك��ي 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  م�����ش��ت��م��ر  وج�����ود 

اأفغان�شتان.
   ومع ذلك، �شرعان ما مت التالعب 
باملوارد املوزعة من قبل املتلقني لها 
ومت  اخل��ا���ش��ة.  م�شاحلهم  خلدمة 
تعزيز التوترات املجتمعية املوجودة 
م��ن ق��ب��ل ت��دري��ج��ي��اً، ح��ي��ث تدهور 

اأمن ال�شكان املحليني ب�شرعة.
   هذا املثال الرمزي لف�شل مذاهب 
يوؤد  مل  لالأ�شف،  التمرد،  مكافحة 

اإىل التخلي عنها.
اأظ���ه���رت ع���دة تقارير     يف م����ايل، 
املركزية  احل��ك��وم��ة  دع����م  ح��دي��ث��ة 
امل�شلحة  للجماعات  ب��رخ��ان  وق���وة 
���ش��م��ال البالد،  غ��ري احل��ك��وم��ي��ة يف 

وعلى احلدود مع النيجر.
 ال��ه��دف، م��رة اأخ���رى، ه��و معاجلة 
ع���دم ق����درة ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة على 
ال��ع��م��ل يف م��ن��اط��ق ���ش��ا���ش��ع��ة وغري 

معروفة.
   وال���ن���ت���ي���ج���ة ه�����ي م������رة اأخ������رى 
اجلماعات  ب��ني  ال�����ش��راع��ات  تفاقم 
ذروتها.  يف  الآن  وه��ي  وال��ط��وائ��ف، 
اإن ت�شوية النزاع املايل على املديني 
الآن  اأ�شبحت  واملتو�شط  الق�شري 
غري ذات �شلة، حيث اأ�شبح للمنطق 
الع�شكري الأ�شبقية على نهج احلل 

ال�شيا�شي للنزاعات.

تدخل اجلي�س الفرن�شي يف منطقة ال�شاحل وال�شحراء قد يف�شل جنود فرن�شيون من برخان يغادرون قاعدتهم يف غاو

توظيف اجلماعات امل�شلحة يفاقم العّلة

�شراعات ال�شلطة ترتجم �شراعات الهوية هل يعيد التاريخ نف�شه يف مايل؟

ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة رم����ادي����ة ب���ني احلل 
العدائية  والأع��م��ال  للنزاع  الكامل 

املفتوحة.

التاريخ يعيد نف�سه؟
مثاًل  بالفعل  اأفغان�شتان  ك��ان��ت     
مت  “الع�شكرة”.  ه��ذه  على  لذع���اً 
عام  ال��ت��م��رد  ملكافحة  ال��ي��ات  و���ش��ع 

التي  وامليلي�شيات  “ال�شرار”،  و 
�شيتم  ال����ت����ي  وت����ل����ك  ت�������ش���ادق���ه���ا 
حم��ارب��ت��ه��ا. وي��ك��رب اح��ت��م��ال اإع���ادة 

تن�شيط توترات املجتمع القدمي.
   عالوة على ذلك، بالنظر اىل اأن 
موارد  ت�شتمد  املجَنّدة  املجموعات 
اجلديدة،  حتالفاتها  م��ن  ج��دي��دة 
احلفاظ  تف�شيل  اإىل  متيل  فاإنها 

ال�شتفادة منها يف ال�شابق.
ق�����ن�����دوز، ع���ل���ى وج���ه     يف ولي�������ة 
اخل�����ش��و���س، يف ���ش��م��ال ال���ب���الد، مت 
امليلي�شيات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت���دري���ب 
والرتكمان  والأوزبكية  الطاجيكية 
وت�����ش��ل��ي��ح��ه��ا ودع��م��ه��ا ل��ل��دف��اع عن 
طالبان.  ����ش���د  ال���ك���ف���اح  م�����ش��ال��ح 
اجلي�س  على  امل�شتحيل  م��ن  وك���ان 

ب��ه��دف حتقيق  ال��ب��الد،  2001 يف 
املخ�ش�شة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ا���ش��ت��ق��رار 
�شقوط  ب���ع���د  اإن�������ش���اوؤه���ا  مت  ال���ت���ي 
ال�شرطة  ب��ن��اء  ن��ظ��ام ط��ال��ب��ان. ومت 
املحلية الأفغانية جزئًيا على اأ�ش�س 
الع�شكرية  امل�شالح  ل��دع��م  عرقية 
امليلي�شيات  وت���زوي���د  الأم���ري���ك���ي���ة، 
ت�شتطع  مل  ال��ت��ي  ب��امل��وارد  القبلية 

- بعد �ست �سنوات على املعارك الأوىل �سد اجلماعات امل�سلحة, فاإن مهمة اجلنود الفرن�سيني لي�ست على و�سك النتهاء

يبدو الت�سابه غري مبالغ فيه

الإرهاب: ماذا لو كرر الف�سل الأفغاين نف�سه يف مايل...!
•• الفجر -اآرثر �صتاين* 
-ترجمة خرية ال�صيباين 

  مع حوايل 1700 جندي, اأ�سبحت مايل الآن الدولة 

عملية  من  اجلنود  من  جمموعة  اأكرب  ت�ست�سيف  التي 
برخان, وهو تدخل نفذه اجلي�س الفرن�سي يف منطقة 
ال�ساحل وال�سحراء لقتال بع�س اجلماعات امل�سلحة يف 

املنطقة.
ال�ساحل  منطقة  يف  الع�سكري  ال�ستباك  اأن  ورغ��م     

من  الآن  حتى  يتمكن  مل  اأنه  اإل  ومكلف,  طويل  املايل 
يف  للختزال  القابلة  وغري  الرا�سخة  التوترات  كبح 
هذه املنطقة. هناك العديد من النقاط امل�سرتكة بني 
و�سط  على  عنيف  ب�سكل  اليوم  يوؤثر  ال��ذي  ال�سراع 
عام  منذ  اأفغان�ستان  يف  احل��رب  وب��ني  م��ايل,  و�سمال 

.2001
   من خلل الرغبة يف اإعادة تاأ�سي�س موؤ�س�سات الدولة 
القوية وال�سرعية ال�سيا�سية للحكومات غري ال�سعبية, 
فاإن القوى املتدخلة من اخلارج, على العك�س من ذلك, 
ويف  واملجتمعي.  العرقي  الت�سرذم  تفاقم  يف  �ساركت 

- �ساركت القوى املتدخلة من اخلارج, يف تفاقم 
الت�سرذم العرقي واملجتمعي

- النت�سار يف احلرب ل معنى له, اإذا كان 
ال�سالم الذي يتبعه ه�ًسا للغاية

- اأ�سبح للمنطق الع�سكري الأ�سبقية على 
نهج احلل ال�سيا�سي للنزاعات

- يف النهاية, مل تتعلم الدول املتدخلة 
اإّل القليل من اأخطاء املا�سي

حتليل
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العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز اجمل العطور ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1019091 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد امري الدين اجمل %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة �شيخه مطر مطر بخيت املهريى %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد فخر الدين اجمل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيخه مطر مطر بخيت املهريى     

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/4 �شي لال�شت�شارات ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1706582 

تعديل اإ�شم جتاري من/ 4  �شي لال�شت�شارات ذ.م.م

SEE 4 CONSULTANCY L.L.C

اإىل/ �شوكوتيك لال�شت�شارات ذ.م.م

       SOCOTEC CONSULTANCY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هنوده كافيه

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2650445 
 تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل اإ�شم جتاري من/ هنوده كافيه
HANOODH CAFE

اإىل/ برجرايز كافية
         BURGERIZ CAFE 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز �شمايا التخ�ش�شي 

لليزر وجراحة اليوم الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1096973 

تعديل ن�شب ال�شركاء 
�شالح احمد �شالح احمد امل�شعبي من 26 % اإىل 25 %

تعديل ن�شب ال�شركاء/ امني �شالح علي ال �شليم من 24 % اإىل 25 % 
تعديل راأ�س املال / من 1000000 اإىل  100000000        

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تروي جيم

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1836512 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة باتي�شا امبالت فيتيل امباى %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على مبخوت يعيل را�شى املنهاىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف على �شامل على جازم عمر

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 7*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ تروي جيم

TROY GYM
اإىل/ تروي جيم ذ.م.م

  TROY GYM L L C L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة نادي لياقة بدنية للن�شاء  9312012  

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زووم ملواد البناء ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2756993 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد العو�شى يحيى �شميحيه املنهاىل  %51

 تعديل ن�شب ال�شركاء / ممدوح عبداملنعم عبداهلل ح�شن ن�شار من 25 % اإىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف خالد احمد راتب النمر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد العو�شى يحيى �شميحيه املنهايل
تعديل اإ�شم جتاري من/ زووم ملواد البناء ذ.م.م

ZOOM BUILDING MATERIALS L.L.C

اإىل/ ن�شار ملواد البناءذ.م.م
  NASSAR BUILDING MATERIALS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

اإع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تريب اريبيا لل�شفر وال�شياحه - �شركة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شخ�س الواحد ذ م م    رخ�شة رقم:2699940 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة �شاميل بالياكاراييل ابوبكر  %49

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة على حممد على حممد باطوق  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شرور عبيد �شرور عبيد الزعابى

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ تريب اريبيا لل�شفر وال�شياحه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

 TRIP ARABIA TRAVEL & TOURISM - SOLE PROPRIETORSHIP L L C 

 اإىل/ تريب اريبيا لل�شفر وال�شياحه ذ.م.م
  TRIP ARABIA TRAVEL & TOURISM L.L.C.

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 
يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�شاء اأبوظبي باأن ال�شادة )ال�شويهان 
�شولر هولدينج كومباين ليمتد( وامل�شجلة يف املنطقة احلرة جلبل 
علي بالرقم 186306 وعنوانها �س.ب 9275، دبي، المارات العربية 
املتحدة، قد تقدمت اإلينا بطلب ت�شديق عقد رهن ح�ش�س ل�شالح 
مقابل  وذلك  املحدوده(  الأو�شط  ال�شرق  �شي  بي  ا�س  )ات�س  بنك 
وامل�شجلة  �س.م.ع(  للطاقة  يف  بي  )�شويحان  يف  ح�ش�شها  كافة 
بالرخ�شة التجارية رقم CN-2308406 ال�شادرة عن دائرة التنمية 
المارات  اأبوظبي،   ،6120 �س.ب  وعنوانها  باأبوظبي  القت�شادية 

العربية املتحدة.
 2013 ل�شنة   )4( القانون  من   )13( املادة  من   )5( للفقرة  واعماًل 
ب�شاأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور )14( يوماً على الأقل 
من تاريخ هذا الإعالن فاإن الكاتب العدل �شيقوم بتوثيق هذا العقد 
التقدم  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  ال�شاأن،  اأ�شحاب  طلب  على  بناًء 

باعرتا�شه خالل الأجل.

اإعالن رهن ح�س�س
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

ال�شادة )�شويحان  باأن  اأبوظبي  الق�شاء  بدائرة  العدل  الكاتب  يعلن 
رقم  التجارية  بالرخ�شة  وامل�شجلة  �س.م.ع(  للطاقة  القاب�شة 
باأبوظبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة عن   CN-2282253
قد  املتحدة،  العربية  المارات  اأبوظبي،   ،6120 �س.ب  وعنوانها 
اإلينا بطلب ت�شديق عقد رهن ح�ش�س ل�شالح بنك )ات�س  تقدمت 
ا�س بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدوده( وذلك مقابل كافة ح�ش�شها يف 
)�شويحان بي يف للطاقة �س.م.ع( وامل�شجلة بالرخ�شة التجارية رقم 
باأبوظبي  القت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة عن   CN-2308406
وعنوانها �س.ب 6120، اأبوظبي، المارات العربية املتحدة. واعماًل 
ب�شاأن   2013 ل�شنة   )4( القانون  من   )13( املادة  من   )5( للفقرة 
تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور )14( يوماً على الأقل من 
العقد  هذا  بتوثيق  �شيقوم  العدل  الكاتب  فاإن  الإعالن  هذا  تاريخ 
التقدم  اعرتا�س  لديه  من  فعلى  ال�شاأن،  اأ�شحاب  طلب  على  بناًء 

باعرتا�شه خالل الأجل.

اإعالن رهن ح�س�س

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

اإع����������لن
ال�ش�����ادة/دوكي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دوكي التجارية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2844717 

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/9867

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
ال�ساعة 6:00 م�ساءا يوم الحد 2021/08/22 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �سده 

ترياب لتجارة امللب�س اجلاهزة �س.ذ.م.م  و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                          الو�سف  

                                                    مكائن خياطه    7,000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/10320

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/08/22 الحد  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده فان ويك للتجارة العامة �س.ذ.م.م و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم                                                           الو�سف  

 2,000                                                    اأغرا�س مكتبيه  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6865(

املنذرة : تراي�س ل�شناعات الكيماوية �س.ذ.م.م
TRICE CHEMICALS INDUSTRIAL LLC

املنذر اإليها : �شركة ارورا �شتار خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م.
 ARORA STAR BUILDING SERVICES.L.L.C

ل�ذلك ، جئنا مبوجب هذا الإنذار ننذر املنذر اإليها ب�شرورة �شداد املبلغ املتوجب بذمتها 
وع�شرون  وت�شعة  وثالثمائة  األف  وع�شرون  )ثمانية  درهم   28،329،28/ وقدره 
واإل  الإنذار،  تاريخ هذا  اأيام من  وذلك خالل خم�شة  فل�س(،  وثمانية وع�شرون  درهم 
املبلغ  لتح�شيل  الالزمة  القانونية  الإجراءات  كافة  واتخاذ  للق�شاء  للجوء  �شن�شطر 
املتوجب بالإ�شافة اىل التعوي�س عن العطل وال�شرر والفائدة القانونية وكافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي واأتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/6863(
املنذر / خالد نعيم عبداللطيف

املنذر اإليه / عبدال�شبور بن م�شطفى بن حمادي
املو�شوع / طلب اإعالن بالن�شر يف انذار عدىل رقم )2021/1/168636( 

واي  واملياه  للكهرباء  ذمة  براءة  وا�شدار  بالت�شوية  اإليه  املنذر  املنذر/  ينذر 
بها من  يكون حلق  قد  ما  اإ�شالح  مع  املوؤجرة  العني  وت�شليم  اخرى  موؤ�ش�شات 
30 يوما من تاريخ اعالن هذا الإنذار  اأق�شاها  �شرر وتلف وذلك خالل مدة 
التقا�شي  وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  اإليه  املنذر  حتميل  مع  الر�شمية  باجلريده 

واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

  اأم القي�ين الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - �شيف حممد     
)جزئي(  جتاري    UAQCEXCIPOR2021 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0000041/ 

دوار  القيوين  اأم  اإمارة  املتحدة  العربية  الإمارات   : العنوان   - حممد   �شيف   : �شد  املنفذ  اإىل 
الإحتاد قرب )ADND( بنايةال�شالمة الطابق ال�شاد�س �شقة رقم )603( 

حيث انه بتاريخ قد �شدر احلكم املرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح  
املنفذ بنك م�شر فرع دبي - يف الق�شية امل�شار اليها اأعاله.  

