
   

ملو�قفهم �لبطولية يف �إجالء �لدبلوما�سيني �لإمار�تيني من �أفغان�ستان
تقليد اأبطال القوات امل�سلحة و�سامي 

ال�سجاعة والإمارات الع�سكري 
•• اأبوظبي-وام:

قلد الفريق الركن مهند�س عي�سى �سيف بن عبالن املزروعي، نائب 
اأبطال القوات امل�سلحة  اأركان القوات امل�سلحة اأم�س عددا من  رئي�س 
و�سام ال�سجاعة و و�سام الإمارات الع�سكري وذلك ملواقفهم البطولية 
الإماراتيني من  الدبلوما�سيني  اإجللالء  اأداء عملهم يف عملية  خالل 

مطار كابل يف اأفغان�ستان يف ظروف قاهرة.
واأعللللرب الللفللريللق عي�سى عللن اعللتللزاز وفللخللر قلليللادة و�سعب الإمللللارات 
ما  على  الللوطللن  حماة  مللن  امل�سلحة  الللقللوات  منت�سبي  مللن  باأبطالها 
م�سرفة  واأعللمللال  بطولية  مللواقللف  مللن  و�سعبهم  لوطنهم  يقدمونه 
والتفاين  والإخال�س  والعطاء  ال�سجاعة  الأ�سيلة يف  قيمهم  تعك�س 
الللعللز والأملللن لوطننا يف ظللل القيادة  اأن يللدمي  داعلليللا اهلل عللز وجللل 
دولة  ومكت�سبات  اأبنائنا  على  احلللفللاظ  على  وتوجيهاتها  احلكيمة 

الإمارات يف جميع الظروف والأحوال.

دائرة ال�سحة ومكتب اأبوظبي للمقيمني يطلقان 
اإجراءات جديدة للح�سول على الإقامة الذهبية

•• اأبوظبي-وام:

باقة من  للمقيمني  اأبوظبي  اأبوظبي ومكتب  ال�سحة  دائرة  اأطلقت 
الإجلللللراءات اجلللديللدة الللهللادفللة اإىل دعللم ومتللكللني الأطللبللاء يف اإمارة 
اأبوظبي لتقدمي طلباتهم للح�سول على الإقامة الذهبية يف اأبوظبي 
مبا ي�سمن لهم �سهولة التقدمي ب�سال�سة وي�سر. )التفا�سيل �س7(

رئي�س الوزراء الربيطاين خالل مناق�سة يف الربملان حول ما حدث يف اأفغان�ستان   )ا ف ب(

بو�س يف افغان�ستان  خطا الغطر�سة

رئي�س الوزراء الكندي جا�سنت ترودو يف مونرتيال

تز�منًا مع �ليوم �لعاملي للعمل �لإن�ساين

حممد بن را�سد يوّجه مبنح الإقامة الذهبية يف 
الإمارات لرّواد العمل الإن�ساين والعاملني فيه 

•• دبي - وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأكللد 
رئي�س  نللائللب  مكتوم،  اآل  را�للسللد  بللن 
الللللدولللللة رئلليلل�للس جمللللل�للس الللللللوزراء 
دوللللة  اأن  اهلل،  رعلللللاه  دبلللللي،  حلللاكلللم 
لكفاءات  اأبللوابللهللا  تفتح  الإمللللللارات 
اأي  والإن�ساين من  العمل اخلريي 
الللعللامل لأنللهللم ي�سنعون  مللن  مكان 
بللجللهللودهللم وتلل�للسللحلليللاتللهللم الأمللللل 

وامل�ستقبل.
جللاء ذلللك لللدى اإعلللالن �سموه عن 
بلللاب احللل�للسللول علللللى الإقامة  فللتللح 
الذهبية يف دولة الإمارات للعاملني 
يف قطاع العمل الإن�ساين بالتزامن 
الإن�ساين  للعمل  العاملي  اليوم  مع 

املوافق 19 اأغ�سط�س من كل عام.
اليوم  اللل�للسللمللو: يف  �للسللاحللب  وقللللال 
نحتفي  الإنلل�للسللاين  للعمل  الللعللاملللي 
الوجهة  الإملللارات  لتكون  باأبطاله 
واملللقلل�للسللد للللللعللاملللللني يف امللللبلللادرات 
اخللللرييلللة والإنللل�لللسلللانللليلللة لأنلللهلللم ل 
طاقاتهم  كلللل  و�للسللع  يف  يلللللرتددون 
املحتاجني  خللدمللة  يف  وقلللدراتلللهلللم 
ومد يد العون يف املجتمعات الأ�سد 

تد�فع كارثي يف مطار كابل

قتلى يف مواجهات بني متظاهرين وطالبان
•• عوا�صم-وكاالت:

اأظلللللهلللللرت فلللليللللديللللوهللللات مللللروعللللة، 
قللبللل مقاتلي  ملللن  اللللنلللار  اإطللللللالق 
حللركللة طللالللبللان، و�للسللط جمموعة 
من املتظاهرين، مما اأدى ل�سقوط 
اأيام  اأوىل  يف  املواطنني،  بني  قتلى 
فيديوهات  واأظلللهلللرت  امللللواجلللهلللة. 
التوا�سل  و�للسللائللل  علللللى  انللتلل�للسللرت 
الجلللتلللملللاعلللي، تلللظلللاهلللر علللللدد من 
الأفللللغللللان يف مللديللنللة جللللالل اأبلللللاد، 

ورفعهم العلم الأفغاين.
وبللعللدهللا �للسللمللع �للسللوت اإطللللالق نار 
كللثلليللف، وظللهللر علللدد ملللن مقاتلي 
احل�سد  يلللفلللرقلللون  وهللللم  طلللاللللبلللان 

باإطالق النار.
بالإ�سافة  علللدة،  ملل�للسللادر  واأ�لللسلللارت 
3 �سحايا  ل�سهود عيان، اإىل وقوع 
خالل  الآن،  حلللتلللى  الأقللللللللل  علللللللى 
ومقاتلي  املواطنني  بني  املواجهات 

طالبان.
اأمني  ملل�للسللوؤول  قللال  ناحيته،  ومللن 
 17 اإن  الأطل�سي،  �سمال  حلف  يف 
�سخ�سا اأ�سيبوا، الأربعاء، يف تدافع 
عند اإحدى بوابات مطار العا�سمة 
تكثيف  ملللللع  كلللللابلللللل،  الأفللللغللللانلللليللللة 
اللللللدول الللغللربلليللة عللمللللليللات اإجلللالء 

دبلوما�سييها واآخرين من هناك.

اأذل  ب���اي���دن  ت����رام����ب: 
م�سبوق غ��ر  ب�سكل  بلدنا 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ال�سابق،  الأمريكي  الرئي�س  �سن 
دونلللاللللد تلللراملللب، هللجللومللا لذعا 
على الرئي�س احلايل، جو بايدن، 
بالكارثة  و�سفها  ما  خلفية  على 
العا�سمة  يف  تتك�سف  بللداأت  التي 

الأفغانية كابل.
ويف مقابلة مع �سبكة فوك�س نيوز، 
قال  اخلمي�س،  الأربعاء  ليل  بثت 
الوليات  اأذل  بللايللدن  اإن  تللرامللب 
رئي�س  اأي  فاقت  ب�سورة  املتحدة 

اآخر يف التاريخ.
واعترب اأن بايدن بقرار الن�سحاب 
اأفغان�ستان جتاوز ما  املت�سرع من 
فعله الرئي�س الأمريكي الأ�سبق، 
اإبان   ،1979 عللام  كللارتللر  جيمي 
وا�سنطن  �سفارة  الرهان يف  اأزمللة 

يف اإيران.
وكان ترامب اأ�سدر بيان، الأحد، 
بعيد  ال�ستقالة  اإىل  بللايللدن  دعللا 
�للسلليللطللرة حلللركلللة طلللاللللبلللان على 
متهما  كابل،  الأفغانية  العا�سمة 
ملفات  يف  الإدارة  بلل�للسللوء  بللايللدن 

اأخرى مثل جائحة كورونا.
اإنلله وقت  ال�سابق:  الرئي�س  وقللال 
اأعتقد  ل  لبلدنا.  بالن�سبة  فظيع 
بلدنا  كللانللت  ال�سنوات  كللل  يف  اأنللله 
اأعرف  ل  احللللد.  هللذا  اإىل  مهانة 
اأم  ماذا ت�سميها، هزمية ع�سكرية 

هزمية نف�سية.

وبذلك ي�سجل الأربعاء اأول حالت 
ال�سكان  بني  املرتقبة،  للمواجهات 
الأفللللغللللان وحلللركلللة طلللاللللبلللان، بعد 
ا�للسللتلليللالء احلللركللة املللتلل�للسللددة على 

احلكم يف البالد قبل اأيام.
هللللللذا ويللل�لللسلللتلللملللر عللللللدد كلللبلللري من 
يائ�س،  ب�سكل  الأفللغللان،  املواطنني 
حمللاولللة الللفللرار مللن الللبللالد، عرب 
ال�سفر على منت اأي طائرة ممكنة 
يف مللطللار كللابللل، الأملللر اللللذي اأدى 

لأزمة كارثية .
وكانت قيادة �سالح اجلو الأمريكي، 
قللد اأكللللدت الللثللالثللاء، الللعللثللور على 
عجالت  يف  ب�سرية  اأعلل�للسللاء  بللقللايللا 
من  اأقلعت  التي  طائرتها،  اإحللدى 
قاعدة  يف  وهللبللطللت  كلللابلللل  ملللطلللار 

العيديد يف قطر.
الإعلللالم  و�للسللائللل  اأ�لللسلللواء  و�سلطت 
الكارثي،  امللل�للسللهللد  علللللى  الللعللامللليللة 
اآلف  احللتلل�للسللد  عللنللدمللا  الثللللنللللني، 

الأفلللغلللان علللللى ملللدرج مللطللار كابل، 
حماولني اللحاق بطائرة ع�سكرية 
اأمريكية من طراز »�سي 17« على 
بعد  اأفغان�ستان،  خارج  الفرار  اأمل 

�سيطرة حركة طالبان عليها.
واأظلللللللهلللللللرت اللللللللللقللللطللللات عللل�لللسلللرات 
امللللتلللعلللللللقلللني بللللللاإطللللللارات اللللطلللائلللرة 
اأجنحتها  مللن  ال�سفلية  والأجللللزاء 
غري  التحليق،  قبل  حتركها  اأثناء 

اآبهني بخطورة ما اأقدموا عليه.

و�قع �أخفته عن �لر�أي �لعام ثالث رئا�سات متتالية

اأفغان�ستان: انت�سار حركة طالبان لي�س مفاجاأة!

احلريري: تعطيل ت�سكيل 
احلكومة �سناعة اإيرانية بامتياز

ببغداد  اإرهابي  عمل  اإحباط 
وتوقيف عنا�سر داع�سية بدياىل

•• بغداد-وكاالت:

اأعلللللللللنللللت خللللللليلللة الإعللللللللللالم الأمللللنللللي 
العراقية، اأم�س، اإحباط ما و�سفتها 
كانت  اإرهللللابلللليللللة  حمللللاولللللة  بللللاأنللللهللللا 
يف  للمواطنني  جتللمللعللات  ت�ستهدف 
العا�سمة بغداد، كما اأعلنت القب�س 
علللللى خللللليللة لللداعلل�للس ملل�للسللوؤولللة عن 
ا�ستهداف اأبراج الطاقة يف حمافظة 

دياىل.
مفارز  اإن  بلليللان  يف  اخلللللليللة  وقلللاللللت 
�سخ�سا  لحلللظلللت  ال�لللسلللتلللخلللبلللارات 
تثري  نللاريللة  دراجللللة  ي�ستقل  ملثما 
حيث  والللريللبللة،  ال�سكوك  ت�سرفاته 
متت مالحقته، وهو ما اأجربه على 
اإلقاء ما كان معه من اأ�سلحة ومواد 
يف  بللالللفللرار  يلللللوذ  اأن  قللبللل  متفجرة 
اخللية  وذكللللرت  الللو�للسللا�للس.  منطقة 
اأن وكالة ال�ستخبارات  اآخر  يف بيان 
وزارة  يف  الحتلللاديلللة  والللتللحللقلليللقللات 
3من  على  القب�س  األقت  الداخلية 
عنا�سر تنظيم داع�س نفذوا هجمات 

على اأبراج نقل الطاقة يف دياىل.
حددت  ال�ستخبارات  اأن  واأو�سحت 
للهجمات  امللللنلللفلللذيلللن  اأحللللللد  ملللوقلللع 
اعرتف  حيث  عليه،  القب�س  واألقت 
للطاقة  الللنللاقلللللة  الأبللللللراج  بتفجري 
العظيم  قللل�لللسلللاء  يف  اللللكلللهلللربلللائللليلللة 
بال�سرتاك مع عن�سرين اآخرين مت 

القب�س عليهما اأي�سا.

�نطالق �حلملة �لنتخابية
اأملانيا: بداية �سيئة لأرمني 

ل�سيت، وريث مركل!
•• الفجر –خرية ال�صيباين

بداأت احلملة النتخابية خلالفة امل�ست�سار هذا الأ�سبوع ومل يعد بقاء حزب 
الحتاد امل�سيحي الدميقراطي يف ال�سلطة م�سموًنا.

اأربعة اأيام يف الريف، ويف كل مكان نف�س البت�سامة على وجهه امل�ستدير. يبدو 
اأرمني ل�سيت �سعيًدا دائًما بنف�سه. يف ناد للمالكمة يف فرانكفورت، الأربعاء، 
-الحتاد  الدميقراطي  امل�سيحي  )الحتلللاد  املحافظ  املع�سكر  مر�سح  وقللف 
تقدم  تورينجيا،  يف  اخلمي�س  يللوم  قللفللازات.  مرتدًيا  الجتماعي(  امل�سيحي 
الرجل البالغ من العمر �ستني عاًما خ�سبة امل�سرح مع نقانق م�سوية. �سباح 
اجلمعة، يف موقع بناء م�سنع ت�سال، بالقرب من برلني، ل يزال يحافظ على 
مالمح الرجل ال�ساخر، حتى عندما �سخر منه اإيلون ما�سك. كان ل�سيت قد 
�ساأل عما اإذا مل يكن م�ستقبل ال�سيارات يف الهيدروجني... ل، اإنها م�سيعة 

للوقت، رد ما�سك حمرًجا ب�سكل وا�سح.            )التفا�سيل �س15(

•• الفجر -اإيلي جوكريت

 –ترجمة خرية ال�صيباين

منذ �سقوط كابول، كانت املقارنة 
طائرة  �سورة  اجلميع.  اأذهللان  يف 
هللللليللكللوبللرت نلللقلللل اأملللريلللكللليلللة من 
�سفارة  فللوق  حتلق  �سينوك  طللراز 
تذّكر  كابول  يف  املتحدة  الوليات 
حللتللمللا بللكللارثللة تللاريللخلليللة اأخللللرى، 
الطارئ  الإخلللللللالء  كلللارثلللة  وهللللي 
ل�سايغون، فيتنام، اأبريل 1975.
الأ�لللسلللابللليلللع الخللللللرية ملللن هجوم 
�سقوط  اإىل  اأدى  اللللذي  طللالللبللان 
كلللابلللول، قلللّدملللت اخلللر مللثللال على 
املفاهيم الأمريكية اخلاطئة. قبل 
العا�سمة،  �سقوط  اأيام من  اأربعة 
قلللللللّدر حملللللللللللون عللل�لللسلللكلللريلللون يف 
�ست�سمد  املدينة  اأن  البنتاغون، 
اأكد  يوليو،   8 ويف  يوما.  ت�سعني 
الرئي�س جو بايدن، خالل موؤمتر 
طالبان  انلللتللل�لللسلللار  اأن  �للسللحللفللي، 

•• بريوت-وكاالت:

امل�ستقبل ورئي�س احلكومة  تيار  قال رئي�س 
اللللللبللنللانلليللة اللل�للسللابللق، �للسللعللد احلللللريللللري، يف 
تعطيل  اإن  ثلللللاء،  تلللويلللرت،  علللرب  تلللغلللريلللدات 
من  اأكلللر  منذ  لبنان  يف  احلكومة  ت�سكيل 

عام يعد �سناعة اإيرانية بامتياز.
واأ�سار احلريري اإىل اأن ا�ستقالته من رئا�سة 
تعد  ال�سعبية،  الحتجاجات  بعد  احلكومة، 
الأ�سباب  معروفة  بامتياز  لبنانية  �سناعة 

فكان  �سنة  مللن  لأكللر  تعطيل ولدة احلكومة  اأمللا  والأهللللداف،  والللظللروف 
بالتاأكيد �سناعة اإيرانية بامتياز، ح�سب ما نقل موقع احلرة.

املطلوب  وقللال:  لبنان،  ت�سكيل حكومة يف  �للسللرورة  تاأكيد  احلللريللري  واأعلللاد 
لبنان  ا�ستدراج  ولي�س  اللللدويل،  واملجتمع  اللبنانيني  مع  تت�سالح  حكومة 
الأوان كي  اأمل يحن  والعامل.  العرب  وال�ستباك مع  العزلة  اىل مزيد من 
نفهم ؟!. وجاءت تغريدات احلريري بعد النفجار يف منطقة عكار اللبنانية 
الذي خلف ع�سرات القتلى واجلرحى، ليل ال�سبت الأحد، الذي اأثار الكثري 
احلريري  بني  متبادلة  انتقادات  تخللته  وال�سيا�سي،  ال�سعبي  اجلللدل  من 
والرئي�س مي�سال عون، ومطالبة احلريري عون بال�ستقالة، بعد ت�سريحات 
رئي�س التيار الوطني جربان با�سيل، عن حمافظة عكار التي اأ�سبحت خارج 

حكم الدولة.

�حتجاجا على قر�ر �لنتخابات �ملبكرة
كندا: جا�سنت ترودو، الغر قابل لل�سداأ!

•• الفجر - ديني�س بومباردييه  – ترجمة خرية ال�صيباين

2000 يف جنازة  اأكتوبر  تللرودو يف  األقاه جا�سنت  الللذي  التاأبني  اأتذكر 
والده. لقد فهمت يف ذلك اليوم اأن ال�ساب منزعج ب�سدق ولكنه م�سرحي 
للا حللتللى يف ظللل تلللللك اللللظلللروف مل يللغللادر الللركللح اللللذي عليه كرب  اأيلل�للسً
اأنلله ل م�ستقبل جلا�سنت  ات�سح  الواقع،  والللده.يف  وترعرع حتت رعاية 
تللرودو اإل على خطى والللده. لكن هذا البللن، لن يكون وريثه الفكري.               

)التفا�سيل �س9(

على  مطمئن  واأنللله  حتميا،  لي�س 
الوطني  للجي�س  املقاومة  قللدرات 
�للللسللللوؤال  علللللللى  وردا  الأفللللللغللللللاين. 
احللتللمللال وجلللود ت�سابه بني  حللول 
لن  اأجللللاب:  وفلليللتللنللام،  اأفغان�ستان 
تلل�للسللهللد اإخللللللالء اأفللغللانلل�للسللتللان من 

�سطح ال�سفارة الأمريكية.
الأمريكي  الرئي�س  اأن  املوؤكد  من 

مل يللكللن يلللوؤملللن للللللحللظللة واحللللدة 
هدفه  وكللان  ت�سريحاته،  ب�سحة 
الرئي�سي هو الوفاء بوعد حملته 
النللتللخللابلليللة: اإخلللللللراج اللللوليلللات 
املتحدة مللن احللللروب الأبللديللة يف 
الأو�سط،  واللل�للسللرق  اأفللغللانلل�للسللتللان 

واإعادة الأولد اإىل الوطن.
)التفا�سيل �س12(

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

مواقــيت ال�صالة
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�رشطة �أبوظبي تخالف 170 �سائقا ب�سبب 
�إلقاء خملفات بالطريق �أثناء �لقيادة

�أخبار �لإمار�ت

تز�يد نفوذ �لأقلية �لهندية-
�لأمريكية يف بالد �لعم �سام...!

عربي ودويل

�لعقبة �لكربى.. ماذ� مينع كبار 
�أوروبا من �لتفاو�ص مع رونالدو؟

�لفجر �لريا�سي

خمططات حوثية لغتيال الأكادمييني
•• �صنعاء-وكاالت:

بها  اخلا�سة  الغتيالت  خلية  احلوثي  ميلي�سيات  بتكليف  مينية  م�سادر  اأفلللادت 
بت�سفية عدد من الأكادمييني واملوؤثرين اجتماعيا.

بجامعة  الهند�سة  كلية  يف  الأ�ستاذ  نعيم  علي  حممد  الدكتور  اإن  امل�سادر  وقالت 
�سنعاء، والذي مت اغتياله مطلع ال�سهر اجلاري كان من �سمن الأ�سماء.

يف  اأكادمييني  ت�سم  اغتيالها  احلوثي  ميلي�سيا  تعتزم  التي  القائمة  اأن  واأ�سافت 
جامعة �سنعاء واجلامعات الأخرى يف مناطق �سيطرتها.

الأكادمييني  فئات  من  تخ�سى  احلوثي  ميلي�سيات  فللاإن  اليمنية  امل�سادر  وبح�سب 
والعلماء واملفكرين وال�سحافيني والنا�سطني الذين ل يوؤمنون باأفكارها الطائفية 

فلجاأت اإىل الرتهيب والعتقال والإخفاء الق�سري والغتيال.
الدكتور حممد علي  النار على  اأطلقوا  راف فور  �سيارة  وكان م�سلحون على منت 

نعيم اأ�ستاذ العمارة بجامعة �سنعاء واأردوه على الفور.
اأثناء  الهند�سي  ال�ست�ساري  املركز  يراأ�س  الذي  نعيم  الدكتور  امل�سلحون  واعرت�س 
اإحدى  بالعا�سمة �سنعاء جللوار  تون�س  �سارع  اأ�سدقائه يف  اأحللد  خروجه من منزل 

املحاكم التي تديرها امليلي�سيات احلوثية.

حمدان بن زايد: الإمارات مركز مهم لإطالق 
املبادرات الإن�سانية يف املجال الإغاثي والتنموي

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، اأن العمل الإن�ساين ميثل اأحد ركائز 
قوة الإمللارات الناعمة، لذلك توليه الإمللارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" اهتماما كبريا، وتفرد له 
م�ساحة كبرية من اأولوياتها وا�سرتاتيجياتها، وت�سخر له الإمكانيات الالزمة 
لنموه وازدهاره. وقال �سموه اإن الدولة متكنت بف�سل مبادرات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اآل نهيان ويل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  حاكم دبي رعاه اهلل، و�ساحب 
عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، من مواجهة التحديات 
الإن�سانية الراهنة يف عدد من املناطق و الأقاليم امل�سطربة، من خالل تبني 
املزيد من املبادرات وامل�ساريع احليوية التي ت�ساهم يف تعزيز جمالت التنمية 

والإعمار وحت�سني اخلدمات يف خمتلف املجالت.       )التفا�سيل �س3(    

مركز �ل�سباب �لعربي يطلق برنامج �لقياد�ت �لدبلوما�سية �ل�سابة
عبداهلل بن زايد: متكني قيادات دبلوما�سية 
عربية �سابة هو ا�ستثمار م�ستدام للم�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز ال�سباب العربي اإطالق برنامج القيادات الدبلوما�سية العربية 
الدويل  والللتللعللاون  اخلارجية  وزارة  مللع  بال�سراكة  ينظمه  واللللذي  ال�سابة، 
الدبلوما�سية  املعاهد  الدبلوما�سية وجمموعة من  اأنور قرقا�س  واأكادميية 
الدبلوما�سية  القيادات  اإعللداد جيل متمكن من  اأجل  العربية والعاملية، من 

العربية ال�سابة التي متّثل الق�سايا العربية يف املحافل الدولية.
                       )التفا�سيل �س5(

اأ�سرف  ت�ستقبل  الإم���ارات 
البالد  يف  واأ���س��رت��ه  غني 
لع���ت���ب���ارات اإن�����س��ان��ي��ة

•• ابوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأفلللادت 
الدويل اأن دولة الإمارات ا�ستقبلت 
واأ�للسللرتلله يف  اأ�للسللرف غني  الرئي�س 

البالد وذلك لعتبارات اإن�سانية.