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�شم املحدد لذلك ، ومبا 
ان احلكم املطلوب  تنفيذه كالآتي : املجموع الكلي �شامال الر�شوم وامل�شاريف : 103303.0 

لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�شند التنفيذي امل�شار اليه اأعاله خالل )15( يوما من 
تاريخ اإعالنك / اإعالنكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإخطار عديل بال�فاء 

برقم املحرر 2021/0015368
املخط�رة : موزة حممد عمران علي ال�شام�شي، اجلن�شية : المارات، احمل بطاقة هوية رقم 784197860730932

العن�وان : عجمان - اجلرف 2 – بناية �شاره بالزا 3 - �شقة رقم 305 - هاتف رقم : 0566396390
bintalshamsi78@gmail.com : الربيد اللكرتوين

املخطر اإليه : املخطر اليهم: 
ذ،م،م، رخ�شة �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة بالرقم 745691 البناء  ملقاولت  مداميك  �شركة/   -1

ويحمل بطاقة هوية رقم 784197472949284 اجلن�شية،  افغان�شتان  احمد،  علي  احمد  توفيق  ال�شيد/   -2
�شخي، افغان�شتاين اجلن�شية، ويحمل بطاقة هوية رقم 784197015248095 غالم  �شيد  احمد  �شيد  ال�شيد/   -3

�شابر ابراهيم  جعفر  احمد  – ملك  العن�وان : ال�شارقة - الريموك - خلف �شارع ال�شتقالل – �شقة رقم f3 – طارق رقم 1 
هاتف رقم : 0506986193 - 0526452298

مو�شوع الإخطار : املطالبة مببلغ وقدره 47160 �شبع واربعون الف ومائة و�شتون 
اجمالية  وبقيمة  للمخطرة  �شيك  بتحرير  اليهم  املخطر  قام  اليهم،  واملخطر  املخطرة  بني  التجاري  التعامل  نتيجة   -: الوق�ائ�ع 

)131،000( درهم با�شم / موزة حممد عمران علي ال�شام�شي واملبينة بالو�شف التايل : 
بتاريخ 2020/11/21 ال�شالمي  ابوظبي  م�شرف  على  وامل�شحوب   )500024( رقم  ال�شيك   -1

من  و  ال�شيك  من  �شورة  مرفق  الر�شيد  كفاية  لعدم  �شرفه  دون  اعيد  انها  ال  املذكور،  البنك  على  ال�شيكات  املخطر  على  تقدمي  مت 
مذكرة �شادرة من م�شرف ابوظبي ال�شالمي با�شباب اعادة ال�شيكات / حاولنا الت�شال باملدعى عليه مرارا وتكرارا حلل الق�شية لكن 
لون جدوى،  لذلك ، تخطر املخطرة )املخطر اليهم( ب�شرورة �شداد املبلغ وقدره 47160 درهم وذلك خالل 5 اأيام من تاريخه وال 

�شت�شطر اأ�شفاأ اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل احل�شول على حقوقه بكل حتفظ واإحرتام،

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   

فقدت �شهادات اأ�شهم م�شرف ابوظبي الإ�شالمي 
با�شم كال من 

مرهون �شامل علي اخلنب�شي بعدد ا�شهم 151 
ورقم ال�شهادة 10107013  

خالد مرهون �شامل اخلنب�شي بعدد ا�شهم 150 
ورقم ال�شهادة 10107014  

�شامل مرهون �شامل اخلنب�شي بعدد ا�شهم 151 
ورقم ال�شهادة 10107015

فمن يعر عليها ت�شليمها مل�شرف ابوظبي 
الإ�شالمي اأو الإت�شال على 0555555079

   فقدان �شهادة ا�شهم

العدد 13317 بتاريخ 2021/8/18   
 اإخطار عديل بال�فاء 

    MOJB00073340 رقم �شهادة
رقم  هويه  بطاقه  واأحمل   ، اجلن�شيه  اإيراين  ر�شتكار-  رم�شان  جواد  عن  وكيال  ب�شفتى  �شاحوه  بن  عبيد  /�شامل  املخط�ر 
ر�شتكار – اإيراين اجلن�شيه مبوجب وكاله عامه  على  كدا  رم�شان   / ال�شيد  عن  وكيال  ب�شفتى  وذلك   ،  784198390642837
م�شدقه لدى الكاتب العدل برقم SH20140311A25566 ب�شفته مالك الرخ�شه امل�شماه رم�شان ر�شتكار لتجاره مواد  البناء. 
عنوانها : اإمارة ال�شارقه - ال�شناعيه ال�شجعه - خلف �شارع الإمارات - اأر�س ملك ال�شيد / عبيد وخليفه احمد �شيف �شعيد املحرزي - 

هاتف رقم 0506978398 - 0508970445 
املخطر اإليها الأوىل : �شركه ملتى لينك للمقاولت ) ذ.م.م ( وميثلها على حممد عبيد - اإمارتي اجلن�شيه

املخطر اإليه الثاين :  توما�س ماثو ماتاثيل - هندي اجلن�شيه ب�شفته ال�شخ�شيه وب�شفته ال�شريك واملخول بالتوقيع على ال�شيكات لدي 
اأرقام  – ملك قا�شم عبدالرحمن البنا - الطابق الثالث - مكاتب  اأبراج املمزر  – منطقه املمزر - بنايه  اإماره دبى  البنك - عنوانهم : 

 2929  269  04 رقم  هاتف   -  307-306-304-302
فل�س(  درهما  وخم�شون  وع�شرون  وواحد  الف وثالثمائه  وثمانون  )واحد   81.321.50 وقدره  ب�شداد مبلغ  اإخطار عدىل  املو�شوع 

والفائده القانونيه بواقع 12% من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام ، وذلك يف موعد اأق�شاه  خم�شه اأيام من تاريخ الإخطار
الوق���ائع : املخطرة �شركه وكيل خدمات تعمل يف جمال جتاره مواد البناء ) لطفا م�شتند رقم 1(

املخطر اإليها �شركه ذات م�شئوليه حمدوده تعمل يف جمال املقاولت ) لطفا  م�شتند رقم 2(
81.321.50 )واحد  اإليها مبلغ وقدره  اإليها تر�شد للمخطره لدي املخطر  مبوجب تعامالت جتاريه فيما بني املخطره واملخطر 
ماثو  ال�شيد/توما�س  اإليها  للمخطر  وال�شريك  املمثل  اأن  وحيث   ، فل�س(  وخم�شون  درهما  وع�شرون  وواحد  وثالثمائه  الف  وثمانون 

ماتاثيل - هندي اجلن�شيه �شلم اإىل ممثل املخطره باإمارة ال�شارقه عدد ثالثه �شيكات هي ال�شيكات التيه : 
التاريخ البنك امل�شحوب عليه   رقم ال�شيك 

2020/4/30 بنك الفجرية الوطني    4163
 2020/3/30 الوطني   الفجرية  بنك   4135
2020/5/30 بنك الفجريه الوطني    4192

3( وحيث  اأن املخطره بتقدمي ال�شيكات املذكوره لل�شرف اإرجتعت كلها دون �شرف لعدم كفايه الر�شيد. )لطفا م�شتند رقم  )وحيث 
اأن املخطره طالبت املخطر اإليها ب�شداد املبلغ بكافه الطرق الوديه اإل اأنها رف�شت ال�شداد. وحيث اأن املخطره مبراجعه بنك الفجرية 
ماثو  توما�س   / ال�شيد  هو  عليها  بالتوقيع  واملخول  ال�شيكات  على  املوقع  اأن  وجد  بالتوقيع  واملخول  احل�شاب  عن  لالإ�شتعالم  الوطني 
ماتاثيل - هندي اجلن�شيه املخطر اليه الثاين. )لطفا م�شتند رقم 4(  وحيث اأن املخطره ترغب يف اإ�شت�شدار اأمر اأداء �شد املخطر اإليهم 

ب�شداد املبلغ طبقا لقانون الإجراءات املدنيه الإحتادي. لذلك 
تنذر املخطره املخطر اإليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل ب�شداد مبلغ وقدره 81.321.50 )واحد وثمانون الف وثالثمانه وواحد 
وع�شرون درهما وخم�شون فل�س( ، من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام ، وذلك يف موعد اأق�شاه خم�شه اأيام من تاريخ الإخطار واإل 

املخطر �شن�شطر لإتخاذ الإجراءات القانونيه �شده.    

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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عربي ودويل

ال�سني جتري تدريبات هجومية قرب تايوان 
•• بكني-تايبه-رويرتز

اأم�س  تايوان  بالقرب من  تدريبات هجومية  ال�شني  اأجرت 
قبالة  مقاتلة  وط��ائ��رات  حربية  �شفن  با�شتخدام  الثالثاء 
ال�����ش��رق��ي، فيما و�شفته  ج��ن��وب غ���رب اجل��زي��رة وج��ن��وب��ه��ا 
خارجي”  “تدخل  على  رد  ب��اأن��ه  ب��ال��ب��الد  امل�شلحة  ال��ق��وات 

و”ا�شتفزازات«.
اأر����س �شينية، من  اإن��ه��ا  ت��ق��ول بكني  ال��ت��ي  ت��اي��وان،  و�شكت 
يف  حميطها  يف  ال�شعبي  التحرير  جلي�س  متكررة  تدريبات 
ت��ن��درج �شمن  اأن��ه��ا  وت��رى  ذل��ك،  نحو  اأو  املا�شيني  العامني 

حملة �شغط لإجبار اجلزيرة على قبول �شيادة ال�شني.

بجي�س  ال�شرقية  اجلبهة  ق��ي��ادة  قالت  مقت�شب،  بيان  ويف 
حربية  �شفن  اإر����ش���ال  مت  اإن���ه  ال�شيني  ال�شعبي  ال��ت��ح��ري��ر 
بالقرب من  للغوا�شات وطائرات مقاتلة  وطائرات م�شادة 
وتدريبات  النار  ب��اإط��الق  م�شرتك  “هجوم  لتنفيذ  ت��اي��وان 
تذكر مزيدا من  اأن  دون  فعلية”،  ق��وات  با�شتخدام  اأخ��رى 

التفا�شيل.
وقالت  اأي�����ش��ا  مقت�شبا  التايوانية  ال��دف��اع  وزارة  رد  وك���ان 
“جي�س البالد لديه وعي تام واأجرى تقييما كامال للو�شع 
يف منطقة م�شيق تايوان، ف�شال عن التطورات ذات ال�شلة 

يف البحر واجلو، وهو م�شتعد للرد بطرق خمتلفة«.
وقال م�شوؤول كبري مطلع على التخطيط الأمني يف تايوان 

“لتحقيق  تدريبا  نفذ  ال�شيني  اجل��و  ���ش��الح  اإن  ل��روي��رتز 
�شيطرة فائقة على الأجواء” م�شتخدما مقاتالته املتقدمة 

من طراز جيه-16.
واأ�شاف “ف�شال عن ال�شعي اإىل التفوق اجلوي على تايوان، 
اإلكرتوين  وتدخل  ا�شتطالع  عمليات  اأي�شا  القوات  اأج��رت 

متكررة«.
وقال امل�شدر اإن تايوان تعتقد اأن ال�شني حتاول جمع اإ�شارات 
اإلكرتونية من الطائرات الأمريكية واليابانية حتى تتمكن 
من “�شل الطائرات الداعمة مبا يف ذلك مقاتالت اإف-35 
يف اإ�شارة اإىل املقاتلة ال�شبح التي ت�شّغلها  يف حالة احلرب”، 

الوليات املتحدة.

بايدن يتحمل الوزر

بايدن تبنى ا�سرتاتيجية »مهما كانت التكلفة«   

اأفغان�ستان: »�سدمة نف�سية يف العا�سمة وا�سنطن«...!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

يكون  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن  ك���ان  م��ا     
مو�سع  �سار  للقوات  حمكًما  ان�سحاًبا 
ت�ساوؤل ب�سبب هجوم حركة طالبان 
اخل����اط����ف. مل�����اذا ه����ذا ال��ت��ح��ول, 
م��ا ال��ع��واق��ب؟ الأج���وب���ة يف ه��ذه 
لوبوان  ملجلة  اأجراها  التي  املقابلة 
لورين.    غيوم  فران�سوا  الفرن�سية, 
حدين.  ذو  �سيف  املنا�سبات  اإحياء 

مل  احلا�سر  باأن  لتذّكرنا  تاأتي  اإنها 
ين�س املا�سي, ولكن عندما مييل الأول 
ان  ميكنه  �سيئ,  منعطف  اتخاذ  اإىل 
يجعل من ذلك املا�سي �ساهًدا مزعًجا 

كم وددنا ال�ستغناء عنه.
 يف الوقت الذي تقرتب فيه مرا�سم 
الع�سرين  ال�سنوية  الذكرى  احياء 
الوليات  كانت  كم  �سبتمرب,   11 ل� 
القومي  بالإرهاب  املهتمة  املتحدة, 
والعرقي اأكر من اهتمامها بالتهديد 

الإ�سلمي, تود لو انه باإمكانها جتاهل 
تدخلها  ي���ربر  ال���ذي  احل���دث  ه���ذا 
اأ�سبحت  الآن,  لكن  اأفغان�ستان.  يف 
باأ�سواأ  القائمة  على  هذه  اأفغان�ستان 
�سارخ  تناق�س  ويف  ممكنة,  طريقة 
املهيمنة  لأمريكا  احلربي  اجلو  بني 
�سبتمرب   11 بعد  حقها  من  الواثقة 
وف��ز  ال���ه���روب  واأج������واء   ,2001
اآخر  حول  حالًيا  ال�سائدة  بحياتك 

قوات اأمريكية يف كابول.

   قبل ثالثة اأ�شابيع من الذكرى 
ال��ع�����ش��ري��ن، ����ش���رتدد ذك����رى هذا 
املوعد املاأ�شاوي للغاية يف التاريخ 
اآخ�����ر، لي�س  الأم���ري���ك���ي، ����ش���دى 
ك��ب��داي��ة ان��ت��ف��ا���ش��ة ن��ه��و���س ورد 

فعل، وامنا كبداية النهاية.
  ما هو رد فعل وا�شنطن؟ �شاألنا 
ب���ن���ج���ام���ني ح��������داد، م����دي����ر ف���رع 
“املجل�س  الفكري  للمركز  اأوروبا 
موؤ�ش�شة  وه������و  الأطل�شي”، 
يف  متخ�ش�شة  اأم��ري��ك��ي��ة  ف��ك��ري��ة 
كتاب  وم��وؤل��ف  الدولية،  ال�شوؤون 
اأمريكا  امل���ف���ق���ود...  “الفردو�س 
ترامب ونهاية الأوهام الأوروبية 

)غرا�شيه، 2019(.

الف�سل  ه��ذا  نف�سر  كيف   *   
التي  الأمريكية  للمخابرات 
احلكومة  اأن  اأيام  قبل  اأكدت 
الأفغانية �ستظل ت�سيطر على 

الو�سع طيلة عدة اأ�سهر؟
اأوًل  الأم���ري���ك���ي ه���و  ال��ف�����ش��ل   -  
اأن نف�شره طبعا،  ف�شلهم. ميكننا 
على اأنه تاأثري اإعالين، وات�شايل، 
ال�شيا�شي  ب��اي��دن  ق����رار  ل��ت��ربي��ر 
اأفغان�شتان:  م���ن  ب��الن�����ش��ح��اب 
اخليار  ات���خ���ذن���ا  ل��ق��د  ان����ظ����روا، 

ال�شحيح، 
ك������ل ������ش�����يء �����ش����ي����ك����ون ع����ل����ى ما 
اجهزة  ت���غ���ازل  واأح����ي����اًن����ا  ي������رام، 

ال�شتخبارات اإدارتهم. 
الكبري،  الف�شل  ذل��ك  وراء  ولكن 
ه����و ف�����ش��ل ال��ت��ح��ل��ي��ل ع���ل���ى عدم 
الكفاءة، وقلة الإرادة لدى 300 
األ�������ف ج����ن����دي اأف�����غ�����اين م������درب، 
�شنوات  م���ن���ذ  ع��ل��ي��ه��م  وي�������ش���رف 
اجلي�س الأمريكي، الذي مل يكن 
ي��ق��ات��ل ���ش��د ط��ال��ب��ان، وم���ن هنا 
من  ق�شر  بانهيار  النطباع  ه��ذا 
الرمال. مل يق�س اجلي�س وجهاز 

العظمة  ع���ودة  اأن  ن��ذّك��ر  ال��ب��الد، 
الأمريكية �شرعان ما جاءت، كرد 
ف��ع��ل ع��ن��ي��ف، ب��ع��د ���ش��اي��غ��ون، مع 

انتخاب ريغان.
تاأكيد  بب�شاطة،  ال��ي��وم،  ول��دي��ن��ا   
تكون  لن  بايدن  �شيا�شة  اأن  على 
دول��ي��ة وت��دخ��ل��ي��ة، ك��م��ا اأردن�����ا اأن 

ن�شدق ب�شرعة كبرية.
بال�شيا�شة  ت��ت��ع��ل��ق  ولأ�����ش����ب����اب   
ال���ن���زع���ة  ت����ع����د  ال����داخ����ل����ي����ة، مل 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ال��ت��دخ��ل��ي��ة 
قابلة للدفاع عنها منذ ما يقرب 

من ع�شر �شنوات: 
اأوب������ام������ا ثم  ان����ت����خ����اب  ف���ق���د مت 
ترامب جزئًيا، لأنهما عرفا كيف 
القتلى  يلعبان على حبل اجلنود 
يف  عبًثا  ُتنفق  ال��ت��ي  وال�����دولرات 

اخلارج.

على  الرتكيز  حجة  هل   *   
ال�سني كافية؟

اأي  ت��ق��دمي  ي��ت��م  الآن.  ن��ع��م   -    
اخرى  عمليات  �شاحة  يف  ت��دخ��ل 
ع���ل���ى اأن�������ه حت����وي����ل وج����ه����ة عن 
املناف�ش�����ة  اي  الرئي�شي  ال��ره��ان 

مع ال�شني.
ا  اأي�شً ميكن  التناف�س  ه��ذا  لكن   
تعترب  رح��اه يف مناطق  ت��دور  اأن 
اأن  يف  �شك  هناك  ولي�س  ثانوية، 
ال�شني، من خالل عالقاتها مع 

باك�شتان،
اأفغان�شتان،  يف  بيادقها  �شتقدم   
املايل،  ال��داع��م  دور  تلعب  ورمب���ا 
امل��ت��ح��دة تخلت  اأن ال��ولي��ات  مب��ا 
اأن  با�شتثناء  ال�����دور...  ه���ذا  ع��ن 
ت���اري���خ ه����ذا البلد  ت���ع���رف  ب��ك��ني 
التدخالت  ف���ي���ه  ف�����ش��ل��ت  ال������ذي 

اخلارجية.
------------------------

عن لوبوان

كرامة المريكان يف الرتاب

�شورة تلخ�س حجم الفو�شى والنهاية املوؤ�شفة هجوم خاطف غري جمرى الحداث

جيد،  ب�شكل  له  التابع  املخابرات 
تاأثري  ق��ي��ا���س  يف  ي��رغ��ب��وا  مل  اأو 
الف�شاد، الذي منع الأم��وال التي 
دف��ع��ت��ه��ا ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة من 
وال�شرطة  اجل��ن��ود  اإىل  الو�شول 
رواتبهم  ي��ت��ق��ا���ش��وا  مل  ال���ذي���ن 
منذ �شهور. ومع ذل��ك، مت اتخاذ 
الح��ت��ي��اط��ات م��ن خ��الل اللجوء 
الإلكرتونية،  امل���دف���وع���ات  اإىل 

لكنها مل تكن كافية.

ال���واق���ع  ق��ّي��م��وا  مل�����اذا   *   
الأفغاين بهذا ال�سوء؟

   - يجب و�شع ه��ذا التحليل يف 
���ش��ي��اق اجل��ي�����س الأم��ري��ك��ي وعلى 

املدى الطويل:
لأ�شباب  امل�شتوى،  رفيعو   �شباط 
مهنية، ولأ�شباب �شيا�شية، بالغوا 
يف تقدير فعالية الدعم والتدريب 
املقدمني لالأفغان يف وا�شنطن... 
ت�شمد  ل  مثالية  مالئكية  روؤي��ة 

اأمام الواقع.

ه��ذا  اإىل  ُي��ن��ظ��ر  ك��ي��ف   *   
ال����ولي����ات  يف  الن����ه����ي����ار 

املتحدة؟
حتى  نف�شية.  ���ش��دم��ة  اإن��ه��ا   -    
حتظى  ب��اي��دن  اإدارة  ك��ان��ت  الن، 
بدعم كبري، رغم اأن القرار الذي 
ال�����ش��ي��ف بدعم  ب���داي���ة  ات��خ��ذ يف 

عودة طالبان، حتى لو كانت فكرة 
للمجتمع  عميق  حت���ّول  حتقيق 
وغري  للغاية  طموحة  الأف��غ��اين 
ال�شائد  املنطق  لكن هذا  واقعية. 
�شي�شع  ال�شيا�شية  الأو����ش���اط  يف 
موقف  يف  ال���ت���دخ���ل  م��ن��اه�����ش��ي 

دفاعي.
  * يتم قيا�س ال�شرر الذي حلق 
ال�شور.  م��ن حيث  ��ا  اأي�����شً ب��اي��دن 
حتلق  التي  الهليكوبرت  ط��ائ��رات 
فوق كابول تذكرنا ب�شايغون عام 

...  1975
من  ���ش��ري��ع:  بتقييم  �شنقوم   -    
الأمريكيني  اع������رتاف  ن���اح���ي���ة، 
بالعجز. من ناحية اأخرى، �شرب 
من  متكنت  التي  طالبان،  حركة 
ال��ت��ف��او���س م��ع الأم��ري��ك��ي��ني دون 
احرتام ال�شفقة املفرو�شة، لأنهم 

كانوا يعلمون،
 انه يف وقت اأو اآخر، اأن الأمريكيني 
ب���اي���دن تبنى  ل��ك��ن  ����ش���ي���غ���ادرون. 
كانت  “مهما  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
التكلفة”... مت اتخاذ قرار، يجب 
اأن نتحمل العواقب، وقام بتمزيق 
اجل�س بعنف. دعونا ل نن�شى اأنه 
كان اأحد اأكر املناه�شني للتدخل 

�شراحة خالل ولية اأوباما.
ب��ال��ن�����ش��ب��ة لأول���ئ���ك الذين  اأم����ا    
اأمريكي  ب��ان��ح��دار  ي�����ش��ت�����ش��ه��دون 
كرامة  اأ����ش���اب  وب���ج���رح  ج���دي���د، 

كامتداد  الن�����ش��ح��اب  ف��ك��رة  ع��ل��ى 
ن�شعر  لكننا  ت��رام��ب،  ل�شيا�شات 
ب��ال��ف��زع م���ن ع���دم ال��ك��ف��اءة التي 
ذل������ك، م����ن خ�����الل هذا  ب���ه���ا  مت 
والكارثي  ال��ف��ا���ش��ح  الإح�����ش��ا���س 

بالرجتال.

النهيار  ه��ذا  ي��ربر  األ   *    
للتدخل  املناه�سني  م��وق��ف 

اأمل���ان���ي���ا م���ن اأج�����ل ن�����ورد �شرتمي 
الغاز  اأن��اب��ي��ب  خ���ط  2-م�شروع 
باأوروبا  مبا�شرة  املت�شل  الرو�شي 
مع و�شوله اإىل اأملانيا -قد نوق�س 

على نطاق وا�شع. وهذه املرة،
 ان����ط����ل����ق����ت الأل�������������ش������ن، ون���ح���ن 
م���ن���ده�������ش���ون م����ن ال���ف���ج���وة بني 
والتقدم  ال�شتخباراتية  البيانات 
اعتدنا  لقد  لطالبان.  اخل��اط��ف 

ول���ك���ن، ع��ل��ى ال��ع��ك�����س م���ن ذلك، 
ميكننا الآن اأن نرى اأنه، منذ عدة 
�شنوات، كانت احلكومة الأمريكية 
اإىل   2500 ع��ن وج���ود  را���ش��ي��ة 

5000 جندي متمركزين،
 مع عدد قليل جًدا من ال�شحايا 
وب��ت��ك��ل��ف��ة م��ع��ت��دل��ة ل��ل��غ��اي��ة، وهو 
ا�شتقرار  يف  جنح  �شئيل  ا�شتثمار 
ال��ب��ل��د، وم��ن��ع كارثة  ال��و���ش��ع يف 

حينها؟
انظروا،  نعم.  يبدو  م��ا  على   -    
يقرب  ما  اأنفقنا  لقد  �شيقولون، 
خ����الل  دولر  ت����ري����ل����ي����ون  م������ن 

الع�شرين عاًما املا�شية، 
منهارة  اأف��غ��ان��ي��ة  حكومة  ومل����اذا؟ 

وانت�شار �شريع لطالبان.
 اإن الإهمال يف العملية التي بداأت 
الن�شحاب.  ي���ربر   2001 ع���ام 

- اندها�س من الفجوة بني البيانات ال�ستخباراتية والتقدم اخلاطف لطالبان

- بات من املوؤكد اأن �سيا�سة بايدن لن تكون دولية 
وتدخلية, كما �سّدق البع�س ب�سرعة كبرية

- مل يعد التدخل اخلارجي قابال للدفاع عنه يف 
الوليات املتحدة منذ ما يقارب الع�سر �سنوات
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بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 156650
 باإ�شم : لونلي بالنيت جلوبال ليمتد

وعنوانه: يونت اإئى ديجيتال كورت  رين فور�شت �شرتيت، دبلني 8 ،  اإيرلندا.
بتاريخ: 2012/02/23   وامل�شجلة حتت الرقم: 156650 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/05/02 وحتى تاريخ: 2021/05/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

EAT 56288

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 156651
 باإ�شم : لونلي بالنيت جلوبال ليمتد

وعنوانه: يونت اإئى ديجيتال كورت  رين فور�شت �شرتيت، دبلني 8 ،  اإيرلندا.
بتاريخ: 2012/02/23 وامل�شجلة حتت الرقم: 156651 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/05/02 وحتى تاريخ: 2021/05/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

EAT 56289

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 156652
 باإ�شم : لونلي بالنيت جلوبال ليمتد

وعنوانه: يونت اإئى ديجيتال كورت  رين فور�شت �شرتيت، دبلني 8 ،  اإيرلندا.
بتاريخ: 2012/02/23 وامل�شجلة حتت الرقم: 156652 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/05/02 وحتى تاريخ: 2021/05/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

EAT 56290

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 156653
 باإ�شم : لونلي بالنيت جلوبال ليمتد

وعنوانه: يونت اإئى ديجيتال كورت  رين فور�شت �شرتيت، دبلني 8 ،  اإيرلندا.
بتاريخ: 2012/02/23 وامل�شجلة حتت الرقم: 156653 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/05/02 وحتى تاريخ: 2021/05/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

EAT 56291

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 165099
 باإ�شم : ام بي �شي اي بي منطقة حرة  ذ.م.م 

وعنوانه: مبنى ام بي �شي ،  الطابق اخلام�س ، مدينة دبي لالإعالم 
، الإمارات العربية املتحدة.   

بتاريخ: 2012/01/31 وامل�شجلة حتت الرقم: 165099 
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2021/11/14 وحتى تاريخ: 2031/11/14

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

EAT 60196

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء 18 اأغ�شط�س 2021 العدد 13317
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

الأول  اأم�س  اإىل دبي اعتبارا من م�شاء  الو�شول  اآ�شيا يف  ب��داأت وفود منتخبات 
لو  بفندق  �شتقام  التي  والنا�شئني  لل�شباب  الآ�شيوية  البطولة  يف  للم�شاركة 
مريديان املطار دبي خالل الفرتة من 19 اإىل 31 اأغ�شط�س اجلاري مب�شاركة 

اأكر من 350 لعبا ولعبة من 17 دولة.
ال���دويل ورئ��ي�����س الحتادين  ن��ائ��ب رئي�س الحت���اد  العتيبة  اأن�����س  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
اأن البطولة �شتكون الأكرب والأ�شخم والأعلى  الإماراتي والآ�شيوي للمالكمة 
جوائز يف منطقة ال�شرق الأو�شط واآ�شيا، م�شريا اإىل اأن التجهيزات ت�شري على 
املعنية  التميز من اجلهات  بالتعاون مع �شركاء  قدم و�شاق ل�شت�شافة احلدث 

وعلى راأ�شهم الهيئة العامة للريا�شة، واللجنة الأوملبية الوطنية، وجمل�س دبي 
الريا�شي، ومطار دبي، واجلهات ال�شحية.

اأمريكي وهي  دولر  األ��ف   600 اإىل  ت�شل  البطولة  اأن جوائز  العتيبة  واأو�شح 
مناف�شات  هائلة يف  نوعية  نقلة  لتمثل  الفئة،  لتلك  �شيتم منحها  التي  الأعلى 
امل��الك��م��ة ب��اآ���ش��ي��ا، وجت�شد م��دى اه��ت��م��ام الحت���اد ال��ق��اري ب��الأج��ي��ال اجلديدة 
الدويل ورئي�س الحتادين  رئي�س الحتاد  نائب  اللعبة. ورحب  لدعم وتطوير 
النجاح  لها  متمنيا  امل�شاركة  املنتخبات  بوفود  للمالكمة  والآ�شيوي  الإم��ارات��ي 
والتوفيق، م�شريا اإىل اأن البطولة �شتقام يف ظروف عاملية �شعبة ب�شبب جائحة 
الذي  الكبري  النجاح  يعك�س  للمناف�شات  الإم��ارات  دولة  ا�شت�شافة  واأن  كورونا، 
ا�شت�شافة  القادرة على  املميزة  التحتية  والبنية  للجائحة،  الت�شدي  حققته يف 

كربي الأحداث الريا�شية.
من  امل�شاركني  واأدع���و  للبطولة  ا�شتثنائية  ن�شخة  على  مقبلون  نحن   " وق��ال 
الحرتازية،  ب��الإج��راءات  للتقيد  واإداري���ة،  فنية  واأجهزة  ومالكمني  مالكمات 
والتقدير  ال�شكر  مقدما  النجاح،  درج���ات  لأف�شل  للو�شول  بدقة  وتطبيقها 
لأع�شاء اللجنة املنظمة وفريق العمل على جهودهم الكبرية من اأجل اخلروج 
العام  ال�شر  اأم��ني  احل��م��ادي  ذل��ك عقد ح�شن  اإىل   . " اأبهى �شورة  باحلدث يف 
لحتاد الإمارات للمالكمة مدير البطولة اجتماعا اأم�س مع مارينا ين املندوبة 
ال�شتعدادات  اآخر  اطلعها على  بدبي، حيث  للمالكمة  الدويل  الفنية لالحتاد 

اخلا�شة بالبطولة.
�شيتم  التي  الحرتازية  والإج���راءات  ال�شحية  ال�شوابط  اللقاء  ا�شتعر�س  كما 

جدول  ج��ان��ب  اإىل  للبطولة،  املعتمد  ال��ط��ب��ي  ال��ربوت��وك��ول  �شمن  تطبيقها 
املناف�شات حيث اأكد الطرفان على �شرورة اللتزام بها . واأ�شادت مارينا خالل 
من  ثقة  على  اأنها  موؤكدة  بالتجهيزات،  البطولة  مرافق  لكافة  تفقدية  جولة 
املا�شية  البطولة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح  بعد  خ�شو�شا  البطولة،  جن��اح 
للرجال وال�شيدات التي اأقيمت يف نف�س املكان خالل �شهر مايو املا�شي. بدوره 
ك�شف م�شوؤول العالم واملتحدث الر�شمي يف البطولة عبد اهلل الزعابي ع�شو 
جمهور،  ب���دون  �شتقام  البطولة  اأن  للمالكمة  الإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س 
لالإجراءات  تطبيقا  امل�شاركة،  البعثات  اأع�شاء  على  �شيقت�شر  احل�شور  واأن 
الثامنة  يف  �شيقام  الر�شمي  الفتتاح  حفل  اأن  اإىل  لفتا  املعتمدة،  الح��رتازي��ة 

م�شاء غدا  اخلمي�س   .