اإىل  اإماراتية  اإغاثة  طائرة 
اإق��ل��ي��م ت��ي��غ��راي الإث��ي��وب��ي

•• اأبوظبي -وام: 

وبالتعاون  الإملللارات  دولللة  اأر�سلت 
اأول  العاملي،  الأغللذيللة  برنامج  مع 
طللائللرة حتللمللل ملللواد غللذائلليللة اإىل 
تيغراي  اإقللللليللم  يف  مكيلي  مللديللنللة 
الو�سع  اإطللللار دعلللم  الإثلليللوبللي، يف 
التعامل  وامللل�للسللاعللدة يف  الإنلل�للسللاين 
ال�سريع مع الحتياجات الن�سانية 
املدنيني هناك.  اآلف  تواجه  التي 
الإماراتي  الفريق  الطائرة  رافللق 
الإن�ساين الذي اأ�سرف على توزيع 
الغذائية،  والإملللللدادات  احل�س�س 
ملللع اجلهات  امللللقلللابلللالت  واإجلللللللراء 
حل�سر  اللللللدولللللليلللللة  واملللللنللللظللللمللللات 
وخا�سة  الإن�سانية،  الحتياجات 
للللللللفلللئلللات الأكللللللللر �لللسلللعلللفلللاً، مثل 
الللنلل�للسللاء والأطلللفلللال وكللبللار ال�سن.       

)التفا�سيل �س3(

حاجة.
رواد  اأن  علللللللى  �لللسلللملللوه  و�للللسللللدد 
�سفراء  هلللم  الإنللل�لللسلللاين  الللعللمللل 
لللدولللة الإمللللارات ومنلللاذج نفخر 
ومبادراتهم،  وبللاأعللمللالللهللم  بللهللم 
تاأ�س�ست  الإمللللللللارات  دوللللللة  لأن 
علللللى الللعللطللاء.. وهللدفللنللا خالل 

تكون  اأن  اللللقلللادملللة  اخلللملل�للسللني 
اأن�سط عا�سمة اإن�سانية عاملية. 

واأ�ساف �سموه: اإطالق مبادرات 
رّواده  ومتكني  الإن�ساين  العمل 
الإملللللارات  لللدولللة  اأ�للسلليلللللة  �سمة 

منذ قيام احتادها.
)التفا�سيل �س2(

ا�ستنفار يف باك�ستان بعد فرار مئات 
املت�سددين من �سجون اأفغان�ستان

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت:

قال م�سوؤولون يف باك�ستان الأربعاء، 
الباك�ستانية  احلللدود  اأمن  قوات  اإن 
بعدما  قللل�لللسلللوى  تللللاأهللللب  حلللاللللة  يف 
اأفللللللادت تللقللاريللر بلللفلللرار علللدة مئات 
مثل  جماعات  مللن  املت�سددين  مللن 
باك�ستان،  طالبان  وحللركللة  داعلل�للس، 
من ال�سجون الأفغانية، بعد �سقوط 

كابول يف اأيدي طالبان.
واأفرجت طالبان عن مئات ال�سجناء 
بينهم  بللاغللرام اجلللويللة،  من قاعدة 
اأفغان�ستان،  طالبان  من  مت�سددون 
والقاعدة،  داعللل�لللس،  ملللن  واآخللللللرون 

وطالبان باك�ستان.
باك�ستان،  طللالللبللان  حللركللة  واأكلللللدت 
امللللظلللللللة اللللتلللي تلل�للسللم اللللعلللديلللد من 
�سراح  اإطلللالق  امل�سلحة،  اجلماعات 
نائب زعيمها ال�سابق مولوي فقري 
بعالقاته  اأيلل�للسللاً  املللعللروف  حمللمللد، 
الللوثلليللقللة بللزعلليللم اللللقلللاعلللدة اأميلللن 
طالبان  جلللانلللب  ملللن  اللللظلللواهلللري، 

اأفغان�ستان.

و�سع القفازات ل يعطي ل�سيت لقب مالكم
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيللادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 327،616 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات الل 
واأحدث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�سيع  الدولة  والفح�س يف  التق�سي  اإجللراءات  تكثيف    و�ساهم 
اإ�سابة  1،089 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  مللن  امل�ستجد  كللورونللا  بفريو�س  جللديللدة 
يبلغ  وبللذلللك  الللالزمللة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  حلللالت 

جمموع احلالت امل�سجلة 705،089 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالت م�سابة نتيجة تداعيات الإ�سابة 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،009 

حالت.

تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عللن  املجتمع  ووقللايللة  ال�سحة  وزارة    واأعربت 
وموا�ساتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �سماناً ل�سحة و�سالمة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �سفاء 1،605 حالت جديدة مل�سابني بفريو�س 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد 
تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�سفى، وبذلك يكون 

جمموع حالت ال�سفاء 684،414 حالة.

�أجرت 327,616 فح�سا ك�سفت عن 1,089 �إ�سابة 

ال�سحة تعلن �سفاء 1،605 حالت جديدة من كورونا
ال�سحة تعلن تقدمي 52،433 جرعة من 

لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ساعة املا�سية
•• اأبوظبي-وام:

من  جرعة   52،433 تقدمي  عن  املجتمع  ووقللايللة  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
يبلغ جمموع  وبذلك  املا�سية   24 الل  ال�ساعات  "كوفيد19-" خالل  لقاح 
ومعدل  جرعة   17،506،683 اأم�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجلللرعللات 

توزيع اللقاح 177.01 جرعة لكل 100 �سخ�س.
ياأتي ذلك متا�سيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�سعياً اإىل 
الو�سول اإىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل 

اأعداد احلالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد - 19.

تز�منًا مع �ليوم �لعاملي للعمل �لإن�ساين وتر�سيخًا ملكانة �لدولة عا�سمة عاملية للعمل �لإن�ساين و�خلريي �مل�ستد�م

حممد بن را�سد يوّجه مبنح الإقامة الذهبية يف الإمارات لرّواد العمل الإن�ساين والعاملني فيه 
العمل الإن�ساين حول العامل وت�سجع فئات جديدة على النخراط فيه  م�سرة  تدعم  •املبادرة 

•• دبي - وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�سد  بن 
اللللدوللللة رئلليلل�للس جمللللل�للس الللللوزراء 
دولة  اأن  اهلل،  رعللللاه  دبللللي،  حللاكللم 
لكفاءات  اأبللوابللهللا  تفتح  الإمللللارات 
العمل اخلريي والإن�ساين من اأي 
مكان من العامل لأنهم ي�سنعون 
الأمل  وت�سحياتهم  بللجللهللودهللم 
وامل�ستقبل. جاء ذلك لدى اإعالن 
بللللاب احل�سول  فللتللح  علللن  �للسللمللوه 
علللللى الإقلللاملللة الللذهللبلليللة يف دولة 
الإمارات للعاملني يف قطاع العمل 
اليوم  بللالللتللزامللن ملللع  الإنللل�لللسلللاين 
املوافق  الإنلل�للسللاين  للعمل  العاملي 
19 اأغ�سط�س من كل عام. وقال 
�ساحب ال�سمو: "يف اليوم العاملي 
للعمل الإن�ساين نحتفي باأبطاله 
لتكون الإمارات الوجهة واملق�سد 
اخلريية  امللللبلللادرات  يف  للعاملني 
والإن�سانية لأنهم ل يللرتددون يف 
يف  وقدراتهم  طاقاتهم  كل  و�سع 
العون  يد  املحتاجني ومد  خدمة 

يف املجتمعات الأ�سد حاجة.".
و�سدد �سموه على اأن "رواد العمل 
لدولة  �لللسلللفلللراء  هللللم  الإنلللل�للللسللللاين 
الإمللللللللللارات ومنلللللللاذج نللفللخللر بهم 
وباأعمالهم ومبادراتهم، لأن دولة 
العطاء..  على  تاأ�س�ست  الإملللارات 
وهدفنا خالل اخلم�سني القادمة 
اإن�سانية  عا�سمة  اأن�سط  تكون  اأن 
عاملية." واأ�ساف �سموه: "اإطالق 
مبادرات العمل الإن�ساين ومتكني 
للللدوللللة  اأ�لللسللليلللللللة  �لللسلللملللة  رّواده 
الإمللارات منذ قيام احتادها. ويف 
الدولة  تللر�للسللخ  اخلللملل�للسللني  عللللام 
اخلريي  للعمل  منطلقاً  موقعها 
والإن�ساين للخم�سني عاماً املقبلة 
بلللاإتلللاحلللة الللفللر�للسللة للللللعللاملللللني يف 
جمال العمل الإن�ساين للح�سول 
وقال  الذهبية."  الإقلللاملللة  علللللى 
�للسللاحللب اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حممد 
"كّرمنا  مللكللتللوم:  اآل  را�لللسلللد  بلللن 
وا�ستجبنا  واأبطاله  الأمللل  �سّناع 
للمت�سررين  الللعللاجللل  بللالللدعللم 
واأقمنا  الإنلل�للسللانلليللة  الأزملللللات  مللن 
للخدمات  نوعه  من  جتّمع  اأكللرب 
�سمن  والإغللللاثلللليللللة  الإنللل�لللسلللانللليلللة 
للخدمات  الللللعللللامللللليللللة  املللللديللللنللللة 
الإن�سانية حتى اأ�سبحت الإمارات 
حملللطلللة علللاملللليلللة وممللللللللراً دوللللليللللاً 
جلهود الإغللاثللة الأمملليللة، واليوم 
نو�ّسع هللذا اللللتللزام جتللاه العمل 
اخلريي والإن�ساين لي�سمل رّواده 
وكوادره ومتخ�س�سيه والعاملني 

املدينة  يف  امللللتلللواجلللدة  اللللدولللليلللة 
الإن�سانية  للللللخللدمللات  الللعللامللليللة 
بلللللدبلللللي، فللليلللملللا نلللظلللملللت الللللدولللللة 
امل�ساعدات  لللنللقللل  رحلللللة   196
الطبية ومت اإن�ساء 6 م�ست�سفيات 
وغينيا،  الللل�لللسلللودان،  يف  ملليللدانلليللة 
وموريتانيا، و�سرياليون، ولبنان، 
متنقلة  علليللادة  وجتهيز  والأردن، 

يف تركمان�ستان.

ماأ�س�سة �لعمل �لإن�ساين 
الإن�ساين  العمل  ماأ�س�سة  وتللعللد 
ال�سجل  اإىل  نلللوعللليلللة  اإ�للللسللللافللللة 
اخلريي  العمل  لأن�سطة  احلافل 
والإنللل�لللسلللاين يف اللللدوللللة، وهلللو ما 
متثله "مبادرات حممد بن را�سد 
تاأ�س�ست  العاملية" التي  اآل مكتوم 
مظلة  للللتللل�لللسلللكلللل   2015 عللللللام 
داعلللملللة ملللجللمللوعللة ملللن امللللبلللادرات 
�ساحب  اأطلقها  التي  واملوؤ�س�سات 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
دبللي رعاه  اللللوزراء حاكم  جمل�س 

اهلل، خالل العقود املا�سية.
ومتلللكلللنلللت ملللللبلللللادرات حملللملللد بن 
الللعللامللليللة خالل  اآل مللكللتللوم  را�للسللد 
اإىل  الللو�للسللول  مللن   2020 علللام 
دولة   82 يف  اإن�سان  مليون   83
الإن�سانية  املبادرات  ع�سرات  عرب 
مليار   1.2 لللهللا  خ�س�ست  الللتللي 
درهللم اإمللاراتللي. وهي ت�سم اليوم 
واملوؤ�س�سات  املللللبللللادرات  علل�للسللرات 
التي تنفذ برامج العمل اخلريي 
اأنحاء  خمللتلللللف  يف  والإنلللل�للللسللللاين 

الللللعللللامل �للسللمللن خللملل�للسللة حمللللاور 
رئي�سية هي امل�ساعدات الإن�سانية 
ال�سحية  والللرعللايللة  والإغللاثلليللة، 
التعليم  ون�سر  املر�س،  ومكافحة 
امل�ستقبل  وابللللتللللكللللار  واملللللعللللرفللللة، 
والريادة، ومتكني املجتمعات. مبا 
املوؤ�س�سي،  الإن�ساين  العمل  يدعم 
اأثره  ويو�سع  ا�ستدامته  ويحقق 
الأمل  ثقافة  ويكّر�س  الإيجابي، 
وي�سهم  واللللللعلللللامل  امللللنلللطلللقلللة  يف 
املن�سودة  الللتللنللملليللة  حتللقلليللق  يف 
وقلللللد �سمت  اأفللل�لللسلللل.  مللل�للسللتللقللبللل 
2020 ما جمموعه  خللالل عللام 
 121 من  واأكر  موظفاً   576
خمتلف  ملللللللن  ملللللتلللللطلللللوع  األلللللللللللف 
الإن�ساين  اللللعلللملللل  تللخلل�للسلل�للسللات 
تنفيذ  اأجلللللللل  مللللن  مللللعللللاً  علللملللللللوا 
للموؤ�س�سة يف  الإن�سانية  الأهداف 
التي  واملجتمعات  الللدول  ع�سرات 
اإجمايل  وبلغ  مبادراتها.  ت�سلها 
والإغاثية  الإن�سانية  امل�ساعدات 
التي قدمتها مبادرات حممد بن 
 382 الللعللامللليللة  اآل مللكللتللوم  را�للسللد 
مليون درهم عام 2020. وو�سل 
امل�ساعدات  من  امل�ستفيدين  عللدد 
 34.8 اإىل  والإغاثية  الإن�سانية 

مليون اإن�سان يف العام نف�سه.
العاملية  امللللديلللنلللة  وا�لللسلللتلللطلللاعلللت 
بدبي،  الإنللل�لللسلللانللليلللة  للللللللخلللدملللات 
حممد  مللبللادرات  حتللت  املن�سوية 
بن را�سد اآل مكتوم العاملية والتي 
منظمات  مللن  علل�للسللواً   80 ت�سم 
وهلللليللللئللللات دولللللليلللللة وملللوؤ�لللسللل�لللسلللات 
و�سركات معنية بالعمل الإن�ساين 

�لإقامة �لذهبية 
الذهبية  الإقلللاملللة  نللظللام  ويللتلليللح 
للللللملل�للسللتللفلليللديللن ملللنللله يف دوللللللة 
الإملللللللللللللللللللارات، مللللللن اللللللوافلللللديلللللن 
بالقدوم  الللراغللبللني  وعللائللالتللهللم 
للللللللعلللملللل واللللعللليللل�لللس والللللدرا�للللسللللة 
التمتع  اإملللكلللانللليلللة  اللللللدوللللللة،  يف 
بللاإقللامللة طللويلللللة الأمللللد. وطبقت 
"الإقامة  نللظللام  الإمللللللارات  دولللللة 
تاأ�سرية  منح  لي�سمل  الذهبية" 
الإقلللاملللة طللويلللللة الأمللللد، خلم�س 
تلقائيا،  لللدد  جتجُ �للسللنللوات،  ع�سر  اأو 
عند توافر نف�س ال�سروط، وذلك 
امل�ستثمرين  ت�سمل  معينة  لفئات 
الأعلللللملللللال،  ورواد  والأطلللللللبلللللللاء، 
التخ�س�سية  املللواهللب  واأ�للسللحللاب 
مللللللللن الللللللعلللللللللللللمللللللاء واملللللللبللللللدعللللللني 
القدرات  واأ�للسللحللاب  واملللخللرتعللني 
واأ�سحاب  والأطللللبللللاء  املللتللملليللزة، 
الخلللتللل�لللسلللا�لللس، واللللبلللاحلللثلللني يف 
جمالت العلوم واملعرفة املختلفة 

والطلبة النوابغ.

�أهد�ف 
وتلللهلللدف مللللبللللادرة مللنللح الإقلللاملللة 
العمل  للللللرواد وكلللللوادر  الللذهللبلليللة 
اخلللللللريي والإنلللل�للللسللللاين يف دولللللة 
اآمن  الإملللللارات اإىل تللوفللري مللالذ 
الإن�سانية،  ولللعللمللللليللاتللهللم  لللهللم 
التوا�سل  على  قدراتهم  وتعزيز 
الهيئات  وملللللللع  بللليلللنلللهلللم  فللليلللملللا 
والإن�سانية  اخلللرييللة  واملنظمات 
والعاملية،  والإقللللليللملليللة  املللحللللليللة 
الإمارات  دولللة  موقع  تر�سخ  كما 
الإن�ساين  للعمل  عاملية  عا�سمة 
املللل�لللسلللتلللدام وامللللللوؤثلللللر علللللللى اأو�لللسلللع 

نطاق.
يف  املللللللبللللللادرة  تللل�لللسلللهلللم  ذلللللللك  اإىل 
اجتماعية  �سخ�سيات  ا�ستقطاب 

باإقامتها  الإمللللللارات  لللتللكللون  فلليلله 
الذهبية وطناً ثانياً لهم." وختم 
لي�ست  "الإمارات  بالقول:  �سموه 
فلللقلللط عللا�للسللمللة اقلللتللل�لللسلللاديلللة بل 
عا�سمة اإن�سانية وح�سارية." يوم 

يكّرمهم.
للعمل  الللعللاملللي  الللليلللوم  ويللحللتللفللي 
الإنلل�للسللاين الللللذي اأطلللللقللتلله الأمم 
الإن�ساين  العمل  بنجوم  املتحدة 
حول العامل، للتعريف بجهودهم 
اجللللللبلللللارة واأعلللملللاللللهلللم اخلللللللرّية، 
وت�سليط ال�سوء على مبادراتهم، 
واإظللللللهللللللار مللللا للللهلللم مللللن اأثلللللللر يف 
الللتللخللفلليللف ملللن وطللللللاأة الأزمللللللات 
الإنللل�لللسلللانللليلللة ورفللللللع امللللعلللانلللاة عن 

املت�سررين منها حول العامل.
العاملي  الللليلللوم  فللعللاللليللات  وتلللقلللام 
حتت  العام  هذا  الإن�ساين  للعمل 
�سعار "�سباق من اأجل الإن�سانية" 
احلقيقيني"،  الأبلللطلللال  و"دعم 
يف  العاملني  مل�ساندة  تدعو  حيث 
والإن�سانية  الإغللاثلليللة  امللللجلللالت 
والداعمة  الآمنة  البيئة  بتوفري 
جهود  من  يبذلونه  ما  لقاء  لهم 
للمحتاجني يف  امللل�للسللاعللدة  يللد  ملللد 

اأحلك الظروف.

�سرورة ملّحة 
وهناك حاجة ملّحة جلهود كافة 
الللعللاملللللني واملللتللطللوعللني والللللرواد 
للللللللعلللملللل اخلللللللللريي والإنلللل�للللسللللاين 
اأرقام  ت�سري  حيث  الللعللامل،  حللول 
اإىل وجود  املتحدة  الأمم  منظمة 
بحاجة  �للسللخلل�للس  مللللليللون   235
واحلماية  الإن�سانية  للم�ساعدات 
و�للسللول معّدل  مللع   ،2021 عللام 
املحتاجني للم�ساعدات الإن�سانية 
اإىل فللرد واحلللد مللن بللني كللل 33 

�سخ�س حول العامل.

العمل  يف  بللللللللللارزة  واإنلللل�للللسللللانلللليللللة 
الإنلل�للسللاين وتللر�للسلليللخ مللوقللع دولة 
ملبادرات العمل  الإمللارات منطلقاً 

الإن�ساين.

منوذج عاملي يف تقدمي امل�ساعدات 
العربية  الإمللللللارات  دولللللة  اأخللللذت 
الدول  دعللم  عاتقها  على  املتحدة 
اأكان  �سواء  وال�سديقة،  ال�سقيقة 
امل�ساريع  دعلللللم  جملللللال  يف  ذللللللك 
التنموية اأو من خالل ال�ستجابة 
الإنلل�للسللانلليللة للللللكللوارث والأزملللللات، 
وال�ستقرار  الزدهللار  ومبا يدعم 
من  والتخفيف  الللللدول،  هلللذه  يف 
الإنلل�للسللانلليللة فيها،  امللللعلللانلللاة  حللللدة 
وبالتعاون مع ال�سركاء الإقليمني 
الأمم  ووكلللللللللللالت  واللللللدولللللليلللللني 
املجالني  يف  اللللعلللاملللللللة  امللللتلللحلللدة 
النلل�للسللاين والللتللنللمللوي حلليللث بلغ 
حلللجلللم املللل�لللسلللاعلللدات الإمللللاراتلللليللللة 
درهلللم  مللللليللار   320 اخللللارجللليلللة 
اخلارجية  امللل�للسللاعللدات  اإجلللملللايل 
منذ  دوللللة   201 الإملللاراتللليلللة يف 

تاأ�سي�س الحتاد.
وقللللللد اأكلللللللللدت دولللللللللة الإملللللللللللارات 
منللللوذجللللهللللا الللللللرائللللللد عللللامللللليللللاً يف 
لالأزمات  اللللفلللوريلللة  ال�للسللتللجللابللة 
امل�ساعدات  مب�ستوى  واللللكلللوارث، 
الدولة  قدمتها  التي  الإن�سانية 
كوفيد19-  جللللائللللحللللة  خلللللللالل 
فبلغ   ،2021 يلللولللليلللو  وحللللتللللى 
طناً   2،154 حجمها  اإجلللملللايل 
من امل�ساعدات الطبية، والأجهزة 
الفح�س  واأجللللهللللزة  الللتللنللفلل�للسلليللة، 
ال�سخ�سية  احلللمللايللة  وملللعلللدات 
يف  م�ستفيدين  اإىل  و�سلت  التي 

دولة حول العامل.  135
وجللللرى اإر�للللسللللال ملل�للسللاعللدات اإىل 
117 دولة من خمازن املنظمات 

�سخ�س،  مللللليللون   1.1 مللن  اأكلللر 
اإغاثية  قوافل  ت�سيري  خالل  من 
التي  الللللدول  مللن  للعديد  جللويللة 
الطبيعية  الللللكللللوارث  ملللن  عللانللت 
اإىل جانب تداعيات وباء فريو�س 

كورونا امل�ستجد.
بن  حمللمللد  ملللبلللادرات  وخ�س�ست 
الللعللامللليللة ملحور  مللكللتللوم  اآل  را�للسللد 
ومكافحة  اللل�للسللحلليللة  اللللرعلللايلللة 
املر�س 49.6 مليون درهم خالل 
املبادرات  لتنفيذ   ،2020 الللعللام 
والوقائية  العالجية  واحلمالت 
التي و�سل اأثرها املبا�سر اإىل 38 

األف �سخ�س.
بن  حممد  مللبللادرات  و�سلت  كما 
الللعللامللليللة �سمن  اآل مللكللتللوم  را�للسللد 
واملعرفة  الللتللعللللليللم  نلل�للسللر  حمللللور 
عام  اإنلل�للسللان  مللللليللون   45.5 اإىل 
2020، حيث بلغ حجم الإنفاق 
وامل�ساريع  املللبللادرات  خمتلف  على 
 265 حتته  املن�سوية  والللربامللج 

مليون درهم.
بن  حمللمللد  ملللبلللادرات  وخ�س�ست 
الللعللامللليللة ملحور  مللكللتللوم  اآل  را�للسللد 
 440 والللريللادة  امل�ستقبل  ابتكار 
مليون درهم خالل العام 2020 
وا�لللسلللتلللفلللاد مللللن فللعللاللليللاتلله 1.3 
مللللليللون �للسللخلل�للس. و�للسللمللن حمور 
خ�س�ست  امللللجلللتلللملللعلللات،  متلللكلللني 
مللوؤ�للسلل�للسللة مللللبللللادرات حمللمللد بن 
 79.5 العاملية  مكتوم  اآل  را�للسللد 
امل�ساريع  ملختلف  درهللللم  مللللليللون 
واملللبللادرات والللربامللج �سمن هذا 
مليون   1.1 منها  ا�ستفاد  املحور 

اإن�سان عام 2020.