•• دبي-الفجر:

دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  انهت 
الزيارات  الريا�شي  دب��ي  وجمل�س 
التفقدية لالأندية الريا�شية بدبي 
حيث مت الطالع على ال�شتعدادات 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ق�������رارات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
بدبي  وال����ك����وارث  الأزم������ات  لإدارة 
الحرتازية  ب���الإج���راءات  اخلا�شة 
ملمار�شة الأن�شطة الريا�شية وعودة 
املالعب  يف  ل��ل��ح�����ش��ور  اجل��م��اه��ري 
الفعاليات  وخم��ت��ل��ف  وال�������ش���الت 
من  ال��ت��اأك��د  ج��ان��ب  اإىل  الريا�شية 
ال�شالمة  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  ت��ط��ب��ي��ق 
بالن�شبة  الأن�����دي�����ة  يف  والأم����������ان 
واجلمهور  والزائرين  للريا�شيني 

على حد �شواء.
العامة لأمن  الإدارة  وفد من  وزار 
ال���ه���ي���ئ���ات وامل���ن�������ش���اآت وال����ط����وارئ 

ب�شرطة دبي وجمل�س دبي الريا�شي 
خليفة  را�����ش����د  ال��ع��م��ي��د  ب���رئ���ا����ش���ة 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ال��ف��ال���ش��ي 
بالوكالة، وع�شوية العقيد خمي�س 
الطوارئ  اإدارة  م��دي��ر  ال�شام�شي 
طار�س  عبداهلل  والرائد  بالوكالة، 
"التزامكم  حملة  من�شق  العميمي 
املهري  ����ش���امل  واأح����م����د  �شعادة"،  
يف  الريا�شية  الأن��دي��ة  ق�شم  رئي�س 
وعدنان  ال��ري��ا���ش��ي  دب����ي  جم��ل�����س 
�شركات  اأول  اخ�����ش��ائ��ي  ال��ع��ي��وين 
اأندية  زار  املجل�س،  يف  ال��ق��دم  ك��رة 
دبي ومت اللقاء مع امل�شوؤولني فيها 
وتفقد املالعب وال�شالت ومرافق 
اجلاهزية  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د  الأن����دي����ة 
دبي  الريا�شية يف  للمن�شاآت  التامة 
الريا�شي  امل��و���ش��م  ان��ط��الق��ة  ق��ب��ل 
– 2022 الذي �شي�شهد   2021
املباريات  حل�شور  اجلماهري  ع��ودة 

الريا�شات  ج��م��ي��ع  يف  وامل��ن��اف�����ش��ات 
حاليا  امل���ع���ت���م���دة  ال���ن�������ش���ب���ة  وف������ق 
وامل�شابح  وال���������ش����الت  ل��ل��م��الع��ب 

وكذلك  الريا�شية  املرافق  وجميع 
والفعاليات  ال��ب��ط��ولت  م���درج���ات 
ا�شتمرار  م��ع  املختلفة  الريا�شية 

ت��ط��ب��ي��ق الإج���������راءات الح���رتازي���ة 
وال����������ربوت����������وك����������ولت اخل�����ا������ش�����ة 

بالريا�شيني واجلمهور.

وك��ان��ت ���ش��رط��ة دب���ي وجم��ل�����س دبي 
الريا�شي قد عمال منذ العام املا�شي 
على و�شع �شيناريو عودة اجلماهري 

مت  كما  لذلك  الأم��ث��ل  وال�شتعداد 
مب�شاركة  ري��ا���ش��ي  ملتقى  تنظيم 
دولية حول هذا املو�شوع مما يدل 
اأولته  ال��ذي  املبكر  ال�شتعداد  على 
�شرطة دبي وجمل�س دبي الريا�شي 
ل��ع��ودة اجل��م��اه��ري وال��ت��اأك��د م��ن اأن 
تكون العودة اإيجابية وتوفر الأمن 

وال�شالمة للريا�شيني واجلمهور.
واأكد العميد را�شد خليفة الفال�شي 
خالل الزيارات لالأندية الريا�شية 
دبي  وجمل�س  دب��ي  �شرطة  ح��ر���س 
ت��ر���ش��ي��خ مفاهيم  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ي، 
ن�شر  اأج��ل  من  املجتمعية  ال�شراكة 
مبادئ الروح الريا�شية، مبا يعك�س 
املكانة املرموقة لدولة الإمارات بني 
دول العامل، اإ�شافة اىل دور الأندية 
واجلمهور  ال���الع���ب���ني  ت��وع��ي��ة  يف 
ب���������ش����رورة احل����ر�����س ع���ل���ى ات���ب���اع 
الحرتازية  والإج����راءات  التدابري 

�شبيل  يف  ال���دول���ة  ت��ت��خ��ذه��ا  ال���ت���ي 
ويف   ،19 كوفيد  جائحو  مكافحة 
التباعد  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  مقدمتها 
امل�شتمر،  وال���ت���ع���ق���ي���م  اجل�������ش���دي 
وارت�����داء ال��ك��م��ام��ات، وغ��ريه��ا من 

املتطلبات.
ي�شهد  ال���ع���ام  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
حتديا خمتلفا ُيوجب علينا حتمل 
م�شوؤولية م�شرتكة والعمل يداً بيد 
يف �شبيل احلد من انت�شاره اجلائحة 
مبعايري  ال���دق���ي���ق  الل����ت����زام  ع���رب 
والوقاية  ال�������ش���الم���ة  وت��ع��ل��ي��م��ات 
املتبعة وال�شادرة عن اللجنة العليا 
بدبي  وال����ك����وارث  الأزم������ات  لإدارة 
واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
منح اجلمهور الفر�شة لال�شتمتاع 
اجلميلة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ب��ال��ع��رو���س 
احل������ف������اظ على  م������ع  امل����خ����ت����ل����ف����ة، 

�شالمتهم و�شالمة الريا�شيني.

احتاد الكرة ينظم ور�سة عمل تقنية حكم الفيديو لو�سائل الإعالم

�سرطة دبي وجمل�س دبي الريا�سي يبحثان ا�ستعدادات الأندية للمو�سم الريا�سي وعودة اجلمهور

اأعلنت اإدارة نادي الإمارات  ويف اإطار مبادراتها املجتمعية  بت�شهيل 
ح�شول اأ�شحاب الهمم وكبار املواطنني على تذاكر دخول مباريات 
ال�شروط  ح�شب  الريا�شي  املو�شم  م�شابقات  خمتلف  يف  الفريق 
اأق��رت��ه��ا اجل��ه��ات املخت�شة وه���ي احل��ا���ش��ل��ون ع��ل��ى اجلرعة  ال��ت��ي 
الثالثة من لقاح كوفيد 19 اأو مل يكمل 6 اأ�شهر من ح�شوله على 
اجلرعة الثانية مع اإبراز فح�س PCR �شلبية خالل 48 �شاعة 

قبل موعد املباراة.
وياأتي ذلك دعماً من اإدارة نادي الإمارات لتعزيز مفهوم الرتابط 
والوقائية حلماية هذه  الإج��راءات الحرتازية  املجتمعي وو�شط 
�شراء  ك��اون��رتات  اأم��ام  والتجمعات  املبا�شر  الخ��ت��الط  من  الفئة 

التذاكر  .
و�شتتوفر اأماكن التذاكر لهذه الفئتان يف مبنى اإدارة النادي خالل 

الفرتة ال�شباحية من يوم املباراة لت�شهيل و�شولهم وقت املباراة 
ملكانهم املنا�شب يف امللعب . ويحر�س النادي على موا�شلة الدعم 
اأ�شحاب  ذوي  م��ن  ال��ن��ادي  وحمبي  ومنت�شبيه  لأبنائه  وال��رع��اي��ة 
 ، ب�شوؤونهم  واله��ت��م��ام  م�شاعدتهم  على  املواطنني  وك��ب��ار  الهمم 
واأو�شحت الإدارة اأن النادي ويف اإطار مبادراته الجتماعية يتطلع 

دائماً لتعزيز توا�شله مع هذه الفئة.

اإدارة  الإمارات ت�سهل على اأ�سحاب الهمم 
وكبار املواطنني احل�سول على تذاكر املباريات

•• دبي -وام:

خا�شة  عمل  ور�شة  بدبي  مقره  يف  اأم�س  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  نظم 
املختلفة  الإع��الم  و�شائل  ملمثلي   /VAR/ امل�شاعد  الفيديو  حكم  بتقنية 
بح�شور حممد عمر ال�شمري نائب رئي�س اللجنة، ويل بروبريت مدير اإدارة 

جانب  اإىل  واملحا�شرين  للُمقّيمني  الفني  امل�شوؤول  يعقوب  واأحمد  احلكام، 
خرباء التحكيم يف القنوات الريا�شية.

و�شملت الور�شة التي قدمها يل بروبريت التعريف باآلية عمل اإدارة احلكام 
اإىل  تهدف  التي  وال��ربام��ج  التطويرية  وامل��ب��ادرات  وامل�����ش��روع��ات  اجل��دي��دة، 
اأو  الفنية  �شواء  النواحي  كافة  من  الإم��ارات��ي  التحكيم  مب�شتوى  الرت��ق��اء 

التنظيمية، و�شرحاً لكافة البنود اخلا�شة با�شتخدام تقنية الفيديو امل�شاعد، 
وا�شتعرا�س بع�س احلالت التحكيمية التي مت اللجوء فيها لهذه التقنية، 
اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س التعديالت على قوانني تقنية الفيديو امل�شاعد والتي 

طراأت موؤخراً من قبل الحتاد الدويل للعبة.
القدم  كرة  احت��اد  معها  تعاقد  التي  اجلديدة  بال�شركة  اأي�شاً  التعريف  ومت 

على  احلكام  مل�شاعدة  املتقدمة  والتقنيات  املزايا  من  العديد  �شتقدم  والتي 
اتخاذ القرارات املنا�شبة خالل املباريات يف املو�شم الكروي اجلديد.

كما �شملت الور�شة تطبيقاً عملياً، �شارك فيه ممثلو و�شائل الإعالم يف عملية 
ا�شتخدام التقنية داخل الغرفة املخ�ش�شة للحكام مع �شرح دقيق لكل حالة 

يتم اللجوء فيها اإىل التقنية.

بدء و�سول املنتخبات امل�ساركة يف بطولة اآ�سيا للملكمة بدبي

العتيبة : مقبلون على ن�سخة ا�ستثنائية واأدعو اجلميع للتقيد بالإجراءات الحرتازية
احلمادي ي�ستقبل مندوبة الحتاد الدويل ويطلعها على كافة التجهيزات للبطولة
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م�����ع ان�����ط�����الق ب���ع�������س ال������دوري������ات 
الأوروب���ي���ة ك���ال���دوري الأمل����اين لكرة 
وال�����دوري  "البوند�شليغا"  ال���ق���دم 
"الربميريليغ"  املمتاز  الإجن��ل��ي��زي 
الإ�شباين  الأوىل  ال���درج���ة  ودوري 
"الليغا"، عاد عدد من النجوم يثبتون 

جودتهم باأرقامهم واإح�شاءاتهم.
البولندي  ���ش��ار  ال�����ش��دد،  ه���ذا  ويف 
روبرت ليفاندوف�شكي مهاجم فريق 
ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ وامل�������ش���ري حممد 
����ش���الح ج���ن���اح ف���ري���ق ل��ي��ف��رب��ول يف 
نهاية هذا الأ�شبوع الالعبني اللذين 
���ش��ج��ال ه���دًف���ا واح�������ًدا ع��ل��ى الأق����ل 

من  الأوىل  اجلولة  مباريات  خ��الل 
مو�شم  من  لأك��ر  املحلية  الدوريات 

متتايل.
ففي  لليفاندوف�شكي،  ال�شبق  وك��ان 
بورو�شيا  م�����ب�����اراة  م����ن   )42 )ق 
التعادل  هدف  اأح��رز  مون�شنغالدباخ 
ي�شجل  وب����ه����ذا  ف���ري���ق���ه،  ل�������ش���ال���ح 
مباريات  يف  ال���ب���ول���ن���دي  امل���ه���اج���م 
اجلولة الأوىل يف اآخر 7 موا�شم من 
الدوري الأملاين، وهو رقم قيا�شي يف 

البوند�شليغا.
اأول  وه��ز روب��رت �شباك هامبورغ يف 
جولة من مو�شم )2016-2015(، 

وفريدر برمين يف مو�شم )2016-
2017(، وباير ليفركوزن يف مو�شم 
يف  وهوفنهامي   ،)2018-2017(
وهرتا   ،)2019-2018( مو�شم 
 ،)2020-2019( مو�شم  برلني 
و�شالكة يف املو�شم املا�شي )2020-
هذا  وم��ون�����ش��ن��غ��الدب��اخ   )2021

املو�شم )2022-2021(.
على اجلانب الآخر حان دور حممد 
�شالح يف اليوم التايل ال�شبت املا�شي 
نورويت�س  ف��ري��ق  ���ش��ب��اك  ه���ز  ح��ي��ث 
اللقاء  ليح�شم   )74 )ق  يف  �شيتي 

بانت�شار ليفربول بثالثية نظيفة.

واأح�����رز ���ش��الح ه���ذا ال��ه��دف بعدما 
اإىل  واح���دة  ك��رت��ني حا�شمتني،  م��رر 
روبرتو  اإىل  والأخ����رى  ج��وت��ا  دييغو 

فريمينو.
بامللك  امللقب  ���ش��الح  اأ���ش��ب��ح  وه��ك��ذا 
ت����اري����خ  يف  لع�������ب  اأول  امل���������ش����ري 
اأول  يف  ه��دًف��ا  ي�شجل  ال��ربمي��ريل��ي��غ 

جولة خالل 5 موا�شم متتالية.
يف  "الريدز"  مهاجم  �شحايا  وك��ان 
-2017( واتفورد  هم:  جولة  اأول 

يونايتد  ه�����ام  وو�����ش����ت   ،)2018
ونورويت�س   ،)2019-2018(
وليدز   ،)2020-2019( �شيتي 

 )2021-2020( ي����ون����اي����ت����د 
املو�شم  ه��ذا  اأخ��رى  م��رة  ونورويت�س 

.)2022-2021(
ول���ع���ب ك���ال ال��الع��ب��ني ب��ال��ك��اد 90 

دق��ي��ق��ة يف م��ب��ارات��ي اجل��ول��ة الأوىل 
اأن  اأم��ل  على  قيا�شًيا،  رقًما  وحطما 

حملي  جم��د  نحو  فريقيهما  ي��ق��ودا 
واأوروبي يف نهاية املو�شم.

•• مدريد -وام:

للدراجات  الإم���ارات  فريق  وا�شل 
املتميزة  نتائجه  حتقيق  الهوائية 
بعدما متكن جو  اإ�شبانيا  �شباق  يف 
من  ال��ف��ري��ق  دراج  دوم���ربو����ش���ك���ي 
اجلولت  يف  ال��ث��اين  ف���وزه  حتقيق 
الكربى لهذا املو�شم عقب ح�شوله 
املرحلة  يف  ال����ث����اين  امل����رك����ز  ع���ل���ى 
الثالثة من جولة اإ�شبانيا 2021، 
النهايات  اأوىل  ت�����ش��م��ن��ت  وال���ت���ي 

اجلبلية يف اجلولة .
املرحلة على م�شار بطول  واأقيمت 
�شانتو  م��ن  ان��ط��الق��اً  202.8كم 
و�شوًل  ���ش��ي��ل��و���س،  دي  دوم��ي��ن��غ��و 
جو  وق������ّدم  ب���الن���ك���و،  ب��ي��ك��ون  اإىل 
دومربو�شكي البالغ من العمر 30 
عاماً اأداء قوياً فيها، اإل اأنه حو�شر 
يف ال��ك��ي��ل��وم��رتي��ن الأخ���ريي���ن من 
امل��رك��ز الثاين  ل��ي��ح��ل يف  ال�����ش��ب��اق، 
ث��ان��ي��ة عن   21 ب���ف���ارق  م���ت���اأخ���راً 
ت����ارام����اي /فريق  راي����ن  م��ن��اف�����ش��ه 
اإنرتمار�شي-وانتي غوبرت/ الذي 

حلق باملركز الأول.
انطلق  ق���د  دوم���ربو����ش���ك���ي  وك�����ان 
���ش��م��ن امل��ج��م��وع��ة امل��ت��ق��دم��ة اإىل 
ج��ان��ب 7 دراج���ني اآخ��ري��ن متكنوا 
الت�شلق  اجتياز م�شافة  من  جميعاً 
ب�شالم،  م��ان��ك��ي��ل��و  دي  ب��وي��رت��و  يف 
ال���ك���ب���رية التي  امل�����ش��اف��ة  وب��ف�����ش��ل 
الرئي�شية،  ف�شلتهم عن املجموعة 
ال���دراج���ني جهودهم  م��ع��ظ��م  رك���ز 
الت�شلق  م�����ش��اف��ة  يف  ال��ت��ق��دم  ع��ل��ى 
والتي  بالنكو،  بيكون  يف  النهائية 
7.6كم مبعدل  متتد على م�شافة 
اإىل  وي�شل   9.1% يبلغ  ان��ح��دار 

الأجزاء. بع�س  يف   18%
وبعد حماولة انطالق غري ناجحة 
من الدراج ليليان كامليخان /فريق 
انطلق  اآر-�شيرتوين/،  تو  جي  اإي 
اأداء هجومي قبل  دومربو�شكي يف 
متقدماً  ال��ن��ه��اي��ة،  خ��ط  م��ن  4كم 
مناف�شيه  با�شتثناء  اجلميع  على 
تاراماي،  وراي��ن  اإلي�شوندي،  كيني 
كبرية،  ب�شرعة  انطالقه  وبف�شل 
�شرعان ما متكن دومربو�شكي من 

اأنه  اإل  اإلي�شوندي،  جتاوز مناف�شه 
تاراماي  جم����اراة  م��ن  يتمكن  مل 
قبل  �شرعته  باأق�شى  انطلق  ال��ذي 
مو�شعاً  النهاية،  خ��ط  م��ن  ك��م   3
الفارق بينه وبني دومربو�شكي اإىل 

. ثانية   21
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ال��ن��ت��ي��ج��ة، ق���ال جو 

دومربو�شكي: " كنت اأعلم اأن �شباق 
جمموعة  ت�����ش��ّك��ل  �شي�شهد  ال���ي���وم 
التي  املرحلة  غ��رار  على  متقدمة، 
فزت فيها يف جولة اإيطاليا، وتبنّي 
الدراجني  اأن  ال�����ش��ب��اق  خ���الل  يل 
العام  الت�شنيف  على  املتناف�شني 
كانوا يخو�شون ال�شباق بهدوء، لذا 

وجدت الفر�شة �شانحة لالنطالق 
باأق�شى طاقتي، كما اأننا و�شلنا اإىل 
م�شافة الت�شلق النهائية متقدمني 
املجموعة  ع����ل����ى  ك����ب����ري  ب�����ف�����ارق 
الرئي�شية، ما قادين اإىل النطالق 
ويوؤ�شفني  ال��ف��وز،  حتقيق  ب��ه��دف 
باملركز  الفوز  من  اأمتكن  مل  اأنني 

الأول؛ رمبا ب�شبب املجهود الزائد 
الت�شلق  م�����ش��اف��ة  يف  ب��ذل��ت��ه  ال����ذي 
اإىل  اأ���ش��ع��ى  ك��ن��ت  لكنني  الأخ�����رية، 
ال���ق���ط���اع���ات الأك�����ر  ال���ت���ق���دم يف 
اأن  واآم��ل  الفارق،  لتو�شيع  انحداراً 
اأمت��ك��ن م��ن ال���ش��ت��ف��ادة م��ن فر�س 
املراحل  يف  الفوز  لتحقيق  جديدة 

املقبلة من جولة اإ�شبانيا".
اأم�س،  الأول  ب��امل��رك��ز  ف���وزه  وب��ع��د 
ي��ت�����ش��در مراكز  ت����ارام����اي  اأ���ش��ب��ح 
يان  ح��ل  بينما  ال���ع���ام،  الت�شنيف 
ب���ولن���ك م���ن ف��ري��ق الإم��������ارات يف 
دقيقة  بفارق  ع�شر  ال�شابع  املركز 
و39 ثانية، وحل زميله ديفيد دي 
الثالثني بفارق  املركز  ك��روز يف  ل 
متكن  كما  ث��ان��ي��ة،  و17  دقيقتني 
فريق الإمارات من الفوز بت�شنيف 

الفريق يف �شباق اأم�س.
وتقام املرحلة الرابعة من اجلولة 
163.9كم  ب���ط���ول  م�����ش��ار  ع��ل��ى 
اأو�شما  دي  بورغو  اإل  من  انطالقاً 
و�شوًل اإىل خط النهاية يف مولينا 

دي اأراغون.

•• اأبوظبي-وام:

الريا�شيني  تكرمي  للريا�شة اجلامعية  العربي  قرر الحتاد 
الفائزين  العربية،  العرب من طلبة اجلامعات  والريا�شيات 
الأومل��ب��ي��ة طوكيو  الأل��ع��اب  امل��ي��دال��ي��ات خ��الل دورة  مبختلف 

.2020
الحتاد  رئي�س  احل�شاين  حمد  �شعيد  الدكتور  �شعادة  ذكر  و 
اأن هذا القرار مت اتخاذه بالإجماع خالل الجتماع اخلام�س 
املرئي"  الت�����ش��ال  تقنية  ع��رب  ل��الحت��اد  التنفيذي  للمكتب 

الأول. زووم" اأم�س 

الدور  على  للتاأكيد  ياأتي  التكرمي  ان هذا  احل�شاين  واأو�شح 
يف  الريا�شية  النه�شة  حتقيق  يف  العربي  لالحتاد  ال��ري��ادي 
لتنعك�س  املمكنة  الو�شائل  بكل  ودعمها  العربية،  اجلامعات 
عام،  ب�شكل  العربية  الريا�شة  م�شتوى  تطوير  على  ايجاباً 
ولت�شكل حافزاً للريا�شيني العرب من طلبة اجلامعات على 
حتقيق املزيد من الجنازات يف البطولت والدورات العاملية.

الريا�شيني  العربية  اجل��ام��ع��ات  م��ن طلبة  ع��دد  ف��وز  ج��اء  و 
والريا�شيات ممن كان لهم �شرف متثيل بلدانهم يف الدورة 
ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال��ع��الق��ة ب���ني ال��ت��م��ي��ز الأك����ادمي����ي والتميز 
الريا�شي، وبنظرة �شريعة على امل�شتوى الأكادميي لالعبني 

من  معظمهم  اأن  يتبني  الإجن���ازات  اأ�شحاب  من  والالعبات 
طلبة الكليات العلمية، وكليات النخبة التي حتتاج اىل بذل 
الإ�شارات  وه��ي  العلمي،  التفوق  على  للح�شول  كبري  جهد 
العلمية  الدرا�شات  من  الكثري  نتائج  تر�شخ  التي  وال��دلئ��ل 
التميز  الوثيقة بني  العالقة  ال�شاأن عن  اأع��دت يف هذا  التي 
التنظيم اجليد  الك���ادمي���ي وال��ري��ا���ش��ي، وذل���ك م��ن خ���الل 

للوقت واجلهد املبذول.
وه��ن��اأ ال��دك��ت��ور احل�����ش��اين ال��الع��ب��ني وال��الع��ب��ات ال��ع��رب من 
يف  لبالدهم  وت�شريفهم  متيزهم  على  الإجن����ازات  اأ���ش��ح��اب 
الدورة  وه��و  �شنوات   4 يقام كل  ريا�شي دويل  اأك��رب معرتك 

على  يحر�س  �شوف  العربي  الحت��اد  ان  موؤكدا  الأوليمبية، 
هام�س  على  العربية  اجلامعات  طلبة  م��ن  الأب��ط��ال  تكرمي 

اإحدى ن�شاطاته املقبلة.
ح�شانني  �شبحي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  ث��م��ن  ال�����ش��ي��اق  ه���ذا  ويف 
اجلامعية  للريا�شة  العربي  الحت��اد  لرئي�س  الول  النائب 
واخلبري الريا�شي والأكادميي هذا التوجه من قبل الحتاد 
بهوؤلء  الريا�شيني لالقتداء  كل  يدعو  انه  موؤكدا   ، العربي 
النجوم، ويفتح يفتح املجال اأمام العديد من الطلبة لإظهار 
مواهبهم الريا�شية، وحتقيق املزيد من الإجنازات على كافة 

امل�شتويات.

الحتاد العربي للريا�سة اجلامعية يكرم الفائزين بامليداليات يف اأوملبياد طوكيو

باأقدام �سالح وليفاندوف�سكي.. بدء 
مو�سم حتطيم الأرقام القيا�سية

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت رابطة املحرتفني الإماراتية و�شركة ق�شر الإم��ارات، عن توقيع اتفاقية 
�شنة  الرابطة ملدة  اإىل رعاة  الفندق  الوطنيتني، لين�شم  املوؤ�ش�شتني  �شراكة بني 

واحدة مقابل 15 مليون درهم.
ال�شاعي  الإم���ارات،  ق�شر  لفندق  ال�شاملة  الروؤية  من  انطالقاً  التفاقية  تاأتي 

لدعم املجتمع وامل�شاهمة ب�شورة اإيجابية فيه، وحتديداً من خالل دعم ال�شباب 
يف م�شابقات املحرتفني التي تنظمها رابطة املحرتفني الإماراتية.

وترتجم هذه التفاقية جهود رابطة املحرتفني الإماراتية، يف جذب ال�شركات 
املحرتفني وفق خطتها  مل�شابقات  والرتويج  ال�شتثمار  وتعزيز جوانب  الراعية 
بدوري  ل��الرت��ق��اء  خاللها  م��ن  ت�شعى  ال��ت��ي   ،2030-2020 ال�شرتاتيجية 
املحرتفني لتتبواأ الريادة القارية، وتعزز العملية الحرتافية يف كافة النواحي 

املرتبطة مب�شابقات املحرتفني، مبثل هذا النوع من ال�شراكات التي حتقق عوائد 
مادية، ت�شهم يف الرتقاء مب�شتوى اللعبة وخدمة ممار�شيها.

جرت مرا�شم توقيع التفاقية يف حفل اأقيم اأم�س الأول يف فندق ق�شر الإمارات 
اإدارة  اأب��وظ��ب��ي، ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل حم��م��د ع��ب��داهلل اجل��ن��ي��ب��ي رئ��ي�����س جمل�س  يف 
�شركة ق�شر الإم��ارات، و�شعادة �شلطان احلمريي، الع�شو املنتدب ل�شركة ق�شر 
الإمارات، و�شعادة عبداهلل نا�شر اجلنيبي، النائب الأول لرئي�س احتاد الإمارات 

لكرة القدم، رئي�س رابطة املحرتفني الإماراتية.
فخره  ع��ن  امل��ح��رتف��ني،  راب��ط��ة  رئي�س  اجلنيبي،  نا�شر  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  وع��رب 
خطوة  بو�شفها  للرابطة،  النجاح  �شركاء  اإىل  الإم���ارات  ق�شر  فندق  بان�شمام 

ينظر اإليها بتفاوؤل كبري.
للتقدم  الأول  الف�شل  �شاحبة  الر�شيدة،  القيادة  اإىل  بال�شكر  اجلنيبي،  وتوجه 

والنمو وحتقيق النه�شة ال�شاملة يف كافة املجالت.

»ق�سر الإمارات« ين�سم اإىل رعاة »رابطة املحرتفني«

الإمارات للدراجات يوا�سل حتقيق نتائجه املتميزة يف �سباق اإ�سبانيا
اأعلن نادي روما الإيطايل لكرة القدم اأم�س الثالثاء  �شم املهاجم تامي 

اأبراهام من ت�شل�شي الإجنليزي بعقد خلم�س �شنوات.
واأكد روما تعاقده مع اأبراهام مقابل 40 مليون يورو )47.08 مليون 
املدرب  فريق  اإىل  عاما   23 العمر  م��ن  البالغ  املهاجم  لين�شم  دولر(، 

جوزيه مورينيو بحثا عن فر�شة اللعب اأ�شا�شيا.
واأنهى اأبراهام املو�شم املا�شي يف �شدارة قائمة هدايف ت�شل�شي بر�شيد 12 
النادي  يف  احل�شابات  خ��ارج  نف�شه  وج��د  لكنه  امل�شابقات،  جميع  يف  هدفا 
ب��دل من فرانك لمبارد يف  امل��درب توما�س توخيل  ق��دوم  اللندين منذ 

يناير.
دائما  الرتحيب  "�شيتم  غرانوف�شكايا:  مارينا  ت�شل�شي  م��دي��رة  وق��ال��ت 
بعودة تامي اإىل ا�شتاد �شتامفورد بريدج كواحد منا. لقد ا�شتمتعنا جميعا 
مب�شاهدة تطوره من خالل اأكادمييتنا ويف الفريق الأول، ونحن ممتنون 

مل�شاهمته يف جناحاتنا على م�شتوى الكبار وال�شباب".
وتابع: "لن نن�شى اأبدا اأهدافه العديدة بقمي�س ت�شل�شي، وبالطبع دوره 
يف فوزنا بدوري اأبطال اأوروبا املو�شم املا�شي. اأنا واثقة اأن جميع م�شجعي 

ت�شل�شي �شيتمنون اأي�شا م�شرية طويلة وناجحة لتامي".
بطل  ت�شل�شي  تعاقد  بعد  روم��ا  اإىل  ال��دويل  الإجنليزي  املهاجم  وين�شم 
اإن��رت ميالنو، يف �شفقة  لوكاكو من  روميلو  بلجيكا  اأوروب���ا مع مهاجم 
اإ�شرتليني  جنيه  مليون   97.5 قيمتها  بلغت  اللندين  للنادي  قيا�شية 

)134.46 مليون دولر( طبقا لو�شائل اإعالم بريطانية.
وياأتي انتقال اأبراهام اإىل روما بعد رحيل املهاجم املخ�شرم اإيدن دجيكو 

الذي انتقل اإىل اإنرت بطل الدوري الإيطايل يوم ال�شبت.
اأغ�شط�س على   22 2021-2022 يوم  ويبداأ روما م�شواره يف مو�شم 

ملعبه اأمام فيورنتينا.

روما ي�سم »جوهرة ت�سل�سي«
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الفجر الريا�ضي

كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  ال��ن��ج��م  م�شتقبل  اأن  ي��ب��دو 
رونالدو مع يوفنتو�س الإيطايل مل ُيح�شم، اإذا ك�شفت 
�شحيفة "ل كوريريي ديلو �شبورت" اأن اأف�شل لعب 
مان�ش�شرت  نف�شه على  م��رات عر�س  العامل خم�س  يف 
�شيتي الإنكليزي، فيما زعم برنامج تلفزيوين اإ�شباين 
باأن املدرب الإيطايل كارلو اأن�شيلوتي يريد اإعادته اىل 

ريال مدريد الإ�شباين.
الأخ��ري يف عقده  الربتغايل عامه  ويخو�س 

مع يوفنتو�س الذي ان�شم اليه يف �شيف 
يبدو  لكن  مدريد،  ريال  من   2018
ي���ري���د الن���ت���ظ���ار ح��ت��ى �شيف  اأن�����ه ل 
تورينو  عمالق  عن  للرحيل   2021
بل يبحث ابن ال�36 عاماً عن مغامرة 

جديدة بح�شب التقارير الإعالمية.
بينها  الإع���الم،  و�شائل  بح�شب  وُيعَتقد 

اإيطاليا" املتخ�ش�س،  "فوتبول  موقع 
اأي�شاً  م�����ش��ت��ع��د  ي��وف��ن��ت��و���س  اأن 

للتخلي عن رونالدو هذا 

اإبقائه  عن  عو�شاً  ي��ورو،  مليون   30 مقابل  ال�شيف 
حراً  لعباً  �شيجله  ما  املو�شم  نهاية  حتى  �شفوفه  يف 
دون  يريده من  ال��ذي  الفريق  اىل  �شينتقل  وبالتايل 

مقابل.
باري�س  اىل  حمتمل  بانتقال  رون��ال��دو  ا�شم  وارت��ب��ط 
�شان جرمان الفرن�شي الذي تعاقد موؤخراً مع النجم 
ال�شابقني  وف��ري��ق��ي��ه  م��ي�����ش��ي،  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
وريال  الإن��ك��ل��ي��زي  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت 
مدريد، لكن هذه املرة الأوىل التي 
على  �شيتي  مان�ش�شرت  فيها  يدخل 

اخلط.
ديلو  "كوريريي  �شحيفة  وزعمت 
النجم  اأع��م��ال  وك��ي��ل  �شبورت" اأن 
مندي�س  ج����ورج����ي  ال����ربت����غ����ايل 
العامل  اأف�����ش��ل لع����ب يف  ع��ر���س 
الدوري  خم�س مرات على بطل 
املمتاز  الإن����ك����ل����ي����زي 
يبحث  ال�����ذي 

عن مهاجم ي�شد به فراغ رحيل الأرجنتيني �شريخيو 
ف�شل  بعد  ل�شيما  الإ���ش��ب��اين،  بر�شلونة  اىل  اأغ��وي��رو 

التعاقد مع هاري كاين من توتنهام.
اأن ق��دوم رون��ال��دو اىل مان�ش�شرت �شيتي  امل��وؤك��د  وم��ن 
ال����ذي ي�����ش��رف ع��ل��ي��ه م����درب ب��ر���ش��ل��ون��ة ال�����ش��اب��ق بيب 
غوارديول، �شيعترب مبثابة خيانة عند م�شجعي اجلار 
مينون  زال���وا  م��ا  ال��ذي��ن  يونايتد  مان�ش�شرت  ال��ل��دود 
النف�س بعودة الربتغايل اىل الفريق الذي اأطلقه اىل 
2003 حتى  األوانه من  داف��ع عن  بعدما  النجومية 
الدوري  اأبرزها  األقاب،  بثمانية  معه  وتوج   2009

اأوروب������ا مرة  اأب���ط���ال  م����رات ودوري  ث���الث  امل��م��ت��از 
واحدة.