عطاء م�ستمر 
الإن�سانية  العمليات  ت�سل  كللمللا 
الهالل  هيئة  خللالل  مللن  للدولة 
اأكلللر  اإىل  الإملللللاراتلللللي  الأحللللمللللر 
لتقدم  �للسللنللويللاً،  دوللللة   100 مللن 
والإغاثة  وال�سالم  املحبة  ر�سائل 
واللللللعلللللون ملللللن هللللم بلللحلللاجلللة دون 
وتت�سمن  متلليلليللز.  اأو  ا�للسللتللثللنللاء 
الإغاثية  والللعللمللللليللات  اللللرباملللج 
للهيئة جمالت حيوية كال�سحة 
الجتماعية  واخلدمات  والتعليم 
البنية  وم�ساريع  وامللليللاه  والبيئة 

التحتية.

حملة �لدعم �لغذ�ئي �لأكرب 
الت�سامن  مللللللبلللللداأ  وتلللر�لللسللليلللخلللاً 
الإنللل�لللسلللاين يف اأوقللللللات الأزمللللللات، 
مليون   100 حملة  اأي�ساً  جللاءت 
وجللللبللللة الأكلللللللللرب ملللللن نلللوعلللهلللا يف 
 30 الللطللعللام يف  لإطللعللام  املنطقة 

واأفريقيا  اآ�للسلليللا  قللللارات  يف  دولللللة 
واأوروبا واأمريكا اجلنوبية.

نفذتها  الللتللي  احلللملللللة  وجنللحللت 
مللللبللللادرات حمللمللد بلللن را�لللسلللد اآل 
تنفيذها  ومت  الللعللامللليللة،  مللكللتللوم 
برنامج  ملللن  كلللل  ملللع  بللالللتللعللاون 
الأغلللذيلللة الللعللاملللي الللتللابللع لالأمم 
الإقليمية  واللل�للسللبللكللة  امللللتلللحلللدة، 
وموؤ�س�سة  الللللطللللعللللام،  للللبلللنلللوك 
مكتوم  اآل  را�لللللسلللللد  بلللللن  حملللملللد 
والإن�سانية،  اخلللرييللة  لللالأعللمللال 
بالإ�سافة اإىل عدد من املوؤ�س�سات 
والإغاثية  اخلللرييللة  واجلمعيات 
يف الدول التي تغطيها احلملة يف 
القارات الأربع، يف جمع م�ساهمات 
عرب  وجبة،  مليون   216 تعادل 
الر�سمية  التربعات  تلقي  قنوات 
األلللف   385 فلليللهللا  �لللسلللارك  اللللتلللي 
املوؤ�س�سات  مللن  والللعللديللد  مللتللربع، 
وجمتمع  واخلللا�للسللة  احلللكللوملليللة 
تنظيمها  اإىل  بالإ�سافة  الأعمال 
الرقم  �ساعفت  خللرييللة  مللللزادات 
امللل�للسللتللهللدف مللن احلللملللللة ووفلللرت 
للم�ستفيدين  الللغللذائللي  اللللدعلللم 
الأ�سد  املجتمعات  يف  احلملة  من 

حاجة.

��ستجابة 
وتللللعللللد ملللللبلللللادرة ملللنلللح الإقلللللاملللللة 
العمل  للللللرواد وكلللللوادر  الللذهللبلليللة 
اخلللللللريي والإنلللل�للللسللللاين يف دولللللة 
الإمارات ا�ستجابة عملية حلاجة 
نوعية  ت�سهيالت  اإىل  الفئة  هللذه 
تللل�لللسلللّرع ا�للسللتللجللابللتللهللا لللللالأزمللللات 
والكوارث وحالت الطوارئ حول 
نف�سه  الوقت  العامل، وت�سمن يف 
�للسللالمللتللهللم كلللون دولللللة الإملللللارات 

اإحدى اأكر دول العامل اأماناً.

قيم �لتطوع و�لعمل �لإن�ساين 
من  الأوىل  املللللللبللللللادرة  وحتللللفللللز 
نوعها على م�ستوى املنطقة قيم 
الأعمال  يف  وامللل�للسللاهللمللة  الللتللطللوع 
اخلللللرييللللة والإنللل�لللسلللانللليلللة وريللللللادة 
الللعللمللل املللجللتللمللعللي للللدى الأفللللراد 
يف  واملللوؤ�للسلل�للسللات  ال�سباب  وخللا�للسللة 
دولة الإمارات والعامل برتكيزها 
وتوفري  بنجومه  الحللتللفللاء  على 
احلركة  وحرية  الأمللان  مقومات 
خمتلف  يف  والبلللتلللكلللار  واللللعلللملللل 
تلللخللل�لللسللل�لللسلللات اللللعلللملللل اخللللللريي 
والإنلللل�للللسللللاين والجلللتلللملللاعلللي من 
�سريحة  اأو�سع  اإىل  الو�سول  اأجل 
حاجة  الأ�سد  الفئات  من  ممكنة 
الللللكللللوارث  يف خملللتلللللللف ملللنلللاطلللق 

والأزمات الإن�سانية.

حممد بن ر��سد: 
اخلري والإن�ساين من اأي مكان من العامل لأنهم ي�سنعون بجهودهم وت�سحياتهم الأمل وامل�ستقبل العمل  لكفاءات  اأبوابها  تفتح  الإمارات  • دولة 

الإمارات ومناذج نفخر بهم وباأعمالهم ومبادراتهم لدولة  �سفراء  هم  الإن�ساين  العمل  • رواد 
وهدفنا خالل اخلم�سني القادمة اأن تكون اأن�سط عا�سمة اإن�سانية عاملية العطاء..  على  تاأ�س�ست  • الإمارات 

لأنهم ل يرتددون يف و�سع كل طاقاتهم وقدراتهم يف خدمة املحتاجني والإن�سانية  اخلرية  املبادرات  يف  للعاملني  واملق�سد  الوجهة  هي  • الإمارات 
�سمن املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية حتى اأ�سبحت الإمارات حمطة عاملية وممرًا دوليًا جلهود الإغاثة والإغاثية  الإن�سانية  للخدمات  نوعه  من  جتّمع  اأكرب  • اأقمنا 
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اأخبـار الإمـارات
فاطمة بنت مبارك: الإمارات مت�سي قدما لرتقية وتطوير جمالت العمل الإن�ساين والإغاثي وتاأ�سيل م�سامينه

•• اأبوظبي-وام:

العام،  الن�سائي  الحتللاد  رئي�سة  مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأكللدت 
ملوؤ�س�سة  الأعلللللى  الرئي�سة  والللطللفللولللة،  لللالأمللومللة  الأعلللللى  املجل�س  رئي�سة 
التنمية الأ�سرية "اأم الإمارات"، اأن دولة الإمارات العربية املتحدة بجهود 
العمل  جمللالت  وتطوير  لرتقية  قدماً  مت�سي  الر�سيدة،  قيادتها  وروؤى 
الإن�ساين والإغاثي وتاأ�سيل م�سامينه والنتقال به اإىل برامج ومبادرات 
تنموية دائللمللة تللخللدم املللحللتللاج، وتللرعللى املللريلل�للس، وتللكللافللح الللوبللاء، وجتابه 
مبادئ  ون�سر  احلياة  حلماية  �سادق،  اإن�ساين  اإح�سا�س  من  نابعًة  الكوارث، 

املحبة والأخوة وال�سالم، يف ربوع العامل كله.
ي�سادف  اللللذي  الإنلل�للسللاين،  للعمل  العاملي  اللليللوم  مبنا�سبة  �سموها  وقللالللت 

19 اأغ�سط�س من كل عام " اإن العمل الإن�ساين يف دولة الإمارات العربية 
واإن�سانية، تتجاوز فيه  واإ�سالمية  ًيعد فطرة عربية  املتحدة قيادًة و�سعباً، 
الطائفية والألوان والأعراق والأن�ساب والقوميات، بف�سل قيمها الأ�سيلة 
وثوابت جمتمعها الوطني الذي ينظر اإىل كل الب�سر باعتبارهم اأع�ساء يف 
اأجللل حتقيق  اأن يعمل فيه اجلميع معاً، من  واحللد يجب  اإن�ساين  جمتمع 

ال�سالم والرخاء واحلياة الكرمية يف �ستى بقاع الأر�س".
زرعه  الللذي  اخلللريي  النهج  ثمار  نقطف  اليوم  "نحن  �سموها:  واأ�سافت 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
بعد  مللن  ليرتجم  الإنلل�للسللاين،  العمل  ومنهجية  ور�للسللخ مفهوم  الللذي عمق 
ذلك اإىل قيم اإن�سانية عظيمة واإ�سرتاتيجية متميزة ومنظومة موؤ�س�ساتية 
فريدة تبنتها القيادة الر�سيدة للدولة، برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى لالإحتاد حكام الإمارات، 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب 
اأوائل الدول املانحة  القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، لت�سبح الإمللارات من 
للمبادرات  برعايتها  والأخللالقلليللة  الإن�سانية  القيم  تر�سيخ  يف  والللرائللدة 
الداعمة لتحقيق احلياة الكرمية والآمنة وامل�ستقرة لكل الب�سر، ومد اأيادي 

العطاء لت�سل اإىل الكثري من الدول لتخفيف وطاأة املعاناة عنهم".
واأ�سارت �سموها، اإىل اأن جائحة كورونا والكوارث الطبيعية التي اجتاحت 
العديد من دول العامل، جعلت ال�سفات الإن�سانية العظيمة لدولة الإمارات 
وقيادتها تطفو على ال�سطح، وترتجم اإىل خطوات عملية عاجلة مل�ساعدة 

الآخرين يف جميع دول العامل، وهو الأمللر الذي حث عليه ديننا احلنيف 
الذي يدعو اإىل الرتاحم والتوا�سل والتكافل بني بني الإن�سان، باعتبار اأن 

ذلك واجب ديني و�سرعي واأخالقي.
واأ�سادت �سموها، بجهود جميع العاملني واملتطوعني يف خمتلف املوؤ�س�سات 
الذين  الللعللامل،  اأنللحللاء  وجميع  بللالإمللارات  والإن�سانية  اخلريية  واملللبللادرات 
الأرواح،  واإنللقللاذ  الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  يف  م�سوؤولية،  اأنبل  حتملوا 
الأكر  الأ�سخا�س  خلدمة  الت�سحيات  من  الكثري  وقدموا  بتفان  وعملوا 

�سعفاً، ومنحوا الأمل يف غٍد اأف�سل للب�سرية.
املعمورة،  بللقللاع  كللل  يف  الأملللل  بلللذور  غللر�للس  "�سنوا�سل  �سموها:  واختتمت 
الرا�سخ  اإمياننا  من  انطالقاً  مكان،  كل  لالإن�سان يف  و�سنداً  عوناً  و�سنكون 

باأن العمل الإن�ساين واجب ديني واأخالقي".

طائرة اإغاثة اإماراتية اإىل اإقليم تيغراي الإثيوبي

حمدان بن زايد: الإمارات مركز مهم لإطالق املبادرات الإن�سانية يف املجال الإغاثي والتنموي

•• اأبوظبي -وام: 

وبالتعاون  الإملللارات  دولللة  اأر�سلت 
اأول  العاملي،  الأغذية  برنامج  مع 
طللائللرة حتللمللل ملللواد غللذائلليللة اإىل 
تيغراي  اإقللللليللم  يف  مكيلي  مدينة 
اإطللللار دعلللم الو�سع  الإثلليللوبللي، يف 
التعامل  يف  وامل�ساعدة  الإنلل�للسللاين 
ال�سريع مع الحتياجات الن�سانية 

التي تواجه اآلف املدنيني هناك.
الإماراتي  الفريق  الطائرة  رافللق 
الإن�ساين الذي اأ�سرف على توزيع 
الغذائية،  والإمللللدادات  احل�س�س 
ملللع اجلهات  امللللقلللابلللالت  واإجلللللللراء 

جانب  اإىل  الللنللبللاتللي  اللللزيلللت  ملللن 
مواد غذائية اأخرى بالإ�سافة اإىل 
الوقود والإمدادات الإن�سانية اإىل 
وقللت ممكن،  بللاأ�للسللرع  بلللراً  تيغراي 
ونللعللرب عللن تللقللديللرا لللهللذا الدعم 

الذي جاء يف الوقت املنا�سب.
والتعاون  اخلارجية  وزارة  وكانت 
الللدويل اأعربت يف بيان �سابق عن 
الكامل  الإملللللارات  دوللللة  ت�سامن 
ملللع اللل�للسللعللب الإثللليلللوبلللي، وجلللددت 
بتهدئة  الللللللتلللللزام  اإىل  الللللدعللللوة 
اللللنلللزاع واللللعلللودة اىل احلللللوار من 
اأجل ال�سالم وال�ستقرار والوحدة 

الوطنية.

وكافة  اإثلليللوبلليللا  �سعب  جللانللب  اإىل 
اأي  علللللى  للتغلب  اللللعلللامل  �للسللعللوب 

اأزمة اإن�سانية.
اأحمد  �سامل  حممد  �سعادة  وقللال 
الدولة  �سفري  الللرا�للسللدي  م�سعد 
اإن   : اأثللليلللوبللليلللا  لللللدى جللمللهللوريللة 
دولللة الإملللارات حتر�س على دعم 
اإقليم  يف  الإنلل�للسللانلليللة  الأو�لللللسلللللاع 
�سوء  يف  ال�سكان  ودعلللم  تلليللغللراي، 
قلللللللة تللللوافللللر امللللللللواد اللللغلللذائللليلللة.. 
بنهج  التزاماً  تاأتي  ال�سحنة  وهذه 
دولللللة المللللللارات الإنلل�للسللاين الذي 
الإغاثة  تلللقلللدمي  علللن  يللتللوانللى  ل 
وال�سعوب  اللللللدول  اإىل  الللطللارئللة 

حل�سر  الللللدوللللليللللة  واملللللنللللظللللمللللات 
وخا�سة  الإن�سانية،  الحتياجات 
للفئات الأكر �سعفاً، مثل الن�ساء 

والأطفال وكبار ال�سن.
– التي  الإمللللارات  دولللة  و�ستعمل 
تللقللوم بللاإر�للسللال 200 طللن مرتي 
اقليم  اإىل  الللغللذائلليللة  امللللللواد  ملللن 
اإثلليللوبلليللا - علللللى دعم  تلليللغللراي يف 
الإقليم  يف  الإنلل�للسللانلليللة  الأو�لللسلللاع 
مللنللظللمللات الأمم  ملللع  بلللاللللتلللعلللاون 
من  الإقليم  ملعاناة  نظراً  املتحدة، 
ظلللروف الللنللزاع وانللتلل�للسللار فريو�س 
ترجمة  وذلللللللللك  كوفيد19-، 
لللوقللوف دولللة الإمللللارات وقيادتها 

التي حتتاج اإليها.
وملللن جللانللبلله قلللال اللل�للسلليللد مايكل 
دنفورد املدير الإقليمي للربنامج 
ل�سرق اأفريقيا ومدير ال�ستجابة 
يرحب  لللللتلللليللللغللللراي:  املللل�لللسلللرتكلللة 
الللعللاملللي بهذا  بللرنللامللج الأغللللذيللللة 
الدعم ال�سخي من دولة الإمارات 
الللعللربلليللة املللتللحللدة بللتللوفللري 200 
النباتي،  الللزيللت  طللن ملللرتي مللن 
وذلك يف اإطار ا�ستجابة الربنامج 
لأزمللللللة الللللغللللذاء يف تللليلللغلللراي، ويف 
الغذائية  الإملللللدادات  �سح  ظللل  يف 
الربنامج  فللاإن  املنطقة،  يف  حالياً 
ال�سحنة  هللذه  اي�سال  على  يعمل 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأكللد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر 
الإن�ساين  الللعللمللل  اأن  الإمللللاراتللللي، 
ميللثللل اأحللللد ركلللائلللز قلللوة الإملللللارات 
الللنللاعللمللة، لللذلللك تللوللليلله الإمللللارات 
ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  بلللقللليلللادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  خليفة 
اهتماما  اهلل"  "حفظه  الللللدولللللة 
كبرية  م�ساحة  للله  وتللفللرد  كللبللريا، 
وا�سرتاتيجياتها،  اأولللويللاتللهللا  مللن 
الالزمة  الإمللكللانلليللات  للله  وت�سخر 

لنموه وازدهاره.
متكنت  اللللدوللللة  اإن  �للسللمللوه  وقللللال 
ال�سمو  �للسللاحللب  ملللبلللادرات  بف�سل 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"،  "رعاه  دبلللي  حللاكللم  اللللللوزراء 
و�للسللاحللب اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حممد 
اأبو  نللهلليللان ويل عللهللد  اآل  بللن زايلللد 

جتاه  اأكللرب  التزاما  عليها  تفر�س 
الللقلل�للسللايللا الإنلل�للسللانلليللة وتلل�للسللع على 
حت�سني  يف  حمللوريللا  دورا  عاتقها 
كاهل  عللن  املللخللاطللر  ودرء  احللليللاة 
اإىل جهود  ال�سعفاء، منوها �سموه 
الدولة الدائمة لتقليل حدة الفقر 
واجلللللوع واملللر�للس والأوبلللئلللة و�سوء 
املعاناة  التغذية، و احلد من وطاأة 
يف الللللدول الأقللللل منلللوا مللن خالل 
الأ�سا�سية  احلياة  متطلبات  توفري 
اأو  جلن�س  متييز  دون  مل�ستحقيها 
لون اأو عرق ، معيارها الوحيد هو 
وقال  امل�ساعدة.  و  للدعم  احلاجة 
اإن  زايلللد  بللن  حللمللدان  ال�سيخ  �سمو 
الللعللاملللي للعمل  بللاللليللوم  الحللتللفللال 
متزامنا  العام  هذا  ياأتي  الإن�ساين 
مع الأزمة ال�سحية التي ي�سهدها 
جائحة  تللفلل�للسللي  بلل�للسللبللب  الللللعللللامل 
وظهور  وتللطللوراتللهللا  كوفيد19-، 
م�سريا  مللنللهللا،  جلللديلللدة  �لللسلللاللت 
�سموه اإىل اأن الدولة بذلت جهودا 
املا�سيني  الللعللامللني  خلللالل  كللبللرية 

اللللللللدوللللللللة، وملللل�للللسللللاعللللداتللللهللللا غري 
م�سروطة لدعم النمو القت�سادي 
يف الدول النامية وتوفري اخلدمات 
الجتماعية الأ�سا�سية للمجتمعات 
الأقل حظا، والتي حتتاج ظروفها 
املعي�سية اإىل حت�سني، وقد التزمت 
عن  يقل  ل  ما  بتخ�سي�س  الدولة 
15 باملائة من اإجمايل م�ساعداتها 
الإن�سانية،  لللالأغللرا�للس  اخلارجية 
ملللللا جلللعلللللللهلللا واحللللللللللدة ملللللن اأكلللللر 
الإغاثة  جمللال  يف  تفانًيا  املانحني 

الإن�سانية.
وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اأ�سبحت  الإمللللللارات  اإن  نللهلليللان  اآل 
ملللركلللزا مللهللمللا لإطلللللالق امللللبلللادرات 
املجال  يف  اخلللللالقللللة  الإنللل�لللسلللانللليلللة 
الدعم  وح�سد  والتنموي  الإغللاثللي 
تلللوؤرق  الللتللي  الإنلل�للسللانلليللة  للق�سايا 
طالتها  التي  ال�سعوب  من  الكثري 

نوائب الدهر وحمنه.
الإمارات  " متتلك  �سموه  واأ�ساف 
خملللزونلللا ا�للسللرتاتلليللجلليللا ملللن امللللواد 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  ظبي 
التحديات  مواجهة  مللن  امل�سلحة، 
الإنلل�للسللانلليللة الللراهللنللة يف علللدد من 
املناطق و الأقاليم امل�سطربة، من 
املبادرات  مللن  املللزيللد  تبني  خلللالل 
وامل�ساريع احليوية التي ت�ساهم يف 
والإعمار  التنمية  جمللالت  تعزيز 
خمتلف  يف  اخلللللدمللللات  وحتللل�لللسلللني 

املجالت.
واأكللللللد �للسللمللو اللل�للسلليللخ حلللملللدان بن 
مبنا�سبة  كلمة  يف  نهيان،  اآل  زايللد 
الإن�ساين  للللللعللمللل  الللعللاملللي  الللليلللوم 
الللتللا�للسللع ع�سر من  اللللذي يلل�للسللادف 
الإمللللللللارات  دور  علللللللى  اأغللل�لللسلللطللل�لللس، 
العمل  تعزيز جمللالت  املحوري يف 
الإنلل�للسللاين عللامللليللا، وتللنللفلليللذ برامج 
حاجة  تلبي  م�ستدامة  وملل�للسللاريللع 
وال�سعوب  اللل�للسللعلليللفللة  املللجللتللمللعللات 

الفقرية.
ا�ستمرارية  ان   " �للسللمللوه  واأ�لللسلللاف 
اخلارجية  الإمللللللللارات  ملل�للسللاعللدات 
تاأ�س�ست  اأن  اأ�سيل وثابت منذ  نهج 

الإغاثية للطوارئ، ولديها قدرات 
لللوجلل�للسللتلليللة كللللبللللرية متللكللنللهللا من 
املتاأثرين  اإىل  م�ساعداتها  اإي�سال 
اأي  واللللللكلللللوارث يف  الأزملللللللللات  مللللن 
�ساعات  العامل يف غ�سون  مكان يف 

معدودة ".
وجلللللللدد �لللسلللملللوه اللللللتلللللزام الللللدولللللة 
للحد من  الإن�سانية  مب�سوؤولياتها 
وحر�سها  الب�سرية،  املعاناة  وطللاأة 
الللللدائللللم علللللللى ملللنلللا�لللسلللرة امللللبلللادئ 
اللللتلللي جاءت  الللعللامللليللة  الإنلل�للسللانلليللة 
اأجلللل خللري الإنلل�للسللان و�سعادته  مللن 
وحقه يف احل�سول على احتياجاته 

الأ�سا�سية.
و�لللسلللدد �للسللمللو اللل�للسلليللخ حلللملللدان بن 
موا�سلة  علللللى  نلللهللليلللان،  اآل  زايلللللد 
حول  الإن�سانية  جلهودها  الللدولللة 
العامل، وامل�سي قدما يف ذات النهج 
الكرامة  للل�للسللون  اخللتللطللتلله  الللللذي 
الإرث  اإن  �سموه  وقللال  الإن�سانية، 
اللللللذي حللقللقللتلله الإمللللللللارات يف هذا 
تبواأتها  اللللتلللي  املللكللانللة  و  اللل�للسللدد 

وعلللملللل م�سرتك  جلللبلللارة  جلللهلللود  و 
اأف�سل  حلللليللللاة  ظلللللللروف  للللتلللوفلللري 
ودعا  املناطق،  تلك  يف  للمتاأثرين 
الت�سامن  اأوجلله  تعزيز  اإىل  �سموه 
بني املنظمات والوكالت الإقليمية 
املجال،  هللذا  يف  العاملة  والللدوللليللة 
اإعالء قيم ال�سراكة الإن�سانية و  و 
عمل  اأجللل  من  والتن�سيق  التعاون 
اإن�ساين فاعل وموؤثر يواكب حجم 
حتيط  التي  املخاطر  و  التحديات 
ونا�سد  املللدنلليللني.  ملللن  بلللالأبلللريلللاء 
املزيد  الللدويل بذل  املجتمع  �سموه 
املجتمعات  لللتللنللملليللة  اجللللهلللود  ملللن 
الأكر ه�سا�سة والعمل �سويا لدرء 
الب�سر  مباليني  املحدقة  املخاطر 
حول العامل. و�سدد �سموه على اأن 
اأحوج ما  الإن�سانية عامليا  الأو�ساع 
اجلميع  لقيام  قبل  ذي  مللن  تكون 
من  للحد  ملل�للسللوؤوللليللاتللهللم  بتحمل 
وطللاأتللهللا. واأ�لللسلللاف �للسللمللوه "يجب 
على الللقللوى اخلللرية يف الللعللامل اأن 
جتللعللل ملللن الللليلللوم الللعللاملللي للعمل 

ع�سرات  يف  للللللجللائللحللة  للللللتلل�للسللدي 
الللعللامل، و�ساهمت يف  اللللدول حللول 
امل�ستويني  على  تف�سيها  من  احلللد 

املحلي واخلارجي.
الدولة  تللعللامللل  اإن  �للسللمللوه  وقلللللال 
مللع تللداعلليللات اجلللائللحللة اأكللللد اأنها 
وعملية  نلللاجلللعلللة  حلللللللول  متللتلللللك 
الللللطللللارئللللة،  يف حلللللللالت الأزملللللللللللات 
كللبللرية يف جمابهة  قللللدرة  ولللديللهللا 
وال�سحية  الإن�سانية  امل�ستجدات 
اخلطط  بف�سل  وذلللللك  وغلللريهلللا، 
التي  ال�ستباقية  وال�سرتاتيجيات 
�ساملة  روؤيلللللة  �للسللمللن  و�للسللعللهللا  مت 
ال�ستجابة  اأوجللله  تعزيز  اأجللل  مللن 
واحلماية من الوباء وبلوغ مرحلة 
ال�سيخ  �للسللمللو  واأ�للللسللللاف  اللللتلللعلللايف. 
ما  ان  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حللمللدان 
اأزمللات و نزاعات  يجري حاليا من 
العديد  يف  طلللبللليلللعللليلللة  وكلللللللللللوارث 
منظماتنا  يلل�للسللع  اللل�للسللاحللات  ملللن 
اأمام  الإغاثية  وهيئاتنا  الإن�سانية 
حتلللد كللبللري، يلل�للسللتلللللزم وقللفللة قوية 

طيبة  وفر�سة  منا�سبة  الإنلل�للسللاين 
اجلهود  وت�سافر  الطاقات  حل�سد 
والملللكلللانلللات لإنلللقلللاذ احللليللاة ودرء 
املخاطر املحدقة بالب�سرية، وو�سع 
الثغرات  للل�للسللد  الللبللديلللللة  اخلللطللط 
التحديات  علللن  تللنللجللم  قلللد  اللللتلللي 

الإن�سانية املاثلة".
وثللللمللللن �لللسلللملللو الللل�لللسللليلللخ حللللمللللدان 
بللللللن زايللللللللللد جلللللهلللللود امللللتلللطلللوعلللني 
الإن�ساين،  احلللقللل  يف  والللعللاملللللني 
يف  وتفانيهم  باإخال�سهم  م�سيدا 
املخاطر  رغلللم  الإنلل�للسللانلليللة  خللدمللة 
والتحديات التي يتعر�سون لها يف 

بع�س ال�ساحات.

خالل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري وخارجها  �لدولة  د�خل  �لأحمر  �لهالل  وم�ساريع  بر�مج  درهم  مليون   487.7

الإمارات ويف 51 دول ي�ستفيدون من مبادرات الهيئة الإن�سانية والتنموية داخل  �سخ�س  مليون   14
•• اأبوظبي -وام:

التنموية  وامل�ساريع  الإغاثية  والعمليات  الإن�سانية  الربامج  قيمة  بلغت 
الأحمر  الهالل  التي نفذتها هيئة  الأيتام  الإعمار وكفالت  اإعادة  وبرامج 
داخل الدولة وخارجها خالل ال�ستة اأ�سهر الأوىل من العام اجلاري ، 487 
مليونا و781 األفا و498 درهما، ا�ستفاد منها حوايل 14 مليون �سخ�س 

يف الإمارات ويف 51 دولة حول العامل.
و�سهدت حتركات الهيئة امليدانية على �ساحتها املحلية خالل الن�سف الأول 
من العام 2021 ن�ساطا مكثفا، وبلغت قيمة الربامج والأن�سطة وامل�ساريع 
املحلية يف عدد من املجالت احليوية حوايل 92 مليون درهم، فيما بلغت 

خارج الدولة 395 مليونا و781 األفا و498 درهما.
جللاء ذلللك يف تقرير �للسللادر عللن هيئة الللهللالل الأحللمللر الإملللاراتلللي، ن�سرته 
ي�سادف  الللذي  الإنلل�للسللاين،  للعمل  العاملي  باليوم  الحتفال  مللع  بالتزامن 

التا�سع ع�سر من اأغ�سط�س اجلاري.
واأكد �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام للهالل الأحمر، 
راأ�سيا  تو�سعا  املا�سية  الفرتة  خالل  �سهدت  ومبادراتها  الهيئة  برامج  اأن 
العمل  و  الجتماعي  التمكني  من  متقدمة  مراحل  اإىل  وانتقلت  واأفقيا، 
يف حميطها  وحلليللويللة  كللفللاءة  اأكلللر  الهيئة  واأ�للسللبللحللت  اللل�للسللامللل،  التنموي 
و  الكوارث  و  الأزمللات  تواجدا يف مناطق  واأ�سرع  انت�سارا  واأو�سع  الإن�ساين 

ال�ساحات امل�سطربة .
واأ�ساف ان هناك العديد من العوامل ت�سافرت و جعلت من الهالل الأحمر 
الإماراتي لعبا اأ�سا�سيا يف حميطه الإن�ساين وداعما قويا للجهود املبذولة 

اأهمها دعم قيادة الدولة الر�سيدة  لتخفيف وطاأة الأزمللات والكوارث، من 
املطلوب يف  الفرق  التي حتللدث  للمبادرات  الهيئة  اإطللالق  يف  �ساهم  الللذي 
اأو�ساط  يف  الإيجابية  و  ال�سعادة  روح  بث  و  املعاناة،  ورفللع  احلياة  حت�سني 
الأ�سا�سية  اخلللدمللات  على  احل�سول  يف  حظا  والأقلللل  املحتاجة  ال�سرائح 
من خالل ما تنفذه من برامج وم�ساريع تنموية حيوية وطموحة. واأكد 
اأخللرى يف  بعد  �سنة  يتعاظم  الإمللاراتللي  الأحللمللر  الهالل  دور  اأن  الفالحي 
التي تنجم عن الأحللداث والأزمللات، وتخفيف حدتها  الت�سدي للمخاطر 
امللقاة  الإن�سانية  امل�سوؤولية  بجالء  يو�سح  التقرير  وهللذا  الب�سرية،  على 
قدمتها  التي  املللعللونللات  حجم  ر�سد  خللالل  مللن  وذلللك  الهيئة،  عاتق  على 
خالل الأ�سهر ال�ستة املا�سية وامل�ساريع التي نفذتها يف ع�سرات الدول حول 

العامل.
وا�سلت  الهيئة  اإن  الأحللمللر  الهالل  عللام  اأمللني  قللال  املحلي  امل�ستوى  وعلى 
املا�سية وعززت مبادراتها اخلا�سة بالت�سدي جلائحة  جهودها يف الفرتة 
تف�سي  من  للحد  والحللرتازيللة  الوقائية  الإجلللراءات  وتعزيز  كوفيد19-، 
ال�ستباقية  وال�للسللرتاتلليللجلليللات  اخلللطللط  لو�سع  حاليا  وتعمل  اجلللائللحللة، 

ملرحلة التعايف من الأزمة ال�سحية.
واملانحني  املح�سنني  ملللبللادرات  الهيئة  وتقدير  �سكر  عن  الفالحي  واأعلللرب 
حتقيق  مللن  الهيئة  متكنت  وم�ساندتهم  دعللم  بف�سل  الللذيللن  واملللتللربعللني 
 " واأ�للسللاف  وخارجيا،  حمليا  والتنموية  الإن�سانية  الإجنلللازات  من  الكثري 
مبنا�سبة اليوم العاملي للعمل الإن�ساين ن�سيد بدور املتطوعني والعاملني يف 
تعزيز برامج الهيئة الإن�سانية على ال�ساحة الدولية، واي�سال ر�سالة املحبة 
وال�سالم من �سعب الإمارات لل�سعوب الأخرى يف م�سارق الأر�س ومغاربها.

الللربامللج واملللبللادرات التي مت تنفيذها  اإىل  الللهللالل الأحللمللر  واأ�للسللار تقرير 
التي  الإن�سانية  امل�ساعدات  ت�سمنت  املعنية  الللفللرتة  خللالل  الللدولللة  داخللل 
بلغت قيمتها 21 مليونا و450 األفا و156 درهما، ا�ستفاد منها 23 األفا 
األفا  و477  مليونا   17 الطبية  امل�ساعدات  قيمة  وبلغت  �سخ�سا،  و513 
و495 درهما، ا�ستفادت منها 4 اآلف و162 حالة، اإىل جانب م�ساعدات 
ا�ستفاد  درهما،  و986  األفا  و971  مليونا   15 بلغت  التي  العلم  طللالب 
التعليمية، فيما  املراحل  األفا و159 طالبا وطالبة يف خمتلف   21 منها 
ا�ستفاد  درهم،  األف  بلغت م�ساعدات ال�سجناء واأ�سرهم 4 ماليني و369 
منها األف و25 �سخ�سا، اإ�سافة م�ساعدة 812 من اأ�سحاب الهمم بقيمة 
بلغت مليونني و461 األفا و539 درهما، وفيما يخ�س بند دعم املوؤ�س�سات 
ا�ستفادت 9 جهات من م�ساعدات الهيئة بقيمة 344 األفا و125 درهما، 
كما نفذت الهيئة امل�ساريع املو�سمية التي ت�سمنت برامج رم�سان والأ�ساحي، 
األفا و978  وا�ستفاد منها حوايل مليون �سخ�س بقيمة 29 مليونا و874 
العمليات  الن�سف �سنوي للهالل الأحمر  التقرير  درهما. وخارجيا تناول 
الإغاثية، حيث تاأتي برامج الإغاثة العاجلة والطارئة �سمن اأولويات هيئة 
الهالل الأحمر يف الت�سدي لآثار الكوارث والأزمات وتخفيف حدتها على 
املت�سررين وال�سحايا، واأ�سار التقرير اإىل اأن قيمة العمليات الإغاثية التي 
105 ماليني  بلغت  اجلللاري  العام  الأول من  الن�سف  تنفيذها خالل  مت 

و593 األفا و223 درهما، و�سملت ع�سرات الدول حول العامل.
اإىل ذلك تهتم الهيئة كثريا بامل�ساريع الإن�سائية و التنموية وم�ساريع اإعادة 
الإعمار وتاأهيل البنية التحتية يف الدول املنكوبة و املتاأثرة بفعل الكوارث 
و الأزمات حر�سا منها على اإزالة اآثار اخلراب و الدمار الذي تخلفه تلك 

امل�ساريع  تلك  خدمات  من  بامل�ستفيدين  تلحق  التي  الأ�للسللرار  و  الللكللوارث 
احليوية، خا�سة يف جمالت ال�سحة و التعليم و الإ�سكان و املرافق العامة 
املرتبطة مبا�سرة بقطاعات وا�سعة من اجلمهور، وعادة ما تبداأ الهيئة يف 
تنفيذ م�ساريعها التنموية يف الدول املت�سررة عقب عمليات الإغاثة العاجلة 
و الطارئة لل�سحايا و املتاأثرين، وتاأتي هذه امل�ساريع كخطوة لحقة لربامج 
الأقاليم  يف  طبيعتها  اإىل  احلياة  اإعللادة  يف  للم�ساهمة  الإن�سانية  الإغاثات 
املت�سررة ، وتوفري الظروف املالئمة ل�ستقرار املتاأثرين و امل�سردين بفعل 
اأي�سا تنفيذ م�ساريع تعزيز  تلك الكوارث و الأزمللات ، وت�سمن هذا البند 
القدرات، وهي عبارة عن م�ساريع �سغرية متلكها الهيئة لالأ�سر الفقرية و 
املتعففة لتديرها بنف�سها و تدر عليها دخال ثابتا يعينها على ت�سريف اأمور 
حياتها بدل عن امل�ساعدات املبا�سرة و الآنية التي تنتهي بوقتها و ل تفي 
بالغر�س املطلوب، وبلغت قيمة امل�ساريع والربامج التنموية 130 مليونا 
و225 األفا و795 درهما، ا�ستفاد منها 10 ماليني و767 األفا و827 

�سخ�سا يف خمتلف الدول.
واأكد تقرير الهيئة على اأن برامج الهالل الأحمر يف جمال رعاية وكفالة 
توليها  التي  الكبرية  والعناية  اهلل  بف�سل  م�ستمرا  تو�سعا  ت�سهد  الأيللتللام 
الللهلليللئللة لللهللذه الللفللئللة الللهللامللة يف املللجللتللمللع والإقلللبلللال الللكللبللري مللن الكفالء 
واخلريين واملح�سنني على م�ساندة جهود الهيئة يف هذا اجلانب احليوي، 
ومتيزت الهيئة بدرجة كبرية يف جمال برامج كفالة ورعاية الأيتام وح�سد 
خالل  الأيللتللام  كفالة  برامج  تكلفة  وبلغت  الإن�سانية،  لأو�ساعهم  التاأييد 
الفرتة املعنية 159 مليونا و962 األفا و480 درهما، ا�ستفاد منها 77 

األفا و880 يتيما. 

�سرطة اأبوظبي تخالف 170 �سائقا ب�سبب اإلقاء خملفات بالطريق اأثناء القيادةقرابة 12 مليون درهم انفقتها الرحمة لالأعمال اخلرية داخل الدولة وخارجها خالل الن�سف الأول
•• راأ�س اخليمة - وام:

ك�سفت جمعية الرحمة لالأعمال اخلريية ان حجم انفاقها خالل الن�سف 
والربامج  وامللل�للسللاريللع  امللللبلللادرات  علللللى خمتلف  اجلللللاري  الللعللام  مللن  الأول 
الإن�سانية والتنموية واملجتمعية داخل وخارج الدولة بلغ 11،800،000 

درهم.
واكد عبداهلل �سعيد الطنيجي الأمني العام للرحمة لالأعمال اخلريية اأن 
اإقبال اأهل اخلري للتربع مبا جادت به اأيديهم منح املوؤ�س�سة القدرة البالغة 
اأن  م�سيفا  الفقرية  ال�سعوب  وتنمية  نه�سة  يف  ال�سامية  ر�سالتها  لتاأدية 
تعاون اأبناء املجتمع من املواطنني واملقيمني منحنا الثقة يف قدرتنا على 

الو�سول بالتربعات اإىل كل حمتاج.
خارجيا  املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  امل�ساريع  تلك  جناح  ان  الطنيجي  واأو�سح 
اأن  موؤكدا  املجال  هذا  فى  الرائدة  املوؤ�س�سات  من  املوؤ�س�سة  جعل  وداخليا 
ثمرات هذا العمل هي نتاج توجيهات قيادتنا احلكيمة التي تدفع عجلة 

العمل اخلريي ملزيد من التطور و الرقي.
اأن  امل�ساعد للرحمة  العام  النعيمي الأمني  اأ�سار �سامل ح�سن  ومن جانبه 
امل�ساريع اخلارجية التي تنفذها املوؤ�س�سة تعك�س املعدن النفي�س الذي تتمتع 
به دولة الإمارات قيادة و�سعبا وان املوؤ�س�سة تبنت خالل الن�سف الأول بناء 
181 م�سجدا خارج الدولة بتكلفة اجمالية بلغت 9،218،000 درهما 
البلدان  تلك  �سكان  اإىل  النقية  املياه  تو�سيل  املوؤ�س�سة  م�ساريع  و�سملت 
 266 تركيب  و  بئرا   177 تبنت حفر  املياه حيث  اإىل هذه  تفتقر  التي 
م�سخة بقيمة اجمالية 1،321،000 درهم واأولت املوؤ�س�سة اهتمام بالغا 
بالتعليم فقامت ببناء 15 ف�سال درا�سيا جمهز بكافة امل�ستلزمات بتكلفة 
ببناء  وقامت  الإن�سان  ب�سحة  املوؤ�س�سة  اهتمت  كما  درهم   346،500
بلغت  بتكلفة  الطبية  والأجللهللزة  امل�ستلزمات  بكافة  جمهزة  طبية  عيادة 
88،000 درهم. وامتدت يد الرحمة مل�ساندة الأ�سر املنتجة خارج الدولة 
بدعمهم عن طريق توفري م�ساريع �سغرية لتوفري رزق يومي لها وغريها 

من امل�ساريع التي ت�سمن معي�سة كرمية لهم.

•• اأبوظبي -وام: 

الطرق  على  املخلفات  اإلللقللاء  ب�سبب  �سائقاً   170 اأبوظبي  �سرطة  خالفت 
العام  مللن  الأول  الن�سف  خللالل  مركباتهم  قلليللادة  اأثللنللاء  الللعللامللة  واملللرافللق 
اجلاري، ون�سحت م�ستخدمي الطريق باإلقاء القمامة واملخلفات يف الأماكن 
على  واحلفاظ  العامة  وال�سحة  البيئية  لل�سالمة  ومراعاة  لها  املخ�س�سة 
وتنبيه  اللللتللزام  اإىل  املللركللبللات  �سائقي  ودعللت  لللالإمللارة.  املظهر احللل�للسللاري 
ال�سلوكيات  تعزيز  يف  وامللل�للسللاركللة  خملفات  اأي  اإلللقللاء  بللعللدم  معهم  الللركللاب 
هذا  اأن  مو�سحًة  للمدن  العام  واملظهر  البيئة  على  باملحافظة  الإيجابية 
الت�سرف قد يت�سبب يف تلوث البيئة وحثت على �سرورة التعاون مع اجلهات 
املخلفات  بالتخل�س من  والبيئة  وال�سالمة  بال�سحة  الهتمام  املخت�سة يف 

املجُ�ستخدمة يف حاويات القمامة املغلقة.
املخلفات من  "اإلقاء  اأن   71 رقللم  املللادة  اأو�للسللح يف  املللرور  اأن قانون  وذكللرت 
املركبات على الطريق يعد خمالفة اأثناء القيادة " غرامتها 1000 درهم، 

وت�سجيل6 نقاط مرورية على ال�سائقني املخالفني.

وم�ستخدمي  ال�سائقني  توعية  يف  جهودها  موا�سلة  على  احلر�س  واأكللدت 
ال�سائقني  بع�س  يرتكبها  التي  احل�سارية  غري  ال�سلوكيات  بتفادي  الطرق 

بال مبالة والت�سبب يف ت�سويه البيئة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكللللللدت مللوؤ�للسلل�للسللة خللللليللفللة بلللن زايلللد 
اآل نللهلليللان لللالأعللمللال الإنلل�للسللانلليللة ان 
بللاللليللو مللوؤ�للسلل�للسللة خليفة  الحللتللفللال 
الللعللاملللي للعمل  اللليللوم  الإنلل�للسللانلليللة : 
واإر�ساء  لللتللعللزيللز  يلللوم   .. الإنلل�للسللاين 

القيم الإن�سانية
م الللعللاملللي للللللعللمللل الإنللل�لللسلللاين ميثل 
فلللر�لللسلللة لللتللعللزيللز الإخللللللللاء وار�للللسللللاء 
القيم الن�سانية النبيلة بني الب�سر 
اللون  اأو  اجلن�س  عن  النظر  بغ�س 
�لللسلللعلللادة حممد  وقلللللال  املللعللتللقللد.  او 
حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�س�سة 
لالأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
النلل�للسللانلليللة ان احللتللفللال اللللعلللامل يف 

اأغ�سط�س  �سهر  مللن  ع�سر  الللتللا�للسللع 
مللن كللل عللام بللاللليللوم الللعللاملللي للعمل 
يللوجلله خلري  اأن  يللجللب  النللل�لللسلللاين، 
الن�سان يف كل مكان يف كل املجالت 

الللتللنللمللويللة والإغللللاثلللليللللة. واأ�للللسللللاف 
ميثل  الن�ساين  العمل  ان  اخلللوري 
ما  ظللل  يف  خ�سو�ساً  كللبللرية  اأهمية 
احلا�سر  الللوقللت  يف  الللعللامل  ي�سهده 
ملللواجللهللة فريو�س  ملللن حتلللد كللبللري 
املزيد  الللذي يتطلب  الأمللر  كورونا، 
وت�سهيل  والللتللنلل�للسلليللق  الللتللعللاون  ملللن 
تقدمي امل�ساعدات والرعاية الطبية 
واأ�سار  الللعللامل.  حلللول  للمحتاجني 
العمل  ملللفلللهلللوم  ان  اىل  اخللللللللوري 
النلل�للسللاين يف دوللللة المللللارات يلقى 
على  كبرياً  و�سعبيا  ر�سمياً  اهتماماً 
اللللقللليلللادة وعلللللللى خمتلف  ملل�للسللتللوى 
واملوؤ�س�سات  احلللكللوملليللة  امللل�للسللتللويللات 
النلل�للسللانلليللة واخللللرييلللة الللعللاملللللة يف 

الدولة.

•• اأبوظبي -وام:

اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سام�سي  حممد  علي  مللعللايل  قللال 
الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية مبنا�سبة اليوم العاملي 
للعمل الن�ساين الذي ي�سادف اليوم التا�سع ع�سر من �سهر 
اأغ�سط�س من كل عام اإن العمل الإن�ساين اأ�سلوب ح�ساري، 
بل هو واجب على كل اإن�سان، فقد حثَّت على اأهميته جميع 

الأديان ال�سماوية والأعراف الجتماعية.
وا�ساف ان دولة الإمارات تنطلق من مبادئها ود�ستورها، 
الإن�ساين  العمل  اإعللطللاء  يف  الر�سيدة  قيادتها  روؤى  ومللن 
لذلك  جمالته،  بكل  الالحمدود  والدعم  خا�سة  اأهمية 
من  يتجزاأ  ل  جللزءا  الإن�ساين  العمل  مفهوم  اأ�سبح  فقد 

ا�سرتاتيجية الدولة ومبادراتها، ومن الأن�سطة الرئي�سية 
ملوؤ�س�ساتها وهيئاتها.