اإنكلرتا  لكن هناك احتمال األ يعود رونالدو اىل 
مدريد  ري���ال  ال�شابق  وف��ري��ق��ه  اإ�شبانيا  اىل  ب��ل 
الذي دافع عن األوانه من 2009 حتى 2018 
اأبرزها  املمكنة،  الأل��ق��اب  جميع  معه  واأح����رز 
دوري اأب���ط���ال اأوروب������ا اأرب����ع م����رات وال����دوري 

املحلي مرتني، يف طريقه لي�شبح اأف�شل هداف 
 438 يف  هدفاً   451( امللكي  ال��ن��ادي  تاريخ  يف 
الإ�شباين  التلفزيوين  برنامج  وزع��م  م��ب��اراة(. 

مرا�شله  ل�������ش���ان  ع���ل���ى  �شريينغيتو"  "ال 
املدرب  اأن  اأغ����ريي،  اإي���دو  رون���ال���دو،  �شديق 

اجلديد-القدمي للنادي امللكي الإيطايل 
اأن�شيلوتي يريد اإعادة الربتغايل اىل 

"�شانتياغو برنابيو". لكن رغبة اأن�شيلوتي خمالفة ملا 
�شدر �شابقاً عن رئي�س ريال فلورنتينو بريي�س باأنه ل 
البي�شاء، يف  القلعة  اإىل  الربتغايل  اإع��ادة  يبحث عن 
وقت ي�شعى النادي اىل توجيه اأي ا�شتثمار مايل نحو 
التعاقد مع مهاجم باري�س �شان جرمان كيليان مبابي 
اأو الرنوجي اإيرلينغ هالند الذي فر�س نف�شه اأف�شل 
ه���دايف ال��ق��ارة ال��ع��ج��وز ب���األ���وان ب��ورو���ش��ي��ا دورمتوند 

الأملاين.

اأن�����دري موراي  ح��ق��ق ال��ربي��ط��اين 
امل�����الع�����ب  اإىل  م�����وف�����ق�����ة  ع�����������ودة 
لدورة  ال��ث��اين  ال����دور  اإىل  ب��ت��اأه��ل��ه 
الألف  دورات  اإح��دى  �شين�شيناتي، 
الرجال  ع��ن��د  ل��ل��م��ا���ش��رتز  ن��ق��ط��ة 
ت�����ش��ن��ي��ف رابطة  ب��ح�����ش��ب  والأل������ف 
وذلك  اأيه"،  تي  "دبليو  املحرتفات 
ري�شار  ال���ف���رن�������ش���ي  ع���ل���ى  ب����ف����وزه 

غا�شكيه 6-4 و4-6.
وك������ان ال����ربي����ط����اين، ال���ب���ال���غ 34 
يف  ل���ق���ب���اً  ب�14  وال����ف����ائ����ز  ع�����ام�����اً 
للما�شرتز،  ن��ق��ط��ة  الأل�����ف  دورات 
عامي  �شين�شيناتي  يف  اث��ن��ان  بينها 
اأول  ي��خ��و���س  و2011،   2008
م�������ش���ارك���ة ل����ه م���ن���ذ خ����روج����ه من 
وميبلدون،  لبطولة  الثالث  ال��دور 
الكربى،  الأرب����ع  ال��ب��ط��ولت  ثالثة 
يف متوز/يوليو املا�شي قبل الغياب 

ب�شبب اإ�شابة ع�شلية.
�شين�شيناتي  دورة  م���وراي  وخ��ا���س 
ببطاقة دعوة، فيما ا�شطر غرميه 
الت�شفيات  خ��و���س  اىل  غ��ا���ش��ك��ي��ه 

الرئي�شية  ال��ق��رع��ة  يف  للم�شاركة 
الوقت  يف  عاملياً   53 م�شنفاً  كونه 

احلايل.
الفائز  ط���ري���ق  ت���ق���اط���ع  ول���ط���امل���ا 
الفرن�شي  مع  األقاب كربى  بثالثة 
حيث تعود املواجهة الأوىل بينهما 
15 عاماً، فيما تواجها للمرة  اىل 

الأخرية يف 2019.
وحقق موراي الإثنني فوزه التا�شع 
ع���ل���ى ال���ف���رن�������ش���ي م����ن اأ�����ش����ل 13 
معوًل  الآن،  حتى  بينهما  مواجهة 
بلغ  التي  ال�شاحقة  اإر���ش��الت��ه  على 
ع��دده��ا 15، ح��ا���ش��م��اً امل��واج��ه��ة يف 
اأقل من �شاعتني بعدما ك�شر اإر�شال 

مناف�شه يف ثالث منا�شبات.
وراأى ال��ربي��ط��اين ال���ذي و���ش��ل يف 
اأي�شاً  ال��ن��ه��ائ��ي  اىل  �شين�شيناتي 
اأمام  يخ�شر  اأن  قبل   2016 ع��ام 
ال���ك���روات���ي م���اري���ن ���ش��ي��ل��ي��ت�����س، اأنه 
قدم اأداء جيداً "لقد حتركت ب�شكل 
الفردي  م��ب��اراة يل يف  اأول  جيد يف 
فرتة  م��ن��ذ  ال�شلبة  امل��الع��ب  ع��ل��ى 

اأكر  كنت  اأين  امل��وؤك��د  من  طويلة. 
ث��ق��ة يف حت��رك��ات��ي مم��ا ك��ن��ت عليه 
يف  عامني"،  ق��ب��ل  واج���ه���ت���ه  ح���ني 
الأخرية  امل��واج��ه��ة  اىل  منه  اإ���ش��ارة 
بينهما عام 2019 يف الدور الأول 
خرج  ح��ني  ب���ال���ذات  ل�شين�شيناتي 
نتيجة  بنف�س  منت�شراً  الفرن�شي 

مباراة الإثنني.
مباراتي  كانت  حينها،  "يف  واأو�شح 
الأوىل )يف 2019( منذ خ�شوعي 

لعملية جراحية يف وركي".
ويبحث الربيطاين عن لقبه الأول 
منذ 2019 اأي�شاً حني توج بطاًل 
ر�شيده اىل  رافعاً  اأنتويرب،  لدورة 
الحرتافية،  يف م�شريته  لقباً   46
مباراة  ك��ل  م��ع  التعامل  عليه  لكن 
م�شتواه  ت���راج���ع  ب��ع��د  ح����دة  ع��ل��ى 
حالياً(   105( ك��ث��رياً  وت�شنيفه 
والعمليات  الإ�شابات  ك��رة  ب�شبب 

اجلراحية التي هددت م�شريته.
و���ش��ي��ك��ون الخ��ت��ب��ار ال��ت��ايل ملوراي 
هوبرت  ال���ب���ول���ن���دي  م���واج���ه���ة  يف 

ه����ورك����ا�����س امل�������ش���ن���ف ت���ا����ش���ع���اً يف 
األيخاندرو  الإ���ش��ب��اين  اأو  ال�����دورة 

دافيدوفيت�س فوكينا.
ويف يوم اأثرت الأمطار على جدولة 

يانيك  الإيطايل  احتفل  مبارياته، 
�شيرن احلادي ع�شر باأف�شل طريقة 
الدور  ببلوغه  الع�شرين  مب��ي��الده 
الثاين يف اأول م�شاركة له يف القرعة 

ال�������دورة، وذلك  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ه��ذه 
فيديريكو  الأرجنتيني  على  بفوزه 

دلبوني�س 6-2 و5-7.
وي���اأم���ل الإي���ط���ايل ال���ذي و���ش��ل يف 

وق���ت ���ش��اب��ق م���ن ه���ذا امل��و���ش��م اىل 
دورات  ثانية  ميامي،  دورة  نهائي 
اأن  ق��ب��ل  ل��ل��م��ا���ش��رتز،  الأل����ف نقطة 
يتكرر  األ  ه��ورك��ا���س،  اأم���ام  يخ�شر 
ت���ورون���ت���و  دورة  ����ش���ي���ن���اري���و  م���ع���ه 
حني  امل��ا���ش��ي  الأ���ش��ب��وع  للما�شرتز 
الثاين  ال���دور  عند  م�شواره  انتهى 
جيم�س  الأ���������ش��������رتايل  ي�����د  ع����ل����ى 

داكوورث.
و���ش��ي��ل��ت��ق��ي الإي�����ط�����ايل يف ال�����دور 
امل��ق��ب��ل الأم���ريك���ي ج���ون اإي�����ش��رن اأو 

الربيطاين نوري كامريون.
وك������������ان الأرج�����ن�����ت�����ي�����ن�����ي دي���ي���غ���و 
والكندي  ال��ع��ا���ش��ر  ���ش��ف��ارت�����ش��م��ان 
الثاين  اأوج��ي��ه-األ��ي��ا���ش��ي��م  فيليك�س 
ع�����ش��ر والأ�������ش������رتايل األ���ي���ك�������س دي 
م��ي��ن��ور ال���راب���ع ع�����ش��ر والإي���ط���ايل 
امل��خ�����ش��رم ف��اب��ي��و ف��ون��ي��ي��ن��ي اأب����رز 
املتاأهلني الإثنني اىل الدور الثاين 
امل�شنفون  م��ب��ا���ش��رة  ب��ل��غ��ه  ال�����ذي 
راأ�شهم  وع��ل��ى  الأوائ������ل  ال��ث��م��ان��ي��ة 
بطل  مدفيديف  دان��ي��ي��ل  ال��رو���ش��ي 

�شتيفانو�س  وال��ي��ون��اين   2019
ت�شيت�شيبا�س يف ظل قرار ال�شربي 
عاملياً  الأول  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك 
ال��دف��اع عن لقبه للتعايف من  ع��دم 

اآثار امل�شاركة يف اأوملبياد طوكيو.
الثماين  امل�شنفات  اع��ف��اء  ظ��ل  ويف 
من  ال�شيدات  عند  اأي�شاً  الأول��ي��ات 
راأ�شهن  وعلى  الأول  ال��دور  خو�س 
اآ�شلي بارتي واليابانية  الأ�شرتالية 
الت�شيكيتان  كانت  اأو���ش��اك��ا،  ن��اوم��ي 
التا�شعة  ك��ري��ي��ت�����ش��ي��ك��وف��ا  ب���رب���ورا 
وبرتا كفيتوفا احلادية ع�شرة اأبرز 
املتاأهالت الإثنني اىل الدور الثاين 
ب���ف���وزه���م���ا ع���ل���ى ال���رو����ش���ي���ة داري�����ا 
وبطلة  و2-6   3-6 ك��ا���ش��ات��ك��ي��ن��ا 
كيز  مادي�شون  الأمريكية   2019

توالياً. و4-6   5-7
كما تاأهلت اأي�شاً الأمريكية جنيفر 
الثالثة ع�شرة والبلجيكية  برايدي 
ع�شرة،  اخل��ام�����ش��ة  م��رت��ن��ز  اإي���ل���ي���ز 
اأجنيليك  الأمل���ان���ي���ة  اىل  اإ����ش���اف���ة 

كريبر والالتفية يلينا اأو�شتابنكو.

عودة موفقة ملوراي.. و�سيرن يحتفل باأف�سل طريقة 

بداأ فياريال، املتوج بطاًل للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بقيادة 
اإمي��ري، املو�شم اجلديد من  اأون��اي  امل��درب املتخ�ش�س بامل�شابقة 
اأم�س  اأر�شه  على  بتعادل خميب  القدم  لكرة  الإ�شباين  ال��دوري 
املرحلة  خ��ت��ام  ���ش��ف��ر-���ش��ف��ر يف  غ��رن��اط��ة  اأم����ام  الث��ن��ني  الأول 

الأوىل.
وتاأثر فريق "الغوا�شة ال�شفراء" الذي اأنهى دوري املو�شم املا�شي 
لكنه �شمن م�شاركته يف  �شابعاً  الأوروب��ي��ة بحلوله  املراكز  خ��ارج 
دوري الأبطال نتيجة فوزه بلقب "يوروبا ليغ" للمرة الأوىل يف 
تاريخه، بالنق�س العددي يف �شفوفه يف الدقائق ال�شبع الأخرية 

من الوقت الأ�شلي ب�شبب طرد املدافع الأرجنتيني خوان فويث 
املو�شم  �شفوفه  يف  لعب  بعدما  الفريق  م��ع  نهائياً  وق��ع  ال���ذي 
توالياً  الثالثة  املرة  وهي  الإنكليزي.  توتنهام  من  معاراً  املا�شي 
اأمام غرناطة، فيما خرج  اأر�شه  التي يتعادل فيها فياريال على 
زيارتيه  يف  املا�شي،  املو�شم  تا�شع  مناف�شه،  ملعب  من  منت�شراً 
ال�شبت،  اإ�شبانيول  على  �شيفاً  يحل  وبعدما  ال��ي��ه.  الأخ��ريت��ني 
يخو�س فياريال اأول اأختباراته احلقيقية يف املرحلة الثالثة حني 
بداأ حملته  الذي  اللقب  اأتلتيكو مدريد حامل  على  يحل �شيفاً 

الأحد بالفوز على م�شيفه �شلتا فيغو 1-2.

خ�شع لعب الو�شط الربتغايل ريناتو �شان�شيز لعملية جراحية من اأجل معاجلة 
اإ�شابة يف الغ�شروف املف�شلي لركبته اليمنى، ما �شيبعده عن فريقه ليل بطل 

الدوري الفرن�شي لكرة القدم ملدة �شتة اأ�شابيع بح�شب ما اأعلن الأخري.
ال���دوري  امل��و���ش��م اجل��دي��د م��ن  امل���ب���اراة الأوىل لفريقه يف  ال��ربت��غ��ايل  وخ��ا���س 
عانى  التي  الأوجاع  لكن  الفرن�شي التي تعادل خاللها مع م�شيفه متز 3-3، 
البطل  فيها  مني  التي  الثانية  املرحلة  ع��ن  اأب��ع��دت��ه  الركبة  يف  لأ�شابيع  منها 
بهزمية قا�شية على اأر�شه اأمام ني�س �شفر4- يف اأول مواجهة مع مدربه ال�شابق 

كري�شتوف غالتييه.
وقال ليل يف بيان م�شاء الثنني اأن "لعب و�شطنا يف و�شع جيد. باإمكان ريناتو 

اأن يبداأ برناجمه العالجي منذ هذا الأ�شبوع".
�شربة   ،2016 اأوروب��ا  لكاأ�س  بطاًل  الربتغال  مع  املتوج  ريناتو،  غياب  ويعترب 

ل�شالح  �شوماريه  بوباكاري  الو�شط  لع��ب  عن  تخلى  اأن��ه  ل�شيما  لليل  قا�شية 
لي�شرت �شيتي الإنكليزي.

وكان ليل يعول على خربة الربتغايل يف م�شتهل م�شواره يف دوري اأبطال اأوروبا، 
الأول��ي��ني لفريقه يف دور  امل��ب��ارات��ني  ع��ن  ال�23 ع��ام��اً  اب��ن  املتوقع غياب  اإذ م��ن 
اأيلول/  14 يف  ينطلق  اأن  على  احلايل  املجموعات التي ت�شحب قرعته يف 26 
�شبتمرب املقبل. كما اأن اإ�شابة الربتغايل ق�شت على اأي اأمل لليل هذا ال�شيف 
ببيع الالعب الذي يعترب الأعلى قيمة �شوقية بني لعبيه احلاليني، واحل�شول 
�شي�شاعده  كان  التخلي عنه، ما  يورو من �شفقة  ب�35 مليون  يقدر  على مبلغ 
على معاجلة م�شاكله املالية. وياأمل ليل الذي توج بلقب الدوري لأول مرة منذ 
اأوىل نقاطه للمو�شم اجلديد  توازنه �شريعاً واحل�شول على  ا�شتعادة   ،2011

حني يحل �شيفاً ال�شبت على �شانت اإتيان يف املرحلة الثالثة.