وثمن ال�سام�سي جهود العاملني يف جمال العمل الإن�ساين 
ت�سحياتهم  على  واأثنى  بالدولة،  واملوؤ�س�سات  الأفللراد  من 
كل  ومللنللح  الآخلللريلللن،  حلليللاة  جلللودة  لتح�سني  ال�ستثنائية 
حمتاج على م�ستوى العامل فر�سة جديدة للعي�س الكرمي 

وحتقيق ال�ستقرار املجتمعي.
الإن�ساين  والعمل  العطاء  ثقافة  اأن  ال�سام�سي  واأ�للسللاف 
ال�سخ�سية  متاأ�سلة يف  الوطنية، وقيمة  جزء من هويتنا 
الإملللاراتللليلللة، حتللر�للس قلليللادتللنللا الللر�للسلليللدة علللللى تر�سيخها 
ودعمها، وت�سجيع كافة فئات املجتمع على ممار�ستها كجزء 

من امل�سوؤولية املجتمعية جتاه �سركائنا يف الإن�سانية.

•• عجمان -الفجر:

مبنظومة  تعريفية  ور�سة  عجمان   – النقل  هيئة  عقدت 
 ،  GEM 2.0 احلكومي  للتميز  خليفة  ال�سيخ  برنامج 
والتي ح�سرها �سعادة عمر حممد لوتاه املدير العام لهيئة 
النقل وكافة املدراء التنفيذيني ومدراء الإدارات و روؤ�ساء 

الأق�سام التخ�س�سية 
اأ�سار �سعادة عمر حممد لوتاه اأن الهيئة ت�سعى دائما لتبني 
معايري التميز احلكومي ت�سهم يف تطوير الهيئة وحت�سني 
ودفع  املجتمع  حياة  جللودة  وحت�سني  ال�ستباقية  خدماتها 

عجلة التنمية الوطنية مما يتوافق مع روؤية دولة الإمارات 
يف اأن تكون من اأف�سل دول العامل يف عام 2021

الكوادر  كافة  وحتفيز  تاأهيل  �للسللرورة  على  �سعادته  واأكلللد 
التميز   مبفاهيم  الهيئة  يف  املحرتفة  واملللواهللب  الب�سرية 
وتللعللزيللز ثللقللافللة الإبلللللداع والبللتللكللار و تللبللادل املللعللرفللة التي 
نوعية  نقلة  واحللللداث  الهيئة  وتللطللور  تنمية  نللحللو   تلللوؤدي 
ثقافة  ن�سر  تعزيز  اإىل  الور�سة  هدفت  الوظيفي  الأداء  يف 
التميز املوؤ�س�سي ، وال�سفافية وبيان م�سرية التميز للهيئة 
التقييم اجللللديلللدة وفق  مللعللايللري  علللللى  الللقلليللادة  اطلللللعللت  و 
منظومة GEM 02 و�سرح حماورها وكيفية تطبيقها.

•• اأبوظبي-وام:

الذي  الإن�ساين،  العمل  بيوم  احتفاله  العامل  اخلمي�س  اليوم  الإملللارات  ت�سارك 
ي�سادف 19 اأغ�سط�س من كل عام ويف �سجلها تاريخ حافل من الإجنللازات غري 
الإغاثي  العمل  جمللايل  يف  وعامليا  اإقليميا  ال�سدارة  يف  جعلتها  التي  امل�سبوقة 

والإن�ساين.
وحتل املنا�سبة للعام الثاين على التوايل يف ظل الظروف ال�ستثنائية التي فر�سها 
انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد على العامل والتي لعبت خاللها الإمللارات دورا 

بارزا يف تعزيز اجلهود الدولية للتخفيف من حدة تداعيات اجلائحة.
حجم  مللن   80% نحو  املا�سي  يوليو  حتى  الإمللللارات  دولللة  م�ساعدات  و�سكلت 
بلغ  فيما   ،" كوفيد19-   " جائحة  خللالل  املتعرة  للدول  الدولية  ال�ستجابة 
الفح�س ومعدات  واأجهزة  التنف�سية  والأجهزة  الطبية  امل�ساعدات  اإجمايل عدد 
احلماية ال�سخ�سية والإمدادات نحو 2154 طناً، مت توجيهها اإىل 135 دولة 

يف العامل.
196 رحلة،  وو�سل اإجمايل عدد رحالت امل�ساعدات الطبية املر�سلة اإىل قرابة 
وموريتانيا  كوناكري  وغينيا  ال�سودان  يف  ميدانية  م�ست�سفيات  �ستة  اإن�ساء  ومت 
و�سرياليون ولبنان والأردن، وجتهيز عيادة متنقلة يف تركمان�ستان، كما مت اإر�سال 
117 دولة من خمازن املنظمات الدولية املوجودة  م�ساعدات اإىل ما يزيد عن 
يف املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية يف دبي، ومت التربع مب�ساعدات عينية بلغ 

جمموعها 10 ماليني دولر.
اأن ت�سامنها مع العامل يتجاوز الأقوال  واأكدت الإمللارات خالل جائحة كورونا 
البلدان  اإىل  م�ساعداتها  ت�سل  اأن  على  حر�ست  حيث  امللمو�سة  الأعللمللال  اإىل 
م�ساعدة  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهمت  كما  اعتبار،  اأي  عن  النظر  ب�سرف  املحتاجة 
منظملة ال�سحة العاملية على تعزيز خمزونها ال�سرتاتيجي يف �سوء تف�سي وباء 
جهودها يف موا�سلة ال�ستجابة الإن�سانية ال�سريعة  ودعم   ، "  19  - " كوفيد 

للدول املحتاجة.

ويتميز العمل الإن�ساين يف الإمللارات باأنه عمل موؤ�س�سي يقوم على النهو�س به 
ع�سرات من اجلهات الر�سمية والأهلية، وقد �سجلت هذه املوؤ�س�سات ح�سورا لفتا 
على ال�ساحة الدولية خالل ال�سنوات املا�سية ومن اأبرزها هيئة الهالل الأحمر 
�سنويا،  دولة  الإماراتي التي تغطي عملياتها الإن�سانية العاملية اأكر من 100 
فيما بلغت قيمة براجمها وم�ساريعها خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية حوايل 
3 مليارات و788 مليونا و147 األف درهم، منها مليار و665 مليونا و158 
امل�ساريع  تكلفة  بلغت  فيما  الإغاثية،  العمليات  تكلفة  مثلت  درهما  و425  األفا 
قيمة  بلغت  حني  يف  درهما  و794  األفا  و154  مليونا  و27  مليارا  التنموية 
برامج كفالت الأيتام 779 مليونا و577 األفا و154 درهما اإ�سافة اإىل 316 
مليونا و256 األفا و815 درهما، عبارة عن قيمة امل�ساعدات الإن�سانية الأخرى 

يف عدد من املجالت.
من جانبها قدمت مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية م�ساعدات اإن�سانية 
بلغت  اإجمالية  بقيمة  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف   2020 العام  واإغاثية خالل 

�سجل حمور  وقللد  اإن�سان،  مليون   34.8 اإىل  اأثرها  و�سل  درهللم  مليون   382
الللتللي تعمل �سمنها  املللحللاور اخلم�سة  اأحلللد  الإنلل�للسللانلليللة والإغللاثلليللة؛  امللل�للسللاعللدات 
اإعالن  بعد  خا�سة  ا�ستثنائياً  اأداًء  العاملية؛  مكتوم  اآل  را�سد  بن  مبادرات حممد 

منظمة ال�سحة العاملية »كوفيد 19« وباًء عاملياً.
ومنذ قيام دولة الحتاد يف عام 1971 على يد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، جنحت الإمارات يف اأن ت�سنع الفارق يف جمال العمل 
الإن�ساين، الأمر الذي ترجم على اأر�س الواقع باحتاللها ل�سنوات عديدة املركز 
الأول عامليا كاأكرب جهة مانحة للم�ساعدات اخلارجية يف العامل قيا�سا اإىل دخلها 
العمل  يوم  مبنا�سبة  غدا  تقام  التي  العاملية  الحتفالية  اإىل  وبالعودة  القومي. 
الإن�ساين اأكدت هيئة الأمم املتحدة عرب موقعها الإلكرتوين اأن املنا�سبة هذا العام 
�ست�سلط ال�سوء على العواقب املبا�سرة حلالة الطوارئ املناخية على الأ�سخا�س 
التعريف بهم ومب�ساكلهم وو�سع احتياجاتهم على  العامل و�سمان  الأ�سعف يف 

راأ�س جدول الأعمال يف موؤمتر الأمم املتحدة لتغري املناخ يف نوفمرب املقبل.

•• ابوظبي - وام:

اأكد معايل الدكتور حمدان م�سلم املزروعي رئي�س جمل�س اإدارة 
الإمللللارات بقيادة �ساحب  اأن  الإمللاراتللي،  الأحللمللر  الللهللالل  هيئة 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة " حفظه 
وواحة  العامل،  يف  الإن�سانية  العوا�سم  اأهللم  من  اهلل" اأ�سبحت 
للتعاي�س ال�سلمي، ورمزا لالأخوة الإن�سانية، وتتجه اإليها الأنظار 
للحد من التداعيات الإن�سانية لالأزمات والكوارث، خا�سة اأنها 
تقدم م�ساعداتها بتجرد دون النظر لأي اعتبارات غري اإن�سانية، 

�سواء كانت �سيا�سية اأو دينية اأو عرقية اأو طائفية.
الذي تقوم  الفاعل  والتنموي  الإن�ساين  الللدور  اأهمية  اإىل  ونوه 
احلياة  لتح�سني  الدولية،  الإن�سانية  ال�ساحة  على  الإمللارات  به 
وتخفيف املعاناة، وفاء لقيمها التي جعلت من البعد الإن�ساين 

نهجا ثابتا يف �سيا�ستها اخلارجية.
وقال املزروعي يف ت�سريح مبنا�سبة اليوم العاملي للعمل الإن�ساين، 
اإن مبادرات �ساحب  اأغ�سط�س،  التا�سع ع�سر من  الذي ي�سادف 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي " رعاه اهلل " و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد 

زايد  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل 
الأحمر، و�سعت الإمارات يف مقدمة الدول املانحة للم�ساعدات 
�سون  اأجلللل  مللن  الللدولللة  جللهللود  وعلللززت  والتنموية،  الإن�سانية 

الكرامة الإن�سانية، وتخفيف معاناة الب�سرية.
يف  الدولة  تبواأتها  التي  املرموقة  املكانة  املزروعي" اإن  واأ�ساف 
التي  الرا�سخة  الأ�س�س  بف�سل  حتققت  عامليا،  الإن�ساين  املجال 
الوالد  للله  املغفور  الكبري  وفقيدها  الإن�سانية،  ن�سري  ار�ساها 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " الذي و�سع 

لبنة العمل الإن�ساين واخلريي يف الدولة.
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  الإن�سانية  باملبادرات  واأ�ساد 
رئي�سة الحتاد الن�سائي العام، الرئي�س الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
الرئي�س  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  الأ�سرية، 
اإىل  ملل�للسللريا  الإمللللللارات/  /اأم  الأحللمللر  الللهللالل  الللفللخللري لهيئة 
حمليا  الإن�ساين  العمل  جمللالت  تعزيز  يف  الكبري  �سموها  دور 
الن�ساء  قلللدرات  تعزيز  يف  �سموها  جللهللود  جللانللب  اإىل  وخللارجلليللا، 
م�ستوى  وحت�سني  واملهم�سني،  والنازحني  الالجئني  والأطفال 

اخلدمات املوجهة لهم.
حظيت  الهيئة  اأن  الأحللمللر  الللهللالل  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأكلللد 

خالل م�سريتها الإن�سانية احلافلة باأوجه اخلري والعطاء كافة، 
الأحمر  الهالل  من  جعلت  والتي  الر�سيدة،  القيادة  مب�ساندة 
ودوليا،  اإقليميا  الللكللربى  الإن�سانية  املنظمات  اأحللد  الإمللاراتللي 

وانت�سرت براجمه وم�ساريعه التنموية يف خمتلف ال�ساحات.
واأ�ساف " ل �سك اننا اأقوياء بهذه القيادة الر�سيدة التي اأ�س�ست 
للخري نهجا متفردا، واأفللردت للعطاء الإن�ساين حيزا كبريا يف 
تفكريها واهتمامها، وكانت مثال للتعاطي الفعال مع الق�سايا 

الإن�سانية التي توؤرق الكثريين من حولنا".
والتقدير  بال�سكر  املللزروعللي  حمدان  تقدم  ت�سريحه  ختام  ويف 
وم�ساريع  لربامج  امل�ستمر  دعمهم  على  واملتربعني  للمح�سنني 
الللهللالل الأحلللملللر يف اللللداخلللل واخللللللارج، ملللوؤكلللدا اأنللهللم يعززون 
الالحمدود  وت�سامنهم  مبادراتهم  خللالل  من  الهيئة  م�سرية 
اإيجاد  يف  وت�ساهم  الهيئة  تتبناها  التي  الإن�سانية  الق�سايا  مع 
والعاملني  املتطوعني  بلللدور  اأ�للسللاد  كما  لللهللا،  الناجعة  احللللللول 
واملنت�سبني للهالل الأحمر على مدار م�سريته املا�سية، وقال اإن 
لذلك  الهيئة،  مل�ستقبل  احلقيقي  الر�سيد  يعتربون  املتطوعني 
توليهم الهيئة عناية كبرية، وتعمل على ا�ستقطابهم وتاأهيلهم 
الإن�سانية  يف  اإخوانهم  جتاه  بواجبهم  للقيام  جيدا،  واإعللدادهللم 

بكفاءة عالية واقتدار.

•• دبي - وام: 

قللللللال مللللعللللايل علللبلللد الللللرحللللمللللن بن 
ال�سحة  وزيللللللر  اللللعلللويللل�لللس  حملللملللد 
العاملي  اللليللوم  اإن  املللجللتللمللع  ووقلللايلللة 
ي�سادف  اللللللذي  الإنللل�لللسلللاين  للللللعللمللل 
ي�سكل  عللام  كل  من  اأغ�سط�س   19
منا�َسبة لالإحتفاء باإجنازات �سدولة 
امل�سهد  تللل�لللسلللدرت  اللللتلللي  الإملللللللللارات 
يحتذى  منوذجاً  و�سكلت  الإن�ساين 
به ورمزاً للعمل الإن�ساين العاملي يف 
الكربى  والتحديات  الأزمات  اأوقات 
ملللوؤكلللدة عللرب مللواقللفللهللا امللل�للسللرفللة يف 

ظلللل قلليللادتللهللا احلللكلليللمللة اأنلللهلللا دولة 
خري وعطاء تعمل بكل قدراتها على 
مبعانيها  الإن�سانية  الأخللوة  تر�سيخ 
اللللللظلللللروف  الللل�لللسلللامللليلللة يف جلللمللليلللع 
واملنا�سبات مبا ين�سجم مع توجهات 
والعطاء  الللعللمللل  بللتللعللزيللز  اللللدوللللة 

الإن�ساين يف العامل.
تلل�للسللريللح بهذه  واأكلللللد مللعللاللليلله - يف 
املنا�سبة - اأن الإمارات برزت كدولة 
�للسللّبللاقللة و�للسللاحللبللة ملللبلللادرات نوعية 
يف الللعللطللاء الإنلل�للسللاين املللرتللكللز على 
وم�ستدامة  متكاملة  عمل  منظومة 
وتعمل  احلللللليلللللاة  بلللللجلللللودة  تلللرتلللقلللي 

للمجتمعات  اأف�سل  م�ستقبل  لبناء 
الإ�ستثنائية  اجلللهللود  حظيت  حيث 
الإن�ساين  الللعللمللل  مبللجللال  للللللدولللة 
باحرتام وتقدير بالغني يف املحافل 
الدولية لتوؤكد الإمارات اأن ر�سالتها 
فلاأينما  احللللدود  تتجاوز  الإن�سانية 
ظللهللرت احلللاجللة للللللملل�للسللاعللدة تكون 
الإمارات دائما حا�سرة ملد يد العون 
اأو  الللِعللرق  يف  متييز  بلللدون  للجميع 
الدين وهي تنهل من قيم الأ�سالة 
املتجذرة يف املجتمع والإرث اخلالد 
لللللل�للسلليللخ زايلللللد بلللن �للسلللللطللان "طيب 
العوي�س  مللعللايل  ولللفللت  ثراه".  اهلل 

منذ  تبنت  الإمللللللارات  دوللللة  اأن  اإىل 
تاأ�سي�سها منهجاً فريداً لتغدو ج�سر 
العامل  �سعوب  بللني  وتلللالٍق  تللوا�للسللل 
وقائمة  منفتحة  بيئة  يف  وثقافاته 
الإن�ساين  والللعللمللل  الللتللعللايلل�للس  علللللى 
للدولة  احل�ساري  الوجه  لرت�سيخ 
يف امليادين العاملية التي تعترب واحة 
لثقافة  وعللنللوانللاً  الإنلل�للسللانلليللة  للقيم 
الللعللطللاء الإنلل�للسللاين الللتللنللمللوي الذي 
للدولة  اخلاّلقة  املبادرات  يف  جتلى 
ال�سحية  اللللتلللحلللديلللات  جلللمللليلللع  يف 
واجهت  التي  وال�سيا�سية  واملناخية 
بع�س الدول تاأكيداً على اأن العطاء 

للعامل  الإملللللارات  ر�للسللالللة  ا?ن�ساين 
اأجلللملللع وهللللي تللعللطللي بلللال حللللدود اأو 
الإن�ساين  العمل  اأ�سبح  مقابل حتى 
املحافل  يف  الإمللللارات  با�سم  مقرتن 

الدولية.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأعلنت دائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�سارقة، اأنه باإمكان 
على  احل�سول  مللن  اأ�سهر   6 اأمتلللوا  الللذيللن  املواطنني  كبار 
اجلللرعللة الللثللانلليللة مللن تطعيم كللوفلليللد 19 والللراغللبللني يف 
احل�سول على تطعيم اجلرعة الثالثة املعززة من �سينوفارم، 

الت�سجيل على 800700.
اللقاح  اأخذ  القرار بعد مرور فرتة زمنية على  وياأتي هذا 
وبح�سب  املنزلية،  الرعاية  ق�سم  يف  الدائرة  يف  للم�سجلني 
خلللللود عللبللداهلل اآل علي مللديللر مللركللز خللدمللات كللبللار ال�سن،  
2546 خللدمللة لكافة  الللعللام،  بلغت اخلللدمللات خللالل هللذا 
املنت�سبني على م�ستوى الإمارة منذ بداية العام حتى نهاية 

يونيو 2021. 
كوفيد،  فح�س  كوفيد،  تطعيم  اخلللدمللات  هللذه  بللني  ومللن 
املرئي،  امللليللداين،  الطبيعي  الللعللالج  الللدوريللة،  الفحو�سات 

الطبيب  خللدمللات  امللليللداين،  والتطبيب  بعد  عللن  التطبيب 
واملكمالت  الطبية  وامل�ستلزمات  الأدويلللة،  ت�سليم  النف�سي، 
التمري�س  خدمة  احللليللويللة،   الللعللالمللات  قيا�س  الغذائية، 

املنزيل. 
تلقي  مللن خللالل  اإىل وجللود فريق يعمل ميدانيا  واأ�للسللارت 
هذه  لتقدمي  الطلبات  مقدمي  ملنازل  والو�سول  الطلبات 
هذا  ويللاأتللي  اللل�للسللحللة.  وزارة  مللع  عليها  املتنفق  اخلللدمللات 
كبار  الدائرة، للحفاظ على �سحة  اتخذته  الللذي  الجللراء 
انت�سار  ظللل  يف  للمنت�سبني  اخلللدمللات  وتللقللدمي  املللواطللنللني 

الفريو�س.
وكللللان مللركللز خللدمللات كللبللار اللل�للسللن قللد قلللام بتطعيم كافة 
�سمن  ال�سروط  عليهم  تنطبق  الذين  امل�سجلني  املنت�سبني 
الربوتوكول اخلا�س بالتطعيم، حيث مت تطعيم ما يقارب 
نهاية  حتى  ال�سارقة  م�ستوى  على  م�ستفيد   17203

يونيو 2021، حيث بداأت احلملة يف 16 يناير 2021.

•• الفجرية -وام:

زيارته  الكويت خالل  لل�سناعة يف  العامة  الهيئة  اطلع وفد من 
التي  اخلللدمللات  اأبللرز  على  الطبيعية  للموارد  الفجرية  موؤ�س�سة 
وفق  اأجرتها  التي  اجليولوجية  الدرا�سات  و  والأبللحللاث  تقدمها 
واملبادرات  اخلدمات  اأبللرز  اإىل  اإ�سافة  املبتكرة  املمار�سات  اأف�سل 
التي تنفذها املوؤ�س�سة جلذب ال�ستثمارات ال�سناعية اإىل الإمارة 
و الللللدور الللتللنللمللوي اللللذي تلعبه. وكلللان �للسللعللادة املللهللنللد�للس حممد 
للموارد  الفجرية  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الأفللخللم   �سيف 
الطبيعية و �سعادة املهند�س علي قا�سم املدير العام للموؤ�س�سة يف 
ا�ستقبال الوفد الكويتي ال�سقيق برئا�سة �سعادة عبدالكرمي تقي 
عبدالكرمي مدير عام الهيئة العامة لل�سناعة يف الكويت . و تاأتي 

الزيارة يف اإطار تعزيز التعاون امل�سرتك و التن�سيق بني الطرفني 
يف  الناجحة  التنموية  امل�ساريع  و  التجارب  على  الإطللالع  بهدف 

جمال ا�ستغالل املوارد الطبيعية .
البتكار  خمترب  و  املتعاملني  اإ�سعاد  خدمة  مركز  الللوفللد  زار   و 
القطاع  يف  العمل  اآللليللات  اأحلللدث  على  واطلللللع  للموؤ�س�سة  الللتللابللع  
التعديني ونظمت املوؤ�س�سة زيارة ميدانية للوفد اإىل اأحد املن�ساآت 
الفجرية  اإمللللارة  يف  املللوؤ�للسلل�للسللة   �سلطة  حتللت  الللعللاملللللة  التعدينية 
مواد  على  للح�سول  واملقايي�س  املمار�سات  اأف�سل  على  لالإطالع 

البناء امل�ستخرجة وفق اأعلى املوا�سفات و املعايري .
و اأكد �سعادة املهند�س حممد �سيف الأفخم حر�س املوؤ�س�سة على 
تعزيز التعاون مع جميع الدول ال�سقيقة لتبادل اخلربات وتعزيز 
مبا  العاملية  املعايري  اأف�سل  اإىل  للو�سول  معها  الرتابط  اأوا�سر 

الدولة  وروؤيلللة  للموؤ�س�سة  ال�سرتاتيجية  اخلطط  مللع  يتما�سى 
نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة.. م�سريا اإىل اأهمية هذه الزيارات 
تطوير  يف  ولال�ستفادة  الأطلللراف  جميع  لللدى  املعلومات  لإثلللراء 

امل�ساريع وتنفيذ اخلطط و ال�سرتاتيجيات و التبادل التجاري.
من جانبه لفت �سعادة املهند�س علي قا�سم اإىل التنمية امل�ستدامة 
الللفللجللرية خللالل فللرتة زمنية وجلليللزة مما  اإمللللارة  الللتللي ت�سهدها 
جعلها حمط اأنظار امل�ستثمرين ل�سيما يف قطاع ا�ستغالل املوارد 
�ساحب  ل  الثاقبة  والللروؤيللة  احلكيمة  القيادة  بف�سل  الطبيعية 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد  بللن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم الفجرية و�سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
التطور  عجلة  دفلللع  يف  الللنللجللاح  وحتقيقها  الللفللجللرية  عللهللد  ويل 

التنموي .

الإمارات ت�سارك العامل احتفاله اليوم بيوم العمل الإن�ساين

حمدان م�سلم املزروعي : مبادرات القيادة الوطنية و�سعت الإمارات يف مقدمة الدول املانحة للم�ساعدات الإن�سانية

عبدالرحمن العوي�س : العطاء الإن�ساين ر�سالة الإمارات للعامل اأجمع 

»اجتماعية ال�سارقة« توفر اجلرعة الثالثة املعززة لكبار املواطنني

وفد كويتي يطلع على مبادرات وممار�سات »الفجرة للموارد الطبيعية«

••عجمان-وام:

اأقيمت  " والللتللي  مللا�للسللرتز  برنامج" تللو�للسللت  فللعللاللليللات  اخللتللتللمللت 
للتعليم  الإملللارات  وموؤ�س�سة  املجتمع  تنمية  وزارة  بني  بالتعاون 
ومب�ساركة فريق نادي دبي لل " تو�ست ما�سرتز" وباإ�سراف اللجنة 
املجتمعية للربنامج ال�سيفي حلكومة عجمان "�سيفنا �سعادة " 
ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  برعاية  يقام  والللذي 

عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي.
" هو برنامح خا�س بتعليم مهارات العر�س  و" تو�ست ما�سرتز 
احلوار  واأ�سلوب  وامل�سرح  واجل�سم  ال�سوت  وتوظيف  والتقدمي 
القيادة  قللللدرات  علللللى  العملي  والللتللدريللب  للخطابة  وتللاأهلليلللللهللم 

والتوا�سل وذلك مب�ساركة نخبه من الأطفال واليافعيني. ح�سر 
ختام الفعاليات يف مركز "عجمان اك�س" موزة اإبراهيم الأكرف 
، وكيل وزارة تنمية املجتمع وح�سة تهلك الوكيل امل�ساعد لقطاع 
التنمية الجتماعية يف الوزارة ونا�سر الزعابي م�ست�سار الدرا�سات 
الجتماعية وبع�س امل�سوؤولني يف الوزارة واأع�ساء اللجنة العليا 
يف برنامج " �سيفنا �سعادة ". وعربت فاطمة املطرو�سي ، رئي�س 
" عن  �للسللعللادة  " �سيفنا  بللرنللامللج  يف  املجتمعية  امللللبلللادرات  جلللنللة 
البارزة  املجتمع  تنمية  وزارة  مب�ساركة  الفعالية  بنجاح  �سعادتها 
واملهمة �سمن فعاليات الربنامج ال�سيفي وحر�سها على كل ما 
يعزز جناحه وحتقيق الأهداف املرجوة لتعزيز اجلهود احلكيمة 
بجانب   ، املجتمع  لأفلللراد  الفائدة  حتقق  التي  الللربامللج  لتقدمي 

الت�سارك  الأخرى لتحقيق عملية  الفاعلة من اجلهات  امل�ساركة 
يف كل ما يخدم املجتمع ويحقق الغايات املرجوة جلميع اأفراده.. 
ما�سرتز"  تو�ست   " بربنامج  اخلا�سة  الفعاليات  اأن  اإىل  لفتة 

�سهدت تاأهل 25 م�ساركاً من اأ�سل 48 ان�سموا اإىل الفعالية.
و�سعت   " �سعادة  �سيفنا   " لربنامج  العليا  اللجنة  اأن  واأ�سافت 
على عاتقها تقدمي جميع املعطيات وتهيئة الأجواء اأمام النجاح 
املللطلللللوب للللللربنللامللج اللل�للسلليللفللي مللن خلللالل الللفللعللاللليللات املتنوعة 
الإر�سادات  جميع  اتللبللاع  مللع  املجتمع  اأفللللراد  تطلعات  لتحقيق 
اخلا�سة بالإجراءات الإحرتازية اخلا�سة مبكافحة "كوفيد 19 
الثانية على  الن�سخة  بجانب احلر�س على كل ما يعزز متيز   "

غرار الن�سخة الأوىل التي �سهدت جناحاً م�سرفاً .

اختتام برنامج » تو�ست ما�سرتز« �سمن فعاليات »�سيفنا �سعادة«

موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية : اليوم العاملي للعمل 
الإن�ساين .. يوم لتعزيز واإر�ساء القيم الإن�سانية

علي ال�سام�سي : العمل الإن�ساين اأ�سلوب ح�ساري وواجب على كل اإن�سان

GEM 2.0 هيئة النقل تعقد ور�سة ل�سرح منظومة

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل ال�سفر العراقي
•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ، يف 
ق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد، �سعادة مظفر م�سطفى اجلبوري �سفري جمهورية العراق لدى 

الدولة، الذي قدم لل�سالم على �سموه.
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة، ب�سعادة ال�سفري، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز عالقات 

التعاون بني البلدين ال�سقيقني على خمتلف ال�سعد.
واأ�ساد �سموه بعالقات الأخوة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية العراق، وجهود �سعادة ال�سفري يف 

توطيد ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين.
من جانبه عرب �سعادة الدكتور مظفر م�سطفى اجلبوري، عن بالغ �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو 

حاكم راأ�س اخليمة على كرم ال�سيافة وح�سن ال�ستقبال.

فقد املدعو / حممد جا�سم 
بنغالدي�س     ، مللنللان  حممد 
�سفره  جلللللواز   - اجلللنلل�للسلليللة 
 )ba0747812( رقلللم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللسلللال 

0553186708

فقدان جواز �سفر
�سريف   / امللللللدعلللللو  فللللقللللد 
مبيل  ا ر با ل �سا يكا ند با
اجلن�سية  الللهللنللد   ، جملليللد 
رقلللللم  �لللللسلللللفلللللره  جللللللللللللواز   -
)j5813947( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0504154377

فقدان جواز �سفر
فللقللد املللدعللو / مللوؤمللن احلق 
�سم�س  مللللللولنللللللا  جللللوبلللليللللل 
ال�للللللللللسللللللللللالم، بللللنللللغللللالديلللل�للللس   
�سفره رقم  اجلن�سية - جللواز 
من   )br0970963(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0581625418    

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

وال�سالمة  الوقاية  القا�سمي مدير هيئة  �سيف بن حممد  ال�سيخ  اأكد 
اأن الهيئة تعمل جاهدة لتحقيق روؤيتها الرامية اإىل الو�سول ملجتمع 
اإمللارة ال�سارقة  اآمللن خال من الأخطار وذلللك لتعزيز جللودة احلياة يف 
الأمر الذي يحدث اأثراً اإيجابياً يف تنمية املجتمع واحلفاظ على اأمنه 

و�سالمته.
جاء ذلك يف كلمة �سعادته التي األقاها يف حفل تخريج الدفعة الثانية 
من الدبلوم املهني لإعداد مدربي ال�سحة وال�سالمة املهنية التي تتعاون 
به الهيئة مع مركز التعليم امل�ستمر التابع جلامعة ال�سارقة حيث مت 

تخريج عدد 26 خريجا من خمتلف اجلهات احلكومية امل�ساركة.

وقال القا�سمي يف كلمته " يطيب لنا اأن ن�سارك اليوم فرحة اخلريجني 
واخلريجات مبا حققوه من اإجنازات تفي�س مبعاين الفخر والعتزاز 
الأ�سهر  خللالل  بذلوها  التي  جهودهم  ثمار  يقطفون  اللليللوم  ونللراهللم 
املا�سية يف حت�سيل علوم ال�سالمة وال�سحة املهنية وتقدميهم للربامج 

التدريبية املتخ�س�سة لن�سر العلم يف اأو�ساطهم ".
من جانبهما عرب كل من املهند�س ماجد اخلمريي رئي�س ق�سم معاهد 
التدريب والأفراد بهيئة الوقاية وال�سالمة يف ال�سارقة واملدرب جمعة 
الدرمكي عن �سكرهما للهيئة ومركز التعليم امل�ستمر بجامعة ال�سارقة 

وجميع من اأ�سهم يف اجناز وجناح الدبلوم املهني.
ال�سهادات  بت�سليم  القا�سمي  حممد  بللن  �سيف  ال�سيخ  قللام  ذلللك  عقب 

للخريجني واخلريجات.

هيئة الوقاية وال�سالمة تخرج الدفعة الثانية من الدبلوم املهني ملدربي ال�سحة وال�سالمة املهنية

•• اأبوظبي-وام:

اإطالق  العربي  ال�سباب  مركز  اأعلللللن 
الدبلوما�سية  الللللقلللليللللادات  بلللرنلللاملللج 
ينظمه  واللللللللذي  الللل�لللسلللابلللة،  اللللعلللربللليلللة 
اخللللارجللليلللة  وزارة  مللللع  بلللالللل�لللسلللراكلللة 
واللللتلللعلللاون اللللللدويل واأكلللادميللليلللة اأنلللور 
وجمموعة  الللدبلللللومللا�للسلليللة  قللرقللا�للس 
العربية  الللدبلللللومللا�للسلليللة  املللعللاهللد  مللن 
والعاملية، من اأجل اإعداد جيل متمكن 
العربية  الدبلوما�سية  القيادات  من 
العربية  الق�سايا  متّثل  التي  ال�سابة 

يف املحافل الدولية.
تلللدريلللب  اإىل  الللللربنللللامللللج  ويلللللهلللللدف 
العالقات  الللواعللدة يف قطاع  املللواهللب 
احل�سور  وتلللعلللزيلللز  الللدبلللللومللا�للسلليللة، 
وحتقيق  الللللعللللربللللي،  اللللدبلللللللوملللا�لللسلللي 
مللل�لللسلللاركلللات علللربللليلللة فلللاعلللللللة يف اأهللللم 

احلوارات واملنتديات العاملية.
الأوىل  ن�سخته  يف  الللربنللامللج  وي�سم 
نخبة من ال�سباب من دولة الإمارات، 
والأردن،  والللبللحللريللن،  واللل�للسللعللوديللة، 

والعراق، وم�سر.
زايد  بللن  عللبللداهلل  ال�سيخ  �سمو  وقلللال 
والتعاون  اخلللارجلليللة  وزيللر  نهيان  اآل 
قلللليللللادات  متلللكلللني  اإن   "  : اللللللللللدويل 
ا�ستثمار  هو  �سابة  عربية  دبلوما�سية 
م�ستدام للم�ستقبل، واإعداد جيل واعد 
مللن الللدبلللللومللا�للسلليللني اللل�للسللبللاب، مزّود 
اأ�سا�سي  باملهارات واخلربات، هو جزء 
الدبلوما�سي  العمل  لتطوير  ومللهللم 
العمل  مللللا طلللللال  لللليلللجلللاري  اللللعلللربلللي 

الدبلوما�سي وفنونه من تطّور".
واأكد �سموه اأن ال�سباب العربي يحتاج 
ملثل هذه املحافل التي ت�ساهم يف اإثراء 
املعرفة لديهم، مما يفتح املجال، اأمام 
منحهم فر�سة قيادة م�سرية امل�ستقبل 
الدبلوما�سي العربي". واأو�سح اأن هذا 
الربنامج الرائد يعترب فر�سة ل�سقل 
بفنون  وعيهم  ورفللع  ال�سباب  مهارات 
وال�سيا�سي،  الللدبلللللومللا�للسللي  الللعللمللل 
الالزمة  واملللهللارات  بلللالأدوات  ومدهم 

يف عامل حافل بالتحديات.
�ساهني  خليفة  مللعللايل  اأّكللللد  بلللللدوره، 
املرر وزير دولة، خالل اإلقائه الكلمة 
على  الللربنللامللج،  لتد�سني  الرئي�سية 
الللللذي توليه  الهللتللمللام ال�للسللتللثللنللائللي 
القيادة الر�سيدة لل�سباب.. وقال : "اإن 

متكني ال�سباب يف املجال الدبلوما�سي 
لي�س ا�ستثناًء يف هذا املجال، اإذ اأعّدت 
وتاأهيلهم  قدراتهم  لتطوير  اخلطط 
حللللملللل املللل�لللسلللوؤولللليلللة واملللل�لللسلللاهلللملللة يف 
م�سرية التنمية. ونحن هنا، يف وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل، َعِملنا يف 
جتربة  مللن  م�ستلهمني  مبكر،  وقللت 
�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزيللللر اخلللارجلليللة واللللتلللعلللاون اللللدويل 
�للسللمللوه، وترجمة  مللن  وبللتللوجلليللهللات   ،
للدولة،  الللعللامللة  لللللل�للسلليللا�للسللة  عللمللللليللة 
الدبلوما�سيني  من  جيل  متكني  على 
بلدهم  لتمثيل  واإعلللدادهلللم  اللل�للسللبللاب، 

خري متثيل".
وخلللاطلللب مللعللايل املللللرر امللل�للسللاركللني يف 
القيادات  لللربنللامللج  الأوىل  الللدفللعللة 
ال�سابة  اللللعلللربللليلللة  اللللدبلللللللوملللا�لللسللليلللة 
بالقول: " حتقيق التميز يف ال�سيا�سة 
اخلارجية يتطّلب تاأهيل دبلوما�سيني 
وزارة  اأن  معاليه  واأو�سح  متمّيزين". 
اخلللارجلليللة والللتللعللاون الللللدويل تعمل 

الدبلوما�سي  احللل�للسللور  تللعللزيللز  علللللى 
 : وتابع  الدولية.  املحافل  يف  العربي 
جمموعة  بلقاء  حمظوظ  �سبابنا   "
املتميزين  واملللللدربللللني  اخللللللرباء  ملللن 
�سبابية  كفاءات  مع  اخلللربات  وتبادل 
عربية،  دول  عللللدة  ملللن  دبلللللومللا�للسلليللة 
وندعوكم للتفاعل يف ما بينكم خالل 
بللعللده لتعميم  الللربنللامللج وملللا  فلللرتة 
اهلل يف  بللللاإذن  �ست�سب  الللتللي  الللفللائللدة 

�سالح �سعوبنا ".
بنت  �سما  مللعللايل  قللالللت  جانبها،  مللن 
�للسللهلليللل بلللن فلللار�لللس املللللزروعللللي وزيللللرة 
دوللللة للل�للسللوؤون اللل�للسللبللاب نللائللب رئي�س 
الكفاءات   " الللعللربللي:  ال�سباب  مللركللز 
اإذا ما  اللل�للسللابللة قللللادرة  الللدبلللللومللا�للسلليللة 
التدريبية  الللللربامللللج  للللهلللا  تللللوفللللرت 
الق�سايا  متللثلليللل  علللللى  التخ�س�سية 
الللعللربلليللة يف املللحللافللل اللللدولللليلللة خري 
متثيل، خا�سة اإذا ما متكنت مبوؤهالت 
وقلللللللللدرات وملللللهلللللارات نلللوعللليلللة جتعل 
التمثيل  يف  يللحللتللذى  منلللوذجلللاً  مللنللهللا 

اأن  معاليها  واأكللللدت  الدبلوما�سي". 
تاأهيل قيادات دبلوما�سية عربية �سابة 
اخلارجية  العالقات  تعزيز  يف  ي�سهم 
العربية، ويعزز التمثيل الدبلوما�سي 
اإيجاباً على  للدول العربية، وينعك�س 
ال�ستفادة من قدرات ال�سباب العربي 
واإمكاناته، وخلق فر�س واعدة لل�سباب 

العربي يف املجال الدبلوما�سي.
مركز  يعمل   "  : معاليها  واأ�للسللافللت 
جت�سيد  علللللللللى  الللللعللللربللللي  اللللل�للللسللللبللللاب 
روؤيللللللة امللللغلللفلللور لللله اللل�للسلليللخ زايلللللد بن 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
لللال�للسللتللثللمللار يف الإنللل�لللسلللان ملللن خالل 
النموذج الإماراتي للعمل مع ال�سباب 
املوؤ�س�سات واملجتمعات  وبال�سراكة مع 
اأع�ساء  يوؤ�س�س  اأن  ونللاأمللل  العربية. 
لللنللمللوذج عمل �سبابي  الللربنللامللج  هللذا 
ال�ستثمار  على  قائم  م�سرتك  عربي 
يف املهارات وتطوير القدرات ومتكني 
اللل�للسللبللاب للل�للسللركللائللهللم اللل�للسللبللاب يف كل 
الإطللللار  هللللذا  ويف  العربي".  اللللعلللامل 

قلللاللللت الللللدكللللتللللورة ملللللرمي اإبلللراهللليلللم 
اأكادميية  نللائللب مللديللر عللام  املللحللمللود، 
اأنور قرقا�س الدبلوما�سية: "اإن اإعداد 
القادة الدبلوما�سيني امل�ستقبليني من 
ال�سباب الطموح واملتمكن اأحد اأف�سل 
اتباعها  ميكن  التي  ال�سرتاتيجيات 
اليوم  عاملنا  ازدهلللللاراً.  اأكلللر  مل�ستقبل 
للغاية،  املت�سارعة  بالتطورات  مليء 
والتي توؤثر على خمتلف دول العامل 
وجمتمعاتها، الأمر الذي يتطلب منا 
العمل جنباً اإىل جنب لتزويد �سبابنا 
بلللامللللعلللارف واخلللللللربات التي  الللعللربللي 
التعامل  يف  امل�ساهمة  مللن  �ستمكنهم 
مع هذه التغريات عرب اإدارة العالقات 
نحن  باقتدار.  العربية  الدبلوما�سية 
يف اأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية 
فلللخلللورون بللهللذه اللل�للسللراكللة مللع مركز 
اللل�للسللبللاب اللللعلللربلللي، اللللتلللي تلللوفلللر لنا 
من�سة للم�ساهمة يف تطوير القيادات 
ال�سابة،  اللللدبلللللللوملللا�لللسللليلللة  اللللعلللربللليلللة 
متللامللاً كللمللا نللقللوم بلله مللع طلبتنا من 

امل�ستقبليني."   الإملللارات  دبلوما�سيي 
من ناحيته قال �سعادة �سعيد النظري 
مدير عام املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب 
لال�سرتاتيجية  التنفيذي  والرئي�س 
" اإن  اللللعلللربلللي:  الللل�لللسلللبلللاب  ملللركلللز  يف 
امل�ساريع  اإحلللللدى  تللعللد  امللللبلللادرة  هلللذه 
ال�للسللرتاتلليللجلليللة �للسللمللن ملل�للسللار بناء 
يف  ال�ستثمار  خللالل  مللن  ال�سخ�سية 
امللللهلللارات وبللنللاء اللللقلللدرات، وقلللد بينت 
التي  وال�لللسلللتلللطلللالعلللات  الللللدار�للللسللللات 
ال�سباب  قللدرات  رفللد  اأهمية  بها  قمنا 
بفنون الربوتوكول والتمثيل الدويل 
املعا�سرة  الللدبلللللومللا�للسلليللة  والللتللقللنلليللات 
ر�سم  اأجل  من  الناعمة  القوة  واأدوات 
الثقافة  واإيجابية عن  �سورة مكتملة 
والقيم واملعتقدات العربية عامليا، ويف 
عامل عربي ي�سكل ال�سباب الأغلبية ل 
�سناعة  يقود  من  هم  يكونوا  واأن  بد 
وبناء  النطباعات  وت�سكيل  ال�سمعة 
نللظللرائللهللم يف العامل،  اللل�للسللراكللات مللع 
النماذج  الللعللديللد مللن  اللليللوم  ولللديللنللا 

دبلوما�سية  لقيادات  امل�سرفة  العربية 
العربية  الللقلل�للسللايللا  نللقللل  متللكللنللت مللن 
مب�سالح  والللنللهللو�للس  ومللنللاقلل�للسللاتللهللا 
نعمم  اأن  ونللريللد  دوللليللا  جمتمعاتها 
الللتللجللارب وننقل هللذه اخلربات  هللذه 
لأكرب �سريحة من القيادات ال�ساعدة 
يف حقل العمل الدبلوما�سي والتمثيل 
النظري  �للسللعللادة  واأ�لللسلللاف  الدويل". 
يف  �سركائنا  مللع  العمل  �سنوا�سل   ":
اإىل  الدبلوما�سية  واملعاهد  اللللوزارات 
جانب اأع�ساء الربنامج لتاأ�سي�س �سبكة 
جمال  يف  املبدعني  مللن  �سابة  عربية 
التمثيل الدويل والعمل الدبلوما�سي 
اأداة  اإىل  �ستتحول  والللتللي  امللل�للسللرتك، 
يف  لل�سباب  وتللعللزيللز  واإ�للسللراك  متكني 
فنون التمثيل الدويل والربوتوكول، 
وعنوانا لنقل اخلربات واملعارف لدى 

كافة املتخ�س�سني يف هذا املجال".
ويللل�لللسلللتلللهلللدف بللللرنللللامللللج الللللقلللليللللادات 
تدريب  ال�سابة  العربية  الدبلوما�سية 
املللواهللب ذات اللللقلللدرات اللل�للسللاعللدة يف 
جمال العمل الدبلوما�سي من ال�سباب 
العربي �سمن �سن 25 اإىل 35 عاماً. 
الللللذي يعقد  ويللتلل�للسللمللن الللربنللامللج - 
عرب تقنية الت�سال املرئي - جل�سات 
�سخ�سيات  وور�للس عمل مع  تدريبية، 
وخرباء بارزين يف جمال الدبلوما�سية 

املرا�سم،  واإدارة  والربوتوكول الدويل 
املرتبطة  والتقنيات  الأدوات  واأحللدث 
و�سيدرب  الللرقللملليللة.  بالدبلوما�سية 
من  ال�سباب  من  منت�سبيه  الربنامج 
�ست دول عربية على املبادئ الأ�سا�سية 
العمل  يف  احللللديلللثلللة  والللللتللللوجللللهللللات 
الللدبلللللومللا�للسللي لللتللاأهلليلللللهللم ملللن اأجلللل 

متثيل دولهم يف املحافل الدولية.
ويلللللل�للللللسللللللرك بللللللرنللللللامللللللج الللللللقلللللليللللللادات 
الدبلوما�سية العربية ال�سابة ال�سباب 
وي�ساعدهم  الدبلوما�سي  امل�سهد  يف 
وطاقاتهم  قلللدراتلللهلللم  حتلللويلللل  علللللى 
نلللوعللليلللة يف  اإجنلللللللللازات  اإىل  اللللكلللاملللنلللة 
للبلدان  الدبلوما�سي  التمثيل  جمال 

العربية.
ويللل�لللسلللتلللفللليلللد بلللللرنلللللاملللللج اللللللقللللليلللللادات 
ال�سراكات  من  ال�سابة  الدبلوما�سية 
ال�للللسللللرتاتلللليللللجلللليللللة والللللللتللللللعللللللاون مع 
الدويل  والللتللعللاون  اخلللارجلليللة  وزارة 
واأكادميية اأنور قرقا�س الدبلوما�سية 
للبحوث  امللللتلللحلللدة  الأمم  وملللعلللهلللد 
والتدريب وغريها من بيوت اخلربة 
والدولية  الللعللربلليللة  الللدبلللللومللا�للسلليللة 
لتقدمي املحتوى التخ�س�سي واملتقدم 
الذي يوؤهل ال�سباب العربي مبختلف 
امللللهلللارات املللطلللللوبللة لحللللرتاف العمل 

الدبلوما�سي.