فياريال ي�ستهل املو�سم بتعادل على اأر�سه  الإ�سابة تبعد ريناتو �سان�سيز عن ليل 6 اأ�سابيع 

رونالدو عر�س نف�سه على �سيتي
 واأن�سيلوتي يريد اإعادته لريال 

ال�سماح للجماهري بح�سور   
جائزة الربازيل الكربى 

بح�شور  للجمهور  ال�شماح  الربازيلية  باولو  �شاو  ولي��ة  �شلطات  اأعلنت 
حلبة  على  الكربى  الربازيل  جائزة  خالل  واح��د  فورمول  �شيارات  �شباق 

انرتلغو�س املقّررة من 5 اىل 7 ت�شرين الثاين-نوفمرب املقبل.
وبعد اأن مّت طرح 60 الف بطاقة للبيع، �شيكون ال�شباق اأّول حدث ريا�شي 
بداية  منذ  الربازيلية  ال��ولي��ة  ه��ذه  قيود يف  دون  م��ن  ال��ربازي��ل  يف  يقام 

انت�شار جائحة كوفيد19- التي �شربت الربازيل يف ال�شميم.
الأّول من  املالعب يف  اإىل  القدم  كرة  بعودة جماهري  ال�شماح  املقّرر  ومن 
ت�شرين الثاين-نوفمرب، لكن ل مباريات جمدولة حتى الن قبل ال�شابع 

منه.
وكانت جائزة الربازيل الكربى األغيت العام املا�شي يف مو�شم �شهد العديد 

من ال�شباقات امللغاة ب�شبب فريو�س كورونا.
موؤمتر  يف  غورين�شتني  ج��ان  ب��اول��و  �شاو  ولي��ة  يف  ال�شحة  م�شوؤول  وق��ال 
�شحايف "جميع املنافذ املوؤدية اىل الماكن املخ�ش�شة للجمهور �شتخ�شع 
�شريعة  الوترية  اللقاح.  الن  منلك  نحن  ذل��ك،  اىل  بال�شافة  للتفتي�س، 
انه  اىل  م�شريا  اجلرعتني"  تلقى  قد  اجلمهور  من  كبري  ق�شم  و�شيكون 
48 �شاعة  اق��ل من  اأج��ري قبل  اب��راز فح�س �شلبي  يتعني على اجلمهور 

وارتداء الكمامة من اجل الدخول.
وتلقى 32.3 ماليني �شخ�س يف ولية �شاو باولو اأي 91.6 من جمموع 
كوفيد19-،  �شد  اللقاح  من  الأق��ل  على  الوىل  اجلرعة  الكبار  ال�شكان 

بح�شب الرقام الر�شمية لأكرب ولية يف الربازيل.
يف املقابل، تدر�س �شلطات الولية طلب تاأجيل اجلائزة الكربى ملدة اأ�شبوع 
الثاين-نوفمرب  ت�شرين   15 الطويلة يف  الأ�شبوع  نهاية  تتزامن مع  لكي 

وهو اأ�شبوع عيد للربازيليني بح�شب حاكم الولية جواو دوريا.

املهاجمة الأمريكية لويد 
تعتزل يف نهاية ال�سنة 

اأعلنت املهاجمة الأمريكية املخ�شرمة كاريل لويد، بطلة العامل والألعاب 
بيان  بح�شب   ،2021 عام  نهاية  يف  دوليا  �شتعتزل  انها  مرتني،  الأوملبية 

�شادر عن الحتاد الأمريكي لكرة القدم.
�شل�شلة  خو�س  بعد  �شتعتزل  انها  م��ّرت��ني  ال��ع��امل  يف  لعبة  اأف�شل  قالت 

مباريات ودية مع بالدها اخلريف املقبل.
وتوقعت الالعبة البالغة 39 عاما انهاء مو�شمها مع فريق غوثام �شمن 

الدوري الأمريكي لل�شيدات يف كرة القدم.
ال��ربون��زي��ة مع  امليدالية  اأح���رزت  اأومل��ب��ي��اد طوكيو حيث  اأخ���ريا يف  �شاركت 

بالدها.
ال��ذه��ب يف  ع��ن  يبحث  و2019   2015 ال��ع��امل  ب��ط��الت  وك���ان منتخب 
اليابان، لكن م�شوارهن توقف يف ن�شف النهائي اأمام املنتخب الكندي الذي 
اأحرز اللقب لحقا. وحتمل لويد يف جعبتها 312 مباراة دولية، وتتقّدم 

عليها فقط كري�شتني ليلي مع 354 مباراة بني 1987 و2010.
�شرحت يف البيان "عندما بداأت م�شواري مع املنتخب الوطني يف 2005، 
احراز  على  الفريق  واأ�شاعد  كمال  الأك��ر  الالعبة  اأك��ون  اأن  اأه��دف  كنت 
الألقاب". تابعت "يف كّل مرة دخلت اأر�س امللعب، كنت اعترب انها �شتكون 
مباراتي الأخرية. مل اأكن مت�شاهلة اأبدا، خ�شو�شا اإين كنت مدركة �شعوبة 
ت�شّلق القمة والبقاء عليها". ولعبت لويد حتت اإ�شراف خم�شة مدربني يف 

املنتخب وحملت األوان �شتة اأندية يف م�شريتها.
قال مدرب املنتخب فالتكو اأندونوف�شكي يف البيان "كاريل لويد اأ�شطورة 
اأر�س امللعب  "م�شريتها فريدة من نوعها، وجناحها على  حقيقية". تابع 

�شيلهم جميع الالعبات ال�شاعدات".



يك�سفان فوزهما يف اليان�سيب باإر�سال 30 �سيكًا للعائلة والأ�سدقاء
اأخفى زوجان بريطانيان فوزهما بجائزة كربى يف اليان�شيب، اإىل اأن 
قررا ك�شف �شرهما باإر�شال 30 �شيكاً لأ�شخا�س خمتارين من العائلة 
والأ�شدقاء. وكان الزوجان �شارون ونيجل ماذر قد ربحا مبلغ 12.5 
2010 عندما  اإ�شرتليني )15.6 مليون دولر( يف عام  مليون جنيه 
وبعد  املحلي.  املجل�س  يف  �شارون  وعملت  لفندق،  مديًرا  نايجل  كان 
املقربني.  اأق���رب  ع��ن  اإخ��ف��اء اخل��رب حتى  ق���ررا  الح��ت��ف��ال بفوزهما، 
وقرر الزوجان اأخرياً الك�شف عن فوزهما باجلائزة، وم�شاركة الأهل 
والأ�شدقاء بهذا الفوز، عرب اإر�شال �شيكات مببالغ مالية تبلغ ع�شرات 

الآلف من اجلنيهات ال�شرتلينية لكل منهم.
والأ���ش��دق��اء، قدم  العائلة  لأف���راد  امل��ال  بع�س  اإىل منح  وب��الإ���ش��اف��ة 
 Francis House Hospice ملوؤ�ش�شة  ك��ب��رياً  ت��ربع��اً  ال���زوج���ان 
رئي�س  من�شب  ��ا  اأي�����شً الآن  نايجل  وي�شغل  مان�ش�شرت.  يف  اخل��ريي��ة 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة Stockdales اخلريية املحلية، وي�شاعد �شنوًيا 
يف تنظيم حمالت جلمع التربعات للموؤ�ش�شة. ويف حديثهما عن اليوم 
الذي ربحا فيه املبلغ، قال الزوجان اإنهما احتفال بوجبة من الطعام 
ال�شيني اجلاهز، وكانت اأول عملية �شراء ل�شارون ونيجل باملال عبارة 
فوزهما  الزوجان  واأخفى  �شارون.  لوالد  واح��د  عن منزل من طابق 
ليتعلما  ع��ام��اً(،   12( ولوي�س  ع��ام��اً(   15( ري�س  ابنيهما  ع��ن  اأي�شاً 
قيمة املال ويبتعدان عن التفاخر والتكرب على الآخرين، وتعلما من 
تافهة.  اأ�شياء  على  اإنفاقه  وع��دم  باملال  اخلري  فعل  اأهمية  والديهما 
وبعد 11 عاًما من الفوز الكبري، ما زالت العائلة ترغب يف ال�شفر اإىل 
هاواي لالحتفال بعيد ميالد �شارون اخلم�شني، والذي تاأخر ب�شبب 

اأزمة وباء كورونا، بح�شب �شحيفة ذا �شن الربيطانية.

فر�سة العمر.. وظيفة براتب خيايل 
يزيد  ل  مدر�شة  مدير  عن  حاليا  نائية  بريطانية  جزيرة  تبحث 
عدد طالبها على ثالثة. وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية 
 60 فقط  ي�شكنها  ال�شمال  بحر  يف  الواقعة  اإ�شلي  فري  جزيرة  اأن 
بريطانية  ج��زي��رة  اأب��ع��د  وتعترب  بريطانيا.  وتتبع  فقط  �شخ�شا 
اجلزيرة  وتبحث  املتحدة.  اململكة  يف  الرئي�شي  ال��رب  عن  ماأهولة 
ل  حيث  ال�شغر،  املتناهية  املدر�شة  يدير  مدير  عن  الآن  النائية 
الوظيفة  وو�شفت  فقط.  ط��الب  و3  موظفني  �شوى  فيها  يوجد 
اإدارة  �شالحية  فيها  الفائز  �شتمنح  التي  العمر"،  "فر�شة  باأنها 
مدر�شة ابتدائية غريبة من نوعها. و�شيعمل املدير ملدة 35 �شاعة 
اإ�شرتليني  جنيه  األ��ف   56 اإىل  ي�شل  راتبا  و�شيتلقى  الأ�شبوع،  يف 
�شنويا )77 األف دولر(. وتاأتي هذه الوظيفة والبدلت املخ�ش�شة 
تويل  على  النا�س  لت�شجيع  الأ�شكتلندية  احلكومة  من  بدعم  لها 

الوظائف يف اجلزر البعيدة.

ك�سف حقيقة هجوم القردة على حدائق الأهرام
من  القريبة  امل�شرية  اجل��ي��زة  مبحافظة  م�����ش��وؤول  م�شدر  ك�شف 
التوا�شل  مواقع  على  تداولها  مت  التي  ال�شور  حقيقة  القاهرة، 
الجتماعي ملجموعة من القردة وهي تهاجم �شكان منطقة حدائق 
الأهرام. وموؤخرا اأظهرت �شور على مواقع التوا�شل، بع�س القردة 
القريبة  الأه��رام  ال�شرفات والنوافذ يف منطقة حدائق  تقفز بني 
املنت�شرة يف  امل��وز  "اأ�شجار  اأن  امل�شدر  واأك��د  اأه��رام��ات اجليزة.  من 
املرة  تكن  "مل  اإنها  وق��ال  الظاهرة"،  ه��ذه  ال�شبب يف  املنطقة هي 
الأوىل". واأ�شاف امل�شدر ملوقع "�شكاي نيوز عربية "، اأن "قردين 
الأم��ر لي�س  الأ�شجار.  امل��وز من على  املنطقة لأك��ل  اإىل  اأتيا  فقط 
باملرعب كما �شوره رواد مواقع التوا�شل، ومل تكن هناك اأي حالت 

فزع بني ال�شكان املنطقة كما ذكرت بع�س و�شائل الإعالم".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تكت�سف ورمًا بحجم كرة القدم يف بطنها 
اأ�شيبت �شابة بريطانية عزباء، بال�شدمة ال�شديدة بعد اأن اكت�شف الأطباء باأنها تعاين من ورم �شخم داخل معدتها، 

يعادل يف حجمه حجم كرة القدم.
انتقلت اآبي ت�شادويك، البالغة من العمر 19 عاًما، من مقا�س 12 اإىل مقا�س 18 يف غ�شون ب�شعة اأ�شهر فقط وتركز 
كيلوغرامات من وزن  اإىل فقدان عدة  اأدى  �شارماً  غذائياً  تتبع نظاماً  معظم وزنها حول بطنها، مما دفعها لأن 

ج�شمها العام، دون اأن يتاأثر النتفاخ املوجود يف بطنها.
وحاولت ال�شابة يائ�شة اأن تخفف من حجمها، وخا�شة باأن الأ�شدقاء والعائلة ظنوا باأنها حامل يف ال�شهر التا�شع. 

وبعد فرتة من الزمن بداأت ال�شابة ت�شعر بال�شبع ب�شرعة بعد تناول كمية قليلة جداً من الطعام.
وقالت اآبي متحدثة عن جتربتها: “ كانت معدتي قا�شية جداً، وعندما كنت اأخرج من املنزل كان النا�س يظنون باأين 

حامل يف ال�شهر التا�شع.
لقد جعلني ذلك اأ�شعر بال�شوء، مما ا�شطرين للذهاب اإىل الطبيب الذي قال يل بعد اإجراء الفحو�شات باأنه كي�س 
بحجم كرة قدم، واأن هذا الكي�س ل يهدد حياتي. متت اإزالة الكتلة املروعة بعملية جراحية ناجحة بعد اأ�شبوعني 
من الت�شخي�س” وبعد اإزالة الكتلة، بداأت اآبي ت�شعر بالتح�شن، وا�شتعادت �شحتها �شيئاً ف�شيئاً، وعاد بطنها م�شطحاً 
كما كان. ون�شحت اآبي بعدم جتاهل اأي انتفاخ يحدث يف اجل�شم، وا�شت�شارة الطبيب على الفور لكت�شاف امل�شكلة 

ومعاجلتها يف الوقت املنا�شب، وفق ما اأورد موقع "ميرتو" الإلكرتوين. 
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وفاة اأب ال�سودوكو الياباين عن 69 عاما 
يف  الياباين  ا�شمها  �شودوكو  لعبة  اأعطى  ال��ذي  الرجل  كاجي،  ماكي  ت��ويف 

الثمانينات، عن 69 عاما، وفق ما اأعلنت دار الن�شر التي يتعامل معها.
وجاء يف املوقع الإلكرتوين لدار "نيكويل" للن�شر اأن "كاجي-�شان املعروف 
باأنه اأعطى للعبة �شودوكو ا�شمها الياباين كان حمبوبا من هواة الأحاجي 
�شرطان يف  اإث��ر  اآب-اأغ�شط�س  العا�شر من  تويف يف  وهو  اأجمع".  العامل  يف 

القنوات ال�شفراوية، وفق ما اأفاد البيان.
الثامن  القرن  يف  الالتيني،  املرّبع  وا�شمها  للعبة،  الأ�شلي  املفهوم  وابُتكر 

ع�شر يف اأوروبا بف�شل عامل الريا�شيات ال�شوي�شري ليونارد اأولر.
واكت�شف ماكي كاجي الن�شخة املعا�شرة من هذه اللعبة املختلفة عن تلك 
يف  خ��ان��ات،  ت�شع  يف  مربعات  ت�شعة  م��ن  فرعية  تق�شيمات  ب�شبب  الأ�شلية 

الثمانينات يف جمّلة اأمريكية وا�شتجلبها اإىل اليابان و�شاهم يف �شعبيتها.
وهو قال يف ت�شريحات اأدىل بها لهيئة "بي بي �شي" �شنة 2007 اإن العثور 
على اأحجية جديدة "هو مبثابة العثور على كنز". واأعطاها ا�شمها الياباين 

يكون وحيدا". اأن  يجب  رقم  "كل  جلملة  اخت�شار  وهو  "�شودوكو"، 

بلو اأوريجن تّدعي على نا�سا
بعد اأ�شهر من التنديد بقرار نا�شا اختيار "�شباي�س اك�س" ل�شنع مركبتها 
املقبلة للهبوط على القمر، اأعلنت "بلو اأوريجن" اأنها قّدمت �شكوى اأمام 
تلّقت وكالة  الأمريكية. ويف ت�شريح  الف�شاء  حمكمة فدرالية �شّد وكالة 
فران�س بر�س ن�شخة منه، قال ناطق با�شم ال�شركة الف�شائية التي اأ�ش�شها 
جيف بيزو�س اإن "بلو اأوريجن رفعت �شكوى اإىل حمكمة مطالب التعوي�س 
الفدرالية يف الوليات املتحدة"، وا�شفا هذه املبادرة باأنها "حماولة تقومي 

اأوجه اخللل يف م�شار اإر�شاء العقد املعتمد من النا�شا".
"قناعتنا را�شخة بوجوب اإ�شالح امل�شاكل التي مّت ر�شدها يف عملية  وتابع 
اآمنة للوليات  اإر�شاء العقد لإعادة احلياد واإح��داث مناف�شة وتاأمني عودة 
املتحدة اإىل القمر". وكانت وكالة الف�شاء الأمريكية قد اأعلنت يف ني�شان/
اأبريل اأنها كّلفت ال�شركة التي ميلكها اإيلون ما�شك مب�شروع ت�شنيع مركبة 

الهبوط على القمر املاأهولة بقيمة 2،9 مليار دولر.
وكان م�شاركون اآخرون يف ا�شتدراج العرو�س هذا، من بينهم "بلو اأوريجن"، 
املعنية  الكونغر�س  هيئة  اأم��ام  اأوىل  ب�شكوى  ني�شان/اأبريل  يف  تقّدموا  قد 
ب�شبط احل�شابات العامة "غاو"، بحّجة اأن اآلية التقييم املعتمدة من النا�شا 

مل تكن من�شفة واأنه كان ينبغي للوكالة منح العطاءات لعّدة جهات.