•• ال�صارقة -الفجر:

حميد  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  �سارك 
جامعة  مللللديللللر  اللللنلللعللليلللملللي،  جمللللللول 
الفرتا�سية  "الندوة  بلللل  اللل�للسللارقللة 
الللدوللليللة الللثللانلليللة حلللول الللتللعللاون بني 
والتي  الأو�سط"  والللل�لللسلللرق  اللل�للسللني 
�سعار )تعميق  العام حتت  هللذا  جللاءت 
اللللل�للللسللللداقللللة واللللتلللنلللمللليلللة امللللبلللتلللكلللرة(، 
ال�سينية للعلوم  الأكادميية  ونظمتها 
مع  بللالللتللعللاون  بال�سني،  الجتماعية 
في�سل  امللك  ومركز  ال�سارقة  جامعة 
الإ�سالمية  والللللدرا�للللسللللات  للللللبللحللوث 
بال�سعودية. ح�سر الندوة الفرتا�سية 
تركي  الأملللري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 
اللللعلللزيلللز، رئي�س  بلللن عللبللد  الللفلليلل�للسللل 
في�سل  امللللللللك  ملللركلللز  اإدارة  جمللللل�للس 
الإ�سالمية  والللللدرا�للللسللللات  للللللبللحللوث 
الدكتور  ال�سفري  و�سعادة  بال�سعودية، 
علللللي عللبلليللد اللللظلللاهلللري، �للسللفللري دولة 
الإمللللللللللارات اللللعلللربللليلللة امللللتلللحلللدة لدى 
ال�سيد ت�ساي جيون،  ال�سني، ومعايل 
ال�سينية  للحكومة  اخلا�س  املبعوث 
لق�سايا ال�سرق الأو�سط، و�سعادة �سيه 
ال�سينية  الأكادميية  رئي�س  ت�سان  فو 
للعلوم الجتماعية، والأ�ستاذ الدكتور 
مللعللمللر علللللي بللالللطلليللب، نلللائلللب مدير 
البحث  لللل�لللسلللوؤون  الللل�لللسلللارقلللة  جللامللعللة 
العلمي والدرا�سات العليا، وعدد كبري 
من الدبلوما�سيني، وكذلك علماء من 

ال�سني والدول ال�سرق اأو�سطية.
الفتتاحية،  اجلل�سة  يف  كلمته  خالل 
حميد  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  رحللب 
جامعة  مللللديللللر  اللللنلللعللليلللملللي،  جمللللللول 
اللل�للسللارقللة، بللاحللل�للسللور وامللل�للسللاركللني يف 

الندوة، ثم رفع �سعادته اأ�سمى معاين 
ال�سمو  للل�للسللاحللب  والللتللقللديللر  اللل�للسللكللر 
حممد  بللن  �سلطان  الللدكللتللور  ال�سيخ 
القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�سارقة  جللامللعللة  ورئلليلل�للس  اللل�للسللارقللة 
)حفظه اهلل تعاىل ورعاه( على رعايته 
وخا�سة  اجلامعة  لأن�سطة  امل�ستمرة 
املوؤ�س�سات  مللع  بال�سراكات  يتعلق  مللا 
العلمية الدولية وو�سعها على اأولوية 

ا�سرتاتيجية اجلامعة.
واأ�ساف �سعادته اأن هذه الندوة تعمل 
والتعاون  الللل�لللسلللداقلللة  تللعللملليللق  علللللللى 
ال�سارقة  جللامللعللة  بلللني  فللقللط  للليلل�للس 
للعلوم  الللل�لللسللليلللنللليلللة  والأكللللللادميلللللليللللللة 
للا بللني دولة  الجللتللمللاعلليللة، ولللكللن اأيلل�للسً
الإمللارات العربية املتحدة وجمهورية 
ال�سرق  دول  وبلللني  ال�سعبية  اللل�للسللني 
وجمهورية  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

الهتمام  مللن  يت�سح  وهلللذا  اللل�للسللني، 
بهذه  الأطلللللراف  جميع  مللن  امل�ستمر 
ال�سراكات، ونتطلع اإىل نتائج اإيجابية 

من املتحدثني وامل�ساركني
واأكللد اأن دولللة الإملللارات متثل منوذج 
والتعاون  الثقايف  التنوع  من  م�سرف 
الللدويل، حيث ت�سم واحللدة من اأكر 
العامل، مبا يف ذلك  تنوًعا يف  ال�سكان 
اأكر من 200 جن�سية. وباملثل، ميثل 
الطالب واملوظفون يف جامعة ال�سارقة 
اأكر من 100 جن�سية، بالإ�سافة اإىل 
الأكادميي  التعاون  من  وا�سعة  �سبكة 
والبحثي معرتف بها دولًيا من خالل 
اجليدة  الدولية  اجلامعة  ت�سنيفات 
العامل،  يف  اللللرائلللدة  اجلللامللعللات  بلللني 
واأكللد اأي�سا اأن دولللة الإملللارات حققت 
يف  اقت�سادها  تنويع  يف  مميزاً  جناحاً 
واعتمدت  النفطية.  غري  القطاعات 

�للسلليللا�للسللات وا�لللسلللرتاتللليلللجللليلللات واعلللللدة 
والتي  امل�ستدامة،  والتنمية  لالبتكار 
مع  الت�سابه  اأوجللله  بع�س  يف  ت�سرتك 
ملل�للسللار اللل�للسللني نللحللو ال�للسللتللثللمللار يف 
البنية التحتية الرقمية والخرتاقات 

التكنولوجية.
وذكر املدير اأن حاليا العامل يعي�س يف 
مليئة  عادية  وغري  ا�ستثنائية  اأوقللات 
مللثللل جائحة  الللعللامللليللة،  بللالللتللحللديللات 
القت�سادي،  والللركللود   ،-19 كوفيد 
والفجوة  واللللفلللقلللر،  املللللنللللاخ،  وتلللغلللري 
ذلللللك بكثري،  ملللن  واأكللللللر  الللرقللملليللة 
والتي تتطلب من الدول واملجتمعات 
اأف�سل  وتبادل  مًعا  العمل  واملوؤ�س�سات 
تللتللخللذ جامعة  ممللار�للسللاتللهللا، وللللذللللك 
اإعلللداد  مهمة  عاتقها  علللللى  اللل�للسللارقللة 
خريجني قادرين على خدمة املجتمع 

ومواجهة التحديات العاملية.

•• اأبوظبي -وام:

"كليفالند  ملل�للسللتلل�للسللفللى  اأطلللللللللق 
متعددة  علليللادة  اأبوظبي"  كلينك 
الللتللخلل�للسلل�للسللات للللعلللالج الللللتللللوازن 
ت�ستخدم بروتوكولت رعاية طبية 
مطورة ت�سمل فح�س مت ت�سميمه 
لوكالة الف�ساء الأمريكية )نا�سا( 
الذين  الأفللللللراد  مللل�للسللاعللدة  وذلللللك 
َوار مللللدة طويلة  يللعللانللون مللن الللللللدُّ
متكرر.  ب�سكل  نوباته  تنتابهم  اأو 
َوار هو م�سطلح عامٌّ  وم�سطلح الدُّ
وخة  والدُّ الللتللوازن  فللقللدان  ي�سمل 
والإحلللل�للللسللللا�للللس بلللللاللللللدوران وعللللدم 
القدرة على امل�سي ب�سكل م�ستقيم 
وغلللري ذللللك مللن اأعلللرا�لللس اأخرى 
ب�سبب م�ساكل  َوار  اللللدُّ قد يحدث 
الدماغ  يف  اأو  الداخلية  الأذن  يف 
ما  وغالباً  الرقبة  اأو  العينني  اأو 
متعددة.  اأ�لللسلللبلللاب  علللللى  يللنللطللوي 
ومن ال�سروري ت�سخي�س املر�سى 
لتحديد  بدّقة  َوار  بللالللدُّ امل�سابني 
لالأعرا�س  الأ�لللسلللا�لللسلللي  اللل�للسللبللب 
اإىل  الللعللودة  وذلللك لتمكينهم مللن 
حياتهم الطبيعية. وقال الدكتور 
مارك با�سيم اأخ�سائي طب الأذن 
م�ست�سفى  يف  اللللتلللوازن  علليللادة  يف 
اأبوظبي":  كللللليللنللك  "كليفالند 
للّدوار  املحدد  ال�سبب  لإيجاد  انه 
الذي يعاين منه املر�سى كٌل على 
الللفللريللق الطبي  يلل�للسللتللخللدم  حلللدة 
معدات  الللتللخلل�للسلل�للسللات  ملللتلللعلللدد 
خللا�للسللة مللنللهللا اخللتللبللار يلل�للسللّمللى بللل 
EquiTest جرى تطويره يف 
الأ�سل لوكالة الف�ساء الأمريكية 
توازن  لتقييم  ت�ستخدمه  نللا�للسللا، 
انطالقهم  قللبللل  الللفلل�للسللاء  رواد 

وبعد  الللفلل�للسللائلليللة  رحلللالتلللهلللم  يف 
عللللودتللللهللللم ملللنلللهلللا تلللقللليللل�لللس هللللذه 
ا�ستجابة  التفاعلية  الخللتللبللارات 
املري�س للحركة ويكون ذلك من 
خالل قراءات ي�سجلها الكمبيوتر 
تقييماً  الخللتللبللارات  تلك  وتللقللدم 
ملللو�لللسلللوعللليلللاً للللكلللل مللللن الللللتللللوازن 
وال�ستقرار وهذا ي�ساعد الأطباء 
الأ�سا�سي  اللل�للسللبللب  حتللديللد  علللللى 
لالأعرا�س مع حتديد خطة عالج 
التحديات  من  ان  ذكللر  و  �ساملة. 
َوار  اللللللدُّ ت�سخي�س  يف  احلللقلليللقلليللة 
الأو�ساف  هللو  اأ�للسللبللابلله  وحتللديللد 
امللللر�لللسلللللللة غللللري اللللوا�لللسلللحلللة فكل 
بطريقة  َوار  بللالللدُّ ي�سعر  مري�س 
فللريللدة وخللا�للسللة بللكللل حللالللة على 
مري�س  اأي  مللع  تت�سابه  ول  حللدٍة 
الأجهزة  ا�ستخدام  ولكن مع  اآخر 
املنا�سبة  اخلربة  وتوافر  املتطورة 
كيفية  نلللللحلللللدد  اأن  نللل�لللسلللتلللطللليلللع 
بدّقة  َوار  بللللالللللدُّ اللل�للسللخلل�للس  تلللاأثلللر 
والللبللدء يف حتللديللد الأ�للسللبللاب ذات 
مبجّرد  الأعلللرا�لللس  بتلك  ال�سلة 

دقيق  تلل�للسللخلليلل�للس  اإىل  نلل�للسللل  اأن 
ال�سبب  اأن نعالج  ن�ستطيع حينئٍذ 
على  مر�سانا  ون�ساعد  الأ�سا�سي 
على  اأكللرب  واتلللزان  بثبات  ال�سعور 
يف  الثقة  ا�ستعادتهم  مللع  الأر�لللس 
و  اأخلللرى.  مللرة  اليومية  حياتهم 
املر�سى  يتلقى  الت�سخي�س  بللعللد 
خلللطلللة علللللالج فللللرديللللة ثللللم يتوىل 
التخ�س�سات  متعدد  طبي  فريق 
عالجهم  رحلة  خللالل  متابعتهم 

لكل  اخلللا�للسللة  الأ�للسللبللاب  وبح�سب 
مللريلل�للس يللحللدد الأطلللبلللاء طريقة 
العالج �سواء با�ستخدام الأدوية اأو 
هاتني  بني  باجلمع  اأو  باجلراحة 
ي�سيف  وقللللد  ملللعلللاً  الللطللريللقللتللني 
الأطللللبللللاء يف كللثللري ملللن احلللللالت 
ي�سمى  متخ�س�ساً  عالجاً طبيعياً 
حيث  الدهليزي  التاأهيل  بللاإعللادة 
تعايف  اإىل  الللللعللللالج  هلللللذا  يلللللللوؤدي 

املر�سى �سريعاً، وبن�سبة كبرية.

»مركز �ل�سباب �لعربي« يطلق برنامج �لقياد�ت �لدبلوما�سية �لعربية �ل�سابة

عبداهلل بن زايد:  متكني قيادات دبلوما�سية عربية �سابة هو ا�ستثمار م�ستدام للم�ستقبل وجزء اأ�سا�سي من تطوير العمل الدبلوما�سي العربي 
متكني �ملو�هب �ل�ساعدة بالتعاون مع وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل و�أكادميية �أنور قرقا�ش �لدبلوما�سية

حتت �سعار تعميق �ل�سد�قة و�لتنمية �ملبتكرة

جامعة ال�سارقة ت�سارك يف الندوة الفرتا�سية حول التعاون بني ال�سني وال�سرق الأو�سط
كليفالند كلينك يعتمد تقنيات نا�سا لتحديد اأ�سباب الدوار الدائم

•• دبي-وام:

ورباعي  وثالثي  ثنائي  رقم   100 طرح  عن  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  ك�سفت 
E-H-I-K-L-M-N- الفئات   مللن  املميزة  املركبات  للوحات  وخما�سي 

�سيكون  الأرقلللللللام  هللللذه  واأبللللللرز   O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z
 28 وذللللك يف   107 العلني  مللزادهللا  W29 يف  و   E55 اللل�للسللوبللر   الللرقللمللان 
اأغ�سط�س اجلاري. و�سيبداأ الت�سجيل يف هذا املزاد العلني الذى �سيجُقامجُ يف فندق 
انرتكونتيننتال دبي في�ستفال �سيتيزيوم الأحد 22 اأغ�سط�س اجلاري كما ميكن 
للراغبني بال�سرتاك يف املزاد الت�سجيل من خالل املوقع الإلكرتوين للهيئة اأو 
اأم رمول ديرة والرب�ساء كما  املتعاملني يف  اإ�سعاد  اأو مراكز  درايللف  تطبيق دبي 
جتدر الإ�سارة اإىل اأن املقاعد �ستكون حمدودة و�َستجُمَنحجُ الأولوية للم�ساركني يف 

لتطبيق  الأرقللام  بيع  و�سيخ�سع  املللزاد  امل�سبق يف  الت�سجيل  لجُ  َف�سَّ يجُ وعليه  املللزاد 
�سريبة القيمة امل�سافة البالغة %5 وت�سرتط عملية امل�ساركة يف املزاد اأن يكون 
اإمللارة دبي واإيللداع �سيك تاأمني موجه للهيئة مببلغ  للمتعامل ملف مروري يف 
اإىل 120 درهماً ر�سوم ا�سرتاك غري قابلة لال�سرتجاع  اإ�سافة  درهم  األف   25
الدفع عن طريق  اأعللاله كما ميكن  املذكورة  املتعاملني  اإ�سعاد  وذلللك يف مراكز 

بطاقة الئتمان عرب املوقع الإلكرتوين اأو من خالل تطبيق دبي درايف.
ويف اإطار �سالمة اجلميع واحلفاظ على ال�سحة العامة توؤّكد الهيئة للم�ساركني 
اأنها �ستتخذ جميع الإجراءات ال�سحية الحرتازية يف مكان اإقامة املزاد العلني 
الراغبني  جميع  نف�سه  الللوقللت  يف  الهيئة  وتنا�سد  الفندق  اإدارة  مللع  بالتعاون 
بامل�ساركة يف هذا املللزاد �سرورة التقّيد بهذه الإجللراءات كما هو مّتبع يف عموم 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

طرق دبي تطرح 100 رقم مميز ثنائي وثالثي ورباعي وخما�سي يف 28 اأغ�سط�س

يتطّلب تاأهيل دبلوما�سيني متمّيزين   �خلارجية  �ل�سيا�سة  يف  �لتميز  حتقيق  �ملرر:  • خليفة 
قادرة �إذ� ما توفرت لها �لرب�مج �لتدريبية  �ل�سابة  �لدبلوما�سية  �لكفاء�ت  �ملزروعي:  • �سما 

�لتخ�س�سية على متثيل �أف�سل للق�سايا �لعربية يف �ملحافل �لدولية
• �سعيد �لنظري: �سنعمل مع �سركائنا على بناء �سبكة عربية �سبابية من �ملبدعني يف جمالت �لتمثيل �لدويل
• مرمي �ملحمود: �إعد�د �لقادة �ل�سباب �أحد �أف�سل �ل�سرت�تيجيات �لتي ميكن �تباعها مل�ستقبل �أكرث �زدهارً�

راتللليللل�لللس   / املللللللدعللللللو  فللللقللللد 
�للللللسللللللودهللللللا �للللسلللليللللفللللاكللللومللللار 
اللللهلللنلللد     ، �للللسلللليللللفللللاكللللومللللار 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)k1964087( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0581485520

فقد�ن �سهادة �أ�سهم تفقدان جواز �سفر
نلللورة حممد علي  فللقللدت 
�سركة  ا�لللسلللهلللم  �للللسللللهللللادة 
ال�سهادة  رقلللللم  ا�لللسلللملللاك 
علللللدد   1720111
�سهم   200 ال�للللسللللهللللم 
العثور  حلللال  يف  اللللرجلللاء 

عليها ت�سليمها لل�سركة.
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�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

املحم�سة الوطنية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1193117 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مطعم 

دي�سي �سفاري
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1122277 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/هوم  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

لند للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2839775 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

اأيفنتاليتي لتنظيم احلفالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2818406 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/ا�ستوديو 

هاي ليت للت�سوير
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2829903 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
ال�سلللللادة/اوزود  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

لعمال الديكور واجلب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3716988 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/روز ارت 

للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3660557 

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/الراء للو�ساطه 

العقاريه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3769246 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة عبداهلل م�سبح حممد علي النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف �سيف م�سبح حممد علي النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/كراج فري اند ويل 

لت�سليح ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3981892 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة �سلطان عبداهلل �سعيد را�سد الر�سيدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حمد �سامل حممد النيادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
لوكالء  ال�سلللللادة/تارجت  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

التاأمني - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3711870 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
ا�سافة �سلطان عبداهلل حممد هزام الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عبداهلل حممد هزام الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/البالبل لل�سيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1020841 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

ا�سافة يو�سف حممد �سالح حممد الربيكي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

حذف حممد �سالح حممد الربيكي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة ايالف العقاريه ذ.م.م
عنوان ال�سركة:جزيرة ابوظبي ، �سارع الكورني�س ، بناية ورثة عبداهلل 

�سلطان بن �سليم
CN 1264400 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه  - حما�سبون قانونيون ،    2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/8/5 وذلك بناء على قرار 
حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

تاريخ التعديل:2021/8/17  - بالرقم:2105022059 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة امل�سفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:ناو اور نفر للهدايا ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN 2898042 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/8/15 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105022942 
- تاريخ التعديل:2021/8/18

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

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:قويرا لالزياء - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN 2749405 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/8/17 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105023262 
- تاريخ التعديل:2021/8/18

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

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:برويف للتنظيف ذ.م.م
�سلمى  املالك/ال�سيدة  - وحدة   516 - مكتب   5 ال�سركة:الطابق  عنوان 
�سعيد خلفان املن�سوري - c118 جزيرة ابوظبي اخلالدية - غرب 4 - ق

CN 1197952 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/8/16 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150014985 
- تاريخ التعديل:2021/8/18

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

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سركة الفردين ملكافحة احل�سرات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مدينة زايد ، ال�سناعية اجلديدة ، مبنى �سرق 19 قطعة 

رقم 251-250 حمل رقم 6
CN 1511367 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

�لتعديل �لذي طر�أ على �ل�سركة:
- حل وت�سفية ال�سركة  1

- تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات ،  كم�سفي قانوين   2
لل�سركة بتاريخ:2021/8/17 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150015086 
- تاريخ التعديل:2021/8/18

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

 �إد�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/ليت كون�سبت لالإنارة - ذ م م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1099366 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / طنا�س �سمعان طنا�س اخلورى من �سريك اإىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / طنا�س �سمعان طنا�س اخلورى من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف هدى ح�سن حممد العلى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ليت كون�سبت لالإنارة - ذ م م

LIGHT CONCEPT FOR LIGHTING - LLC

اإىل/ ليت كون�سبت لالإنارة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
  LIGHT CONCEPT FOR LIGHTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مطعم بارميغيانا

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2243490 
تعديل مدير / اإ�سافة و�سام فوزى ايوب خوران

تعديل مدير / حذف ماركو باولو لي�سبوا دا�س نيفي�س
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم بارميغيانا
PARMIGIANA RESTAURANT

اإىل/ مطعم �سلك اأند �سباي�س - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
  SILK &SPICE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

•• دبي -وام:

عي�سى  بللنللت  ح�سة  مللعللايل  ا�ستقبلت 
بوحميد وزيرة تنمية املجتمع مبركز 
املللتللعللاملللللني يف جللمللريا بدبي  �للسللعللادة 
العاملية  املنظمة  وفللد  للللللوزارة  التابع 
للحركة الك�سفية برئا�سة �سعادة اأحمد 
للمنظمة  اللللعلللام  الأملللللني  اللللهلللنلللداوي 
و�سعادة  الك�سفية  للللللحللركللة  الللعللامللليللة 
للمنظمة  العام  الأمللني  عمرو حمدي 
الللكلل�للسللفلليللة الللعللربلليللة بللرفللقللة وفلللد من 
من  مللكللون  الإملللللارات  ك�سافة  جمعية 
عبدالرحمن  �للسللامل  الللدكللتللور  �للسللعللادة 
الإدارة  جمللللل�للس  رئللليللل�لللس  اللللدرملللكلللي 
و�للسللعللادة اللللللللواء عللبللد الللرحللمللن رفيع 
و�سعادة  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
للجمعية  الللعللام  الأملللني  رحللمللة  خليل 
اللللدكلللتلللور حمادة  اللللوفلللد  وقللللد رافلللللق 
للجمعية  الفني  ال�سكرتري  العنتبلي 
منتدى  يف  املللل�لللسلللارك  الللللدولللللة  ووفلللللد 

حممد  وهللم  العاملي  الك�سفي  ال�سباب 
وخديجة  اللللوفلللد  رئلليلل�للس  الللبلللللو�للسللي 

الغافري �سفرية وفد الدولة.
وتللاأتللي هللذه الللزيللارة يف اإطلللار موافقة 
مللعللايل وزيلللللرة تللنللملليللة املللجللتللمللع على 
الدعم  لللفللريللق  الللللدولللللة  ا�للسللتلل�للسللافللة 
الك�سفي  واملللللوؤمتللللر  امللللنلللتلللدى  لإدارة 
العاملي والذي يبث جلميع دول العامل 
مللن اإملللللارة دبلللي حلليللث يللعللقللد املنتدى 
 -  18 الفرتة من  العاملي يف  الك�سفي 
املوؤمتر  ويقام  اجلاري  اأغ�سط�س   22
 -  25 الفرتة من  العاملي يف  الك�سفي 

اجلاري. اأغ�سط�س   29
بللنللت عي�سى  ملللعلللايل حلل�للسللة  واأكلللللللدت 
الدعم  بوحميد احلر�س على تقدمي 
ت�ساهم  اأن  �للسللاأنللهللا  مللن  فللعللاللليللات  لأي 
الر�سيدة  قيادتنا  توجهات  حتقيق  يف 
التي  الفعاليات  ا�ست�سافة  حيث  مللن 
امل�ستوى  علللللى  اللللدوللللة  مللكللانللة  تللعللزز 
احلركة  اأن  معاليها  مللوؤكللدة  الللعللاملللي 

الك�سفية تعك�س قيمة واأ�سالة املواطن 
التطوعي  للللللعللمللل  امللللعلللزز  الإمللللاراتللللي 
اأر�ساها  والبذل والعطاء وتلك مبادئ 
اهلل  بلللاإذن  للله  املغفور  املوؤ�س�س  الللوالللد 
تللعللاىل اللل�للسلليللخ زايللللد بلللن �للسلللللطللان اآل 
...م�سرية  ثراه"  اهلل  "طيب  نللهلليللان 
احلركة  ودعمها  القيادة  اهتمام  اإىل 
على  اللللللوزارة  حللر�للس  واإىل  الك�سفية 
اللللدعلللم جلللمللعلليللة ك�سافة  كلللل  تللقللدمي 
وتعزيز  ر�سالتها  لتحقيق  الإملللللارات 