امراأة تتهم بوب ديالن 
بالعتداء عليها 

دع���وى ق�شائية على  ام���راأة  رف��ع��ت 
امل��غ��ن��ي وامل��ل��ح��ن وم���وؤل���ف الأغ����اين 
اأن��ه اعتدى  بوب دي��الن تزعم فيها 
اأعطاها  ب���ع���دم���ا  ج��ن�����ش��ي��ا  ع��ل��ي��ه��ا 
كحولية  وم�������ش���روب���ات  خم�������درات 
من  تبلغ  كانت  عندما   1965 ع��ام 
ون��ف��ى متحدث  ع��ام��ا.   12 ال��ع��م��ر 
با�شم ديالن، الذي يبلغ عمره الآن 
"هذا  وق��ال  املزاعم  تلك  عاما،   80
الدع��اء ال��ذي يجيء بعد 56 عاما 
غري �شحيح و�شنت�شدى له بقوة". 
وقالت املراأة التي ُي�شار اإليها بحريف 
ُرفعت  مدنية  دع��وى  يف  جيه.�شي. 
يوم اجلمعة اأمام املحكمة العليا يف 
عليها  اعتدى  دي��الن  اإن  نيويورك 
�شتة  طيلة  ن��ي��وي��ورك  يف  �شقته  يف 
اأ�شابيع "مما اأحلق بها ندوبا نف�شية 
واأ�شرارا معنوية قائمة حتى الآن". 
اأن دي��الن، الذي  وج��اء يف الدعوى 
كان يف منت�شف الع�شرينات اآنذاك، 
وقدم  كمو�شيقي  مكانته  "ا�شتغل 
جل��ي��ه.���ش��ي ك��ح��ول��ي��ات وخم�����درات 
واعتدى عليها جن�شيا عدة مرات". 
اأغ�����اين ديالن  وت���ت���ج���اوز م��ب��ي��ع��ات 
اأنحاء  يف  اأ���ش��ط��وان��ة  م��ل��ي��ون   125
العامل، كما نال جائزة نوبل لالأدب 

عام 2016.

عنا�سر من طالبان 
داخل مدينة املالهي

و�شفحات  اإع���الم  و�شائل  ت��داول��ت 
م��واق��ع ت��وا���ش��ل اج��ت��م��اع��ي، �شورا 
وف�����ي�����دي�����وه�����ات مل���ق���ات���ل���ي ح���رك���ة 
"طالبان" وهم يلهون داخل اإحدى 
بعد �شيطرتهم على  الألعاب  مدن 

ولية هرات.
الراغبني  املدنيني  اآلف  واحت�شد 
مطار  يف  اأفغان�شتان  م��ن  ب��ال��ف��رار 
العا�شمة كابل اأم�س الأول الثنني 
على  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  �شيطرة  بعد 
اجلي�س  دف������ع  مم�����ا  ال���ع���ا����ش���م���ة، 
عمليات  ت��ع��ل��ي��ق  اإىل  الأم����ريك����ي 
الرئي�س  ت���ع���ر����س  م����ع  الإج��������الء 
لنتقادات  ب��اي��دن  ج��و  الأم���ريك���ي 
مت�شاعدة ب�شاأن ان�شحابه من ذلك 

البلد الذي متزقه احلرب.
�شعيا  املطار  على  ح�شود  وتدفقت 
ل���ل���ف���رار، وم����ن ب��ي��ن��ه��م م���ن تعلق 
اأمريكية  ع�����ش��ك��ري��ة  ن��ق��ل  ب��ط��ائ��رة 

بينما كانت ت�شري على املدرج.
القوات  اإن  اأمريكي  م�شوؤول  وق��ال 
الهواء  يف  النار  اأطلقت  الأمريكية 
ال��ذي��ن حاولوا  الأ���ش��خ��ا���س  ل���ردع 
���ش��ق ط��ري��ق��ه��م ن��ح��و رح��ل��ة جوية 
الدبلوما�شيني  لإج���الء  ع�شكرية 

الأمريكيني وموظفي ال�شفارة.
اأ�شخا�س   5 مبقتل  اأن��ب��اء  واأف����ادت 
اأدت  التي  الفو�شى  يف  الأق���ل  على 

اإىل توقف رحالت الإجالء.
ال�شريعة  طالبان  �شيطرة  وت��اأت��ي 
بايدن  ق���رار  اأع��ق��اب  ك��اب��ل يف  على 
���ش��ح��ب ال����ق����وات الأم���ريك���ي���ة من 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ب��ع��د ح���رب دام���ت 20 
عاما وقال الرئي�س الأمريكي اإنها 
دولر،  تريليون  م��ن  اأك��ر  تكلفت 

ح�شبما نقلت "رويرتز".

بطل فندق رواندا اأمام الق�ساء
بول  ب���ح���ق  احل����ك����م  اجل���م���ع���ة  ي�������ش���در  اأن  ي���ت���وق���ع 
"فندق  فيلم  وراء  احلقيقي  البطل  رو�شي�شباغينا، 
�شر�شا  م��ع��ار���ش��ا  حت����ّول  وال����ذي  رواندا" ال�����ش��ه��ري 
حل��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س ب���ول ك��اغ��ام��ي، ب��ع��د اأ���ش��ه��ر من 
حماكمة مثرية للجدل بعدة تهم بينها "الإرهاب".

ا�شُتهر رو�شي�شباغينا، املنتمي لعرقية الهوتو، بعدما 
مت جت�شيد �شخ�شيته يف فيلم "فندق رواندا" الذي 
وي��روي كيف متكن   2004 ع��ام  اأنتجته هوليود يف 
األ��ف �شخ�س  اأك��ر من  اإنقاذ حياة  املعتدل من  هذا 
العا�شمة  ي��دي��ره يف  ك��ان  ال��ذي  الفندق  اإىل  جل���اأوا 
اأ���ش��ف��رت ع��ن مقتل  ال��ت��ي  خ��الل الإب����ادة اجلماعية 
يف  التوت�شي،  من  غالبتهم  �شخ�س  األ��ف   800 نحو 
كيغايل  يف  رو�شي�شباغينا  حماكمة  دارت   .1994
ع�شرين  مع  متوز-يوليو،  اإىل  �شباط-فرباير  من 
املتمردة  التحرير الوطنية  اآخرين، مل�شاندته جبهة 
ويواجه  روان����دا.  يف  دام��ي��ة  هجمات  ب�شن  واملتهمة 
ت�شع تهم، من بينها "الإرهاب". وُطلب احلكم عليه 

بال�شجن املوؤبد.

تعاين من حالة نادرة جتعلها 
ت�سعر باأنها تغرق

تاأمل عرو�س بريطانية اأجلت زفافها ب�شبب حالة �شحية 
اأخ��رياً من  ب��اأن تتمكن  ن��ادرة جتعلها ت�شعر وكاأنها تغرق 

عقد قرانها بعد اخل�شوع لعالج �شيغري حياتها.
وبعد 10 �شنوات من الأعرا�س املنهكة، التي ترتاوح بني 
 30( لوكميل  كايفا  تتطلع  وال����دوار،  ب��ال��دوخ��ة  ال�شعور 
ال�شحية  حالتها  ح���ول  اإج���اب���ات  ع��ل��ى  للح�شول  ع��ام��اً( 
وب��ع��د ت�شخي�س عدم  الأم��ري��ك��ي��ة.  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف 
على  ينطوي  وال���ذي  لديها،  الرقبية  الفقرات  ا�شتقرار 
حركة مفرطة بني اجلمجمة والفقرتني العلويتني، تقوم 

الآن بجمع الأموال من اأجل اخل�شوع للعالج.
زفافها  حفل  اإل��غ��اء  اإىل  كايفا  ا�شطرت  حالتها،  وب�شبب 
يف يونيو )حزيران( 2020 على خطيبها �شائق ال�شاحنة 
جًدا،  مري�شة  كانت  لأن��ه��ا  ع��ام��اً(   35( بيكا�شيلما  اآرث���ر 
تعني  والتي  كايفا،  وقالت  اأون��الي��ن.  ويلز  لتقارير  وفًقا 
الأكر  "ال�شيء  العمل  على  ق���ادرة  تعد  مل  اأن��ه��ا  حالتها 
اإزعاًجا على الإطالق هو عدم القدرة على الزواج من حب 
يف  ال��ق��ران  لعقد  نخطط  "كنا  كايفا  واأ���ش��اف��ت  حياتي". 
يونيو )حزيران( 2020، ولكن بحلول فرباير )�شباط(، 
الكفاية.  اأكن على ما يرام مبا فيه  تدهورت حالتي ومل 
اأردنا اأن نتزوج يف حفل حميمي يف لتفيا، لكن علينا الآن 
النتظار. اإنه اأمر مفجع، وبينما اأحاول اأن اأبقى اإيجابية، 

اإل اأن حالتي تعني اأنني بالكاد اأ�شتطيع احلركة".

اأغرب دعوى ق�سائية.. ك�سب 
املاليني بهذه الطريقة

ح�شل رجل من تك�شا�س يف الوليات املتحدة على تعوي�س 
مايل بقيمة 5.5 مليون دولر، بعد اأن ادعى اأن اأحد املطاعم 
له.  الكحولية  امل�شروبات  من  الكثري  بتقدمي  مهمال  ك��ان 
غادر  بعدما   ،2019 لعام  الق�شائية  الدعوى  بداية  وتعود 
 La Fogata Mexican Grill مطعم  راول����ز  دان��ي��ال 
وهو يف حالة �شكر، وانتهى به الأمر بالقتال مع رجل اآخر 
اإ�شابته بجروح  اإىل  اأدى  الذي  الأم��ر  لل�شيارات،  يف موقف 
خطرية يف منطقة الراأ�س. وح�شبما ذكرت �شحيفة "ديلي 
�شتار" الربيطانية، فقد كان دانيال والرجل الذي ت�شاجر 
معه، يتناولن م�شروبات كحولية يف مطعم مبدينة اأندروز 
بتك�شا�س، وقد اأ�شيب الأول يف راأ�شه بعد �شقوطه على حافة 
مالكه  اأن  املطعم،  بحق  املقامة  الدعوى  ون�شت  اإ�شمنتية. 
اإ�شابة دانيال،  ونادل مل يذكر ا�شمه، يعدان م�شوؤولن عن 
وذلك لل�شماح لهما باملبالغة يف �شرب الكحوليات، ومغادرة 

املكان وهما يف حالة �شكر �شديد.
كذلك زعمت الدعوى، اأن النادل مل يتلق تدريبا كافيا حول 
الفرتات التي ينبغي عندها التوقف عن تقدمي الكحوليات 
تبنيه  بعدم  املطعم  �شاحب  اتهام  جانب  اإىل  هذا  للزبائن، 
اخلارجية  النتظار  ب�شاحة  يتعلق  فيما  ال�شالمة  ق��واع��د 

والتي �شهدت العراك بني الرجلني.

اجلندي العنيد.. ا�ستمر بالقتال 30 عاما بعد احلرب العاملية
ال��ع��امل��ي��ت��ني مليئة  احل���رب���ني  ح��ق��ب��ة  ت�����زال  ل 
واحدة  عادت  التي  املثرية،  والق�ش�س  باخلبايا 
تفا�شيلها  ب�شبب  جم��ددا  لل�شطوع  اأبرزها  من 
املثرية، حيث ا�شتمر جندي ياباين بالقتال 30 

عاما بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية.
تلقى  عندما   ،1944 ع��ام  اإىل  الق�شة  وت��ع��ود 
املالزم الثاين هريو اأونودا وثالثة من زمالئه، 
ال�شت�شالم  ب���ع���دم  ق���ائ���ده���م،  ق��ب��ل  م���ن  اأم������را 
وع����دم  املريرة"،  ال���ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى  و"القتال 

النتحار.
واأوفى �شابط املخابرات ال�شاب بالوعد، بالرغم 
م��ن اإ���ش��ق��اط ط���ائ���رات م��ن�����ش��ورات ت��خ��ربه باأن 
احلرب انتهت، لكنه قرر اللتزام بتلك الأوامر، 
و�شن حملة حرب ع�شابات يف الفلبني، ملدة 30 

عاما بعد نهاية احلرب العاملية الثانية.
اأغ�شط�س  يف  للظهور،  املذهلة  الق�شة  وع���ادت 
اجل����اري، م��ع ذك���رى اإج��ب��ار ال���ولي���ات املتحدة 
العاملية  احل���رب  م��ن  ال�شت�شالم  على  ال��ي��اب��ان 

الثانية، بعد اإلقاء قنابلها الذرية على مدينتي 
هريو�شيما وناغازاكي.

ت��ل��ك الأح���������داث، فاإنها  وب���ال���رغ���م م���ن ه����ول 
اأعماق  ك��ان يف  ال���ذي  اأون����ودا  ك��ان��ت بعيدة ع��ن 
مدرك  وغ��ري  لوبانغ،  جزيرة  يف  فلبينية  غابة 

لالأحداث الرهيبة التي تتك�شف يف وطنه.
واأو�شح اأونودا عام 2010: "كل جندي ياباين 
�شابط  ب�شفتي  ل��ك��ن  ل��ل��م��وت،  م�����ش��ت��ع��دا  ك���ان 
خم���اب���رات، اأُم�����رت ب�����ش��ن ح���رب ع�����ش��اب��ات واأل 
اأم��وت. اأ�شبحت �شابطا وتلقيت اأم��را. واإذا مل 
ما  وف��ق   ،" بالعار  �شاأ�شعر  تنفيذه  م��ن  اأمت��ك��ن 

ذكرت �شحيفا "�شن" الربيطانية.
وعندما اقتحمت القوات الأمريكية والفلبينية 
لوبانغ يف فرباير 1945، ُقتل اأو ا�شت�شلم جميع 
وهو  اأون���ودا،  اأن  اإل  تقريبا،  اليابانيني  اجلنود 
مدرب تدريبا عاليا للنجاة، قاد رفاقه الباقني 
على قيد احلياة اإىل غابة جبلية داخل اجلزيرة، 

وقام بحملة حرب ع�شابات.

املمثلة الأمريكية ال�سينية الأ�سل فال ت�سني ت�سل حل�سور العر�س العاملي الأول لفيلم
ب ف  ا  كاليفورنيا.  هوليوود,   Marvel's "Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings" يف 

جينيفر لوبيز تغيب عن 
احتفال بن اأفليك 

اختار النجم الهوليوودي ال�شهري  بن اأفليك  اأن يتواجد مع اأطفاله الثالثة فيوليت 
و�شمويل و�شريافينا لدى احتفاله بعيد ميالده ال�49 يف لو�س اأجنلو�س.

وعلى الرغم من اأن بني يعي�س عالقة رومان�شية كبرية اأ�شبحت جدية مع النجمة 
جينيفر لوبيز اإل اأنها مل تتواجد برفقته يف هذا اليوم املهم وهو عيد ميالده.

حيث  نهارية  نزهة  يف  غارنر   طليقته  جينيفر  من  اأولده  اأفليك  ا�شطحب  وقد 
اللون  زرق��اء  �شريت  تي  يرتدي  بن  وك��ان  ال��ب��اب��ارازي،  كامريا  ر�شدتهم عد�شات 
و�شورال من اجلينز باللون الأ�شود وي�شع نظارات �شم�شية على عينيه فيما كان 

اأطفاله متواجدين حوله.
واأثار غياب حبيبته حرية وذهول املتابعني خ�شو�شاً يف يوم مميز كهذا علماً ةاأنه 
حر�س على الحتفال بعيد ميالدها بطرق مميزة وقدم لها العديد من الهدايا، 

واكتفت جينيفر بن�شر �شورة �شخ�شية منفردة لها يف هذا اليوم.