دورها على اأر�س الوطن.
اللللدعلللوة جلمعية  مللعللاللليللهللا  ووجلللهلللت 
بع�س  للللتلللقلللدمي  المللللللللللارات  كللل�لللسلللافلللة 
م�ساركة  خللللللالل  ملللللن  اللللفلللعلللالللليلللات 
اأثنت  كما   2020 اك�سبو  يف  اللللوزارة 
ال�سباب  م�ساركة  على  الوزيرة  معايل 
اجلمعية  تللقللدمللهللا  اللللتلللي  واللللفلللر�لللس 
اأ�سحاب  اإ�للللسللللراك  واأهلللمللليلللة  لللللل�للسللبللاب 
ال�سوء  مللعللاللليللهللا  و�للسلللللطللت  اللللهلللملللم 
للتطوع  الللوطللنلليللة  املللنلل�للسللة  دور  علللللى 

"متطوعني.امارات" يف تعزيز وجذب 
التطوعية  الأن�سطة  ملمار�سة  ال�سباب 
والللكلل�للسللفلليللة. مللن جللانللبلله قلللدم �سعادة 
لل�سراكات  عللر�للسللا  الللهللنللداوي  اأحللمللد 
التي حتققها املنظمة الك�سفية العاملية 
والتطوعية  ال�سبابية  املللنللظللمللات  مللع 
يف الللللعللللامل والللللتللللي كللللللان للللهلللا الثللللر 
دول  خمتلف  يف  الللكللبللري  الجللتللمللاعللي 
تطوعية  حركة  واأقلللدم  كاأكرب  العامل 
عام  مائة  اكللر من  العامل عمرها  يف 
الإمللللارات  دوللللة  ا�ست�سافة  ان  وا�للسللار 
الللعللربلليللة املللتللحللدة وامللللللارة دبللللي على 
املنتدى  ادارة  لفريق  التحديد  وجلله 
املنظمة  ثقة  يعك�س  الك�سفي  واملوؤمتر 
يف قدرات الدولة وما متتلكه من بنية 
حتتية وتكنولوجية متميزة بالإ�سافة 
اىل كون الدولة يف قلب العامل وهناك 
وانتقال  و�للسللول  اجللللراءات  يف  �سهولة 
العامل اجمع من واىل دبي بالإ�سافة 
اىل تلللوافلللر نللظللام مللتللملليللز للللللدولللة يف 

تللطللبلليللق الجلللللللللللراءات الحلللللرتازيلللللة. 
وقللللللام �لللسلللعلللادة اللللدكلللتلللور �لللسلللامل عبد 
الللرحللمللن الللدرمللكللي بلللاطلللالع معايل 
تنفذها  التي  الن�سطة  على  الللوزيللرة 
والعمل  اللل�للسللبللاب  خلللدمللة  اجلللمللعلليللة 
بت�سليط  وقلللام  الللدولللة  الللتللطللوعللي يف 
ال�سمو  اأ�سحاب  م�ساركة  على  ال�سوء 
املغفور  ورئا�سة  الك�سفية  احلللركللة  يف 
را�سد  ال�سيخ حمدان بن  بللاإذن اهلل  له 
للك�سافة  العلى  للمجل�س  مكتوم  اآل 
 1972 عام  يف  اجلمعية  تاأ�سي�س  مع 
ورعاية واهتمام �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
ال�سارقة  حاكم  العلى  املجل�س  ع�سو 
الللكلل�للسللفلليللة ورعللايللتلله للقاء  بللاحلللركللة 
عام   18 مللدار  على  اللللدويل  الك�سفي 

منذ عام 2003.
اجلمعية  ا�سرتاتيجية  اأن  اإىل  واأ�للسللار 
على  تللل�لللسلللللللط   2025  2021-
راأ�سها  على  الولللويللات  من  جمموعة 

الهمم  ا�سحاب  ودمج  ال�سباب  ا�سراك 
وال�سراكة مع جهات العمل التطوعي. 
�سعادة عمرو حمدي  نوه  ومن جانبه 
بلللاللللدور الللتللي تللقللدملله اجلللمللعلليللة على 
على  ال�سوء  م�سلطا  العربي  امل�ستوى 
اجلمعيات  قللدمللتللهللا  اللللتلللي  اجلللللهللللود 
الك�سفية العربية وعلى راأ�سهم جمعية 
جائحة  مواجهة  يف  الملللارات  ك�سافة 
كللورونللا والللتللواجللد دائللمللا يف خمتلف 

تدعم  ان  �ساأنها  مللن  التي  الفعاليات 
الزمللللللات مثمنا  اللللدوللللة يف خمللتلللللف 
دور دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
الك�سفية  الفعاليات  ودعللم  ا�ست�سافة 
اأو�سح  ومن جانبه  والعاملية.  العربية 
اأن جمعية ك�سافة  �سعادة خليل رحمة 
المارات بالتعاون مع املنظمة العاملية 
وذللللك   SAPو الللكلل�للسللفلليللة  للللللحللركللة 
للللتلللدريلللب عللللدد ملللن الللكلل�للسللافللني على 

و�سيم  واملللتللطللورة  احلللديللثللة  التقنيات 
العاملي  الك�سفي  املخيم  لفعاليات  بث 
على الهواء والنرتنت "جوتا جوتي" 
بث  ليتم  اك�سبو  يف   SAP جناح  من 
6000 ك�ساف  هللذا احلللدث حلللوايل 
الللعللامل حلليللث يقام  انللحللاء  مللن جميع 
هذا  وياأتي  �سنويا  العاملي  املخيم  هذا 
�للسللمللن النلل�للسللطللة والللفللعللاللليللات التي 

تقدمها اجلمعية �سمن اك�سبو.

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت دائرة ال�سحة اأبوظبي ومكتب اأبوظبي للمقيمني باقة من الإجراءات 
اجلديدة الهادفة اإىل دعم ومتكني الأطباء يف اإمارة اأبوظبي لتقدمي طلباتهم 
للح�سول على الإقامة الذهبية يف اأبوظبي مبا ي�سمن لهم �سهولة التقدمي 

ب�سال�سة وي�سر.
الذين  لالأطباء  تقدمي حزمة مميزة  �سيتم   .. اجلديدة  لالإجراءات  ووفقاً 
ر�سحتهم دائرة ال�سحة اأبوظبي للح�سول على اإقامتهم الذهبية من خالل 
مركز يا�س ت�سهيل اأحد املراكز املتخ�س�سة بتقدمي طلبات الإقامة الذهبية 
ر�سوم  حتديد  مت  حيث  ال�سحية  الرعاية  جمللال  يف  اأخ�سائيني  عرب  وذلللك 
للباقة املميزة بقيمة 4،000 درهم لكل طلب ت�سمل هذه الر�سوم اخلدمات 
وخدمات  ال�سفر  جللواز  وت�سليم  ا�ستالم  الإمللاراتلليللة  الهوية  مثل  الإ�سافية 
وتعديل  الطلب  تللقللدمي  ر�للسللوم  اإىل  بللالإ�للسللافللة  للمكفولني  الإقللامللة  تعليق 

الو�سع وختم التاأ�سرية وخدمات ت�سهيل.
كما تتوفر باقتان بقيمة 3،470 درهم للخيار الأول يف حال مت الدفع عن 
طريق التحويل البنكي و3،547 درهم للخيار الثاين يف حال مت الدفع عرب 
الإنرتنت بحيث ل ت�سمل جميع الر�سوم املذكورة واخلا�سة بجميع الباقات 

ر�سوم اإلغاء الإقامة احلالية ور�سوم الفح�س الطبي.

كما يتم تطبيق ر�سوم مماثلة لكل فرد من اأفراد الأ�سرة عند تقدمي طلب 
العادّية من  الباقات  على  التقدمي  الذهبية وميكن  الإقامة  على  للح�سول 

. ica.gov.ae خالل موقع الهيئة الحتادّية للهوّية واجلن�سّية
والفعالية  الللكللفللاءة  لتعزيز  واملب�ّسطة  اجلللديللدة  الللبللاقللة  هللذه  ت�سميم  ومت 
اإىل  للو�سول  و�سيطة  خللدمللة  مللراكللز  اإىل  اللللللجللوء  لللتللفللادي  الإجلللللراءات  يف 
خدمة  تقدمي  على  بالرتكيز  نف�سه  الوقت  يف  لهم  ال�سماح  مع  املر�سحني، 
الإقامة  على  احل�سول  يف  حقيقية  رغبة  لديهم  الذين  للمتقدمني  مميزة 

الذهبية.
العاملة  الللقللوى  لقطاع  التنفيذي  املللديللر  ال�سويدي  را�للسللد  الللدكللتللور  وقلللال 
اأبوظبي  " نعمل عن كثب مع مكتب  اأبوظبي:  ال�سحية يف دائرة ال�سحة - 
للمقيمني ملوا�سلة متكني الأطباء و�سمان رفاههم وا�ستقرارهم يف الإمارة 
حيث يللاأتللي اإطلللالق الللبللاقللات اجلللديللدة خللري دللليللل على الللتللزامللنللا امل�سرتك 
ملجتمعنا  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وفللق  �سحية  رعاية  بتقدمي  واملتوا�سل 
وكما هو احلال دائماً كانت و�ستبقى �سالمة ورفاهية الأفراد واملجتمعات يف 

الإمارة على راأ�س اأولوياتنا ".
واأ�ساف : " نتطلع من خالل التن�سيق امل�سرتك مع املكتب اإىل امل�سي قدماً 
نحو م�ستقبل م�سرق للقطاع ال�سحي يف الإمارة وذلك من خالل ا�ستقطاب 
املزيد من الأطباء اإىل اأبوظبي وتزويد املتفانني منهم بالدعم الالزم لإثراء 

اإ�سهاماتهم يف القطاع مبا ينعك�س على �سالمة و�سعادة ورفاهية اجلميع." 
من جانبه قال �سامح القبي�سي املدير التنفيذي ملكتب ال�سوؤون التنفيذية يف 
" نحن ملتزمون بتقدمي اخلدمات  اأبوظبي:   - التنمية القت�سادية  دائرة 
للعي�س  مف�سلة  كوجهة  اأبوظبي  مكانة  تعزز  اأن  �ساأنها  من  التي  والربامج 
والعمل والزدهار وي�سعدنا العمل يداً بيد مع دائرة ال�سحة – اأبوظبي حيث 
ا�ستطعنا تنظيم عملية فّعالة تهدف اإىل متكني الأطباء من احل�سول على 
" نحر�س على تعزيز   : حياة مهنية را�سخة وناجحة يف الإمارة." واأ�ساف 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  الأخللرى  اجلهات  مع  الفاعلة  وال�سراكة  التعاون 
حيث  الذهبية  الإقللامللة  على  احل�سول  يف  امل�ستهدفة  للفئات  عالية  بكفاءة 
يعك�س التعاون مع دائرة ال�سحة – اأبوظبي قدراً كبرياً من تكامل الأدوار 
اإليه ويدفعنا للتطلع  احلكومية، مما ميهد الطريق نحو حتقيق ما ن�سبو 
نحو املزيد واإن�ساء نظام يوفر الوقت واجلهد ويحافظ على املوارد ويعّزز من 
ا�ستدامة �سري العمل من خالل هذا النهج القائم على التن�سيق والتعاون مما 
ميكننا من تقدمي اأكرب قدر من الدعم لأكرب عدد ممكن من الأفراد ون�سجع 
الفر�سة."  هللذه  مللن  ال�ستفادة  على  تر�سيحهم  مت  الللذيللن  الأطللبللاء  جميع 
وكبار  للم�ستثمرين  اأبوظبي  يف  الإملللارات  لدولة  الذهبية  الإقامة  وتتوّفر 
ملدة  تاأ�سرية  املتقدمون على  العامل حيث يح�سل  اأنحاء  املواهب من جميع 
ت�سل اإىل ع�سر �سنوات ومتنحهم فر�سة العي�س والعمل والدرا�سة يف اأبوظبي 

دون احلاجة اإىل كفيل.
ومت اإطالق الإقامة الذهبية جلذب املواهب وت�سجيع ال�ستثمارات مما يعزز 
اآفاق التنمية والقت�ساد يف اأبوظبي كما تتوفر جمموعة وا�سعة من خيارات 
التاأ�سريات جلميع املتقدمني الراغبني يف العمل والإبداع والدرا�سة والتمّيز 

وال�ستثمار يف القطاعات الرئي�سية لالإمارة مبا يف ذلك الرعاية ال�سحية.
ويتعني على جميع املتقدمني للح�سول على الإقامة الذهبية تقدمي اإي�سال 
التايل:  الإلللكللرتوين  الللربيللد  عللنللوان  اإىل  التاأ�سرية  طلب  مللع  الر�سوم  دفللع 
املركز  زيلللارة  مللن  بللدًل   doh.goldenvisa@yastasheel.ae
الإنرتنت  عرب  الذهبية  الإقامة  ر�سوم  �سداد  ميكنهم  كما  �سخ�سي.  ب�سكل 
https://yastasheel. ت�سهيل:  يا�س  مركز  موقع  خالل  من  اأي�ساً 

وعند ا�ستالم الطلبات �سيقوم مركز يا�س ت�سهيل لأخ�سائيي الرعاية   /ae
جميع  على  للح�سول  اأبللوظللبللي   - ال�سحة  دائلللرة  مللع  بالتوا�سل  ال�سحية 

الوثائق املطلوبة وذات ال�سلة.
اأبوظبي  ومكتب  اأبوظبي   - ال�سحة  دائللرة  بني  اجلديدة  لالتفاقية  ووفقاً 
للمقيمني مل يعد مطلوباً من الأطباء التوا�سل مع دائرة ال�سحة للح�سول 
اأ�سبوعني مع  الذهبية حوايل  الإقامة  امل�ستندات وي�ستغرق طلب  على هذه 
بالفح�س  والقيام  احلالية  التاأ�سرية  اإلللغللاء  �للسللرورة  العتبار  بعني  الأخلللذ 

الطبي يف الوقت املحدد.

ح�سة بوحميد ت�ستقبل وفد املنظمة العاملية والعربية للحركة الك�سفية

دائرة ال�سحة ومكتب اأبوظبي للمقيمني يطلقان اإجراءات جديدة للح�سول على الإقامة الذهبية

•• عجمان-وام: 

"ان�ساء  م�سروع  اإجنللاز  على  والتخطيط يف عجمان  البلدية  دائللرة  تعمل 
م�ساحات اجتماعية" يف خمتلف اأنحاء الإمارة ، وذلك بتوجيهات مبا�سرة 
من �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان بتوفري اأماكن 
وم�ساحات متعددة لتكون متنف�ساً ومالذاً اآمنا لالأطفال ملمار�سة األعابهم 
 ، لديهم  ال�سعادة  م�ستوى  ورفلللع  ومواهبهم  مهاراتهم  و�سقل  بحرية 
ومبتابعة حثيثة من ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 

والتخطيط .
البلدية  دائللللرة  علللام  النعيمي مللديللر  �للسللعللادة عللبللدالللرحللمللن حمللمللد  وقلللام 
يف  العمل  �سري  على  خاللها  اطلع  ميدانية  بجولة  بعجمان  والتخطيط 

معني  خالد  املهند�س  خاللها  رافللقلله  اجتماعية  �ساحات  ان�ساء  م�سروع 
احلو�سني املدير التنفيذي لقطاع ال�سحة العامة والبيئة بالدائرة وعدد 

من امل�سوؤولني عن امل�سروع.
على  حتللر�للس  عجمان  حكومة  اإن  اجلللولللة  انللتللهللاء  عقب  �سعادته  قللال  و 
مقومات  كل  فيها  تتوفر  مثايل  عي�س  مدينة  لتكون  بللالإمللارة  الرتللقللاء 
اللل�للسللعللادة والللرفللاهلليللة واخللللدملللات املللثللاللليللة ، و جميع مللوؤ�للسلل�للسللات ودوائلللر 
الإمارة تعمل جنباً جلنب لتحقيق روؤى القيادة وتكمل جهودها ل�سمان 
اإمللارة مثالية لل�سكان والللزوار ، وعليه عملت الدائرة على حتقيق  اإيجاد 
التو�سيات ال�سادرة عن درا�سة الرفاه الذاتي والتي اأعدها مركز الح�ساء 
والتناف�سية بعجمان حتت عنوان "�سعادة الطفل يف اإمارة عجمان" والتي 
الرتفيهية  والأماكن  وامل�سابح  واحلدائق  اللعب  م�ساحات  بزيادة  اأو�ست 

الأطفال تطور قدراتهم يف  اأمللام  اإيجاد م�ساحات لالبداع  ت�سمن  والتي 
كافة املجالت.

حديقة  م�سروع  يف  العمل  �سري  عجمان  بلدية  عللام  مدير  �سعادة  وتفقد 
ارتلللاأت  اللللدائلللرة  اأن  مبيناً   ،  3 النعيميه  مبنطقة  عللجللمللان  �للسللتللوديللهللات 
ان�ساءاحلديقة و�سط منطقة حيوية يقطنها العديد من ال�سكان وت�سهد 

توافد للزوار على مدار ال�ساعة.
وا�ستمع خالل اجلولة ل�سرح مف�سل قدمه املهند�س خالد معني احلو�سني 
10 الف مرتمربع  حلللواىل  علللللى م�ساحة  اأقلليللمللت  الللتللي  احلللديللقللة  عللن 
رى  ونللظللام  واإ�للسللاءة  مياه  دورات  ومبنى  للم�سي  ممللرات  اأعللمللال  وت�سمل 
واأعمال زراعة جتميلية ومظالت واألعاب اأطفال مو�سحاً اأن ن�سبة الإجناز 
الأعللمللال مع  النتهاء من  املتوقع  ومللن  املئة  25 يف  بلغت نحو  بامل�سروع 

نهاية العام اجلاري.
وحتدث احلو�سني عن م�سروع حديقة �ساحة ال�سعادة مبنطقة اجلرف 1 
التي اأقيمت على م�ساحة حواىل 5000 مرت مربع ، حيث ت�سمل املرحلة 
الأوىل من امل�سروع ان�ساء مناطق زراعية ونظام رى وممرات جري ومناطق 
األعاب واإ�ساءة بالطاقة ال�سم�سية وجل�سات ومواقف �سيارات، مو�سحاً اأن 
ن�سبة الإجناز بامل�سروع بلغت 30 يف املئة. و ا�ساف احلو�سني ان الدائرة 
ت�سعى لزيادة الرقعة اخل�سراء يف الإمارة حيث بلغ عدد احلدائق العامة 
باإجماىل م�ساحة  17 حديقة  املا�سي  العام  نهاية  بالإماره حتى  املنجزة 
قدرها 1234000 مرت مربع فيما و�سل عدد احلدائق ال�سكنية حتى 
مرت   37237 م�ساحة  باإجمايل  حديقة   12 اىل  املا�سي  الللعللام  نهاية 

مربع.

��ستفاد منه 2500 م�سارك

»نا�سئة ال�سارقة« تختتم اأعمال خميمها الفرتا�سي »�سيفك ويانا« 
•• ال�صارقة-الفجر:

القادة  ل�سناعة  قرن"  "ربع  ملوؤ�س�سة  التابعة  ال�سارقة"،  "نا�سئة  اختتمت 
الذي  ويانا"،  "�سيفك  الفرتا�سي  خميمها  من  الثانية  املرحلة  واملبتكرين، 
ال�سارقة  هيئة  برعاية  مهاراتك"،  تنع�س  �سيفية  "جتربة  �سعار  حتت  اأقيم 

لالإذاعة والتلفزيون، "الراعي الإعالمي الر�سمي".
ال�سارقة  نا�سئة  2500 م�سارك من منت�سبي  �سارك فيه  الذي  املخيم  واأقيم 
واجلمهور يف الأعمار من 13 اإىل 18 عاماً، بهدف ال�ستثمار الأمثل لطاقات 
املتميزين  واكت�ساف  ومفيد،  نافع  هو  مبا  ال�سيفية  العطلة  خللالل  ال�سباب 
معارفهم  تنمية  يف  ت�ساعدهم  التي  الللربامللج  من  منوعة  باقة  يف  واإ�سراكهم 
والثقايف  العلمي  والإبللداع  والتميز  التفرد  على  قدراتهم  وتعزيز  ومهاراتهم، 

والفني ومهارات احلياة وتطوير الذات.
وتعرف امل�ساركون اإىل مفهوم الإلهام وم�سادره واأنواعه واأهميته، اإ�سافة اإىل 
بعنوان  التي حملت  التفاعلية  الأر�لللس، خللالل اجلل�سة  ابتكار على وجلله  اأهللم 
ع�سو  احلللزامللي،  هللالل  حممد  ا�ست�سافت  والتي  اأعمال"،   رائللد  مع  "لقاء 
هالل  حممد  جمموعة  رئي�س  ال�سارقة  و�سناعة  جتللارة  غرفة  اإدارة  جمل�س 
معلوماتهم  تعزيز  وال�سباب  النا�سئة  معارف  اإثللراء  بهدف  التنفيذي،  واملدير 

يف قطاع ريادة الأعمال.
وقدم حممد هالل خالل اجلل�سة جمموعة من الن�سائح القيمة للم�ساركني 
اأنللواع الذكاءات التي  الللذات، وذلك عرب حتديد  اأهمية ابتكار  اأبرزها  كان من 
يتمتع بها كل الفرد، اإ�سافة اإىل املوهبة املف�سلة واأهمية الربط بينهما وبني 
ال�سغف لتحقيق الهدف، وعر�س ق�سة جناحه امللهمة وجتربته يف عامل ريادة 

الأعمال 
ملوؤ�س�سة  التابع  اإرثللي  بالتعاون مع جمل�س  اأقيمت  التي  الريزن  ويف ور�سة فن 
بالفروخة  فنية  قطعة  �سنع  كيفية  امل�ساركون  تعلم  بللاملللراأة،  لالرتقاء  منللاء 
الإماراتية، بتقنية فن الريزن، وتعرفوا اإىل مفهوم الفروخة التي تجُعد واحدة 
الإمللاراتللي ويف منطقة اخلليج  الللزي  بها  يتميز  التي  الأ�سا�سية  العنا�سر  من 
واملعا�سر،  واحلللديللث  القدمي  بني  ما  تطورها،  ومللراحللل  واأجللزائللهللا،  العربي، 
اإ�سافة اإىل الأدوات امل�ستخدمة يف فن الريزن، والأوان اخلا�سة بهذه التقنية 
الفنية وكيفية �سنع عمل فني يحمل م�سمونا جماليا بالريزن ورقائق الذهب 

والفروخة الإماراتية.
للللللدفللاع املدين،  الللعللامللة  الللقلليللادة  بللالللتللعللاون مللع  واأقلليللمللت ور�للسللتللان تثقيفيتان 
متمثلة يف الإدارة العامة للدفاع املدين بال�سارقة – املنطقة ال�سرقية، قدمها 
جاءت  بللللالإدارة،  ال�سيانة  فريق  قائد  احلللمللادي،  حممد  اأحللمللد  اأول  امل�ساعد 
امل�ساركون  وتعرف  والطفايات"،  احلرائق  "ت�سنيفات  بعنوان  الأوىل  الور�سة 
خاللها اإىل ت�سنيفات احلرائق واأنواعها ودرجاتها، اإ�سافة اإىل اأنواع طفايات 
بينما  اإخماده،  املللراد  احلريق  لدرجة  وفقاً  األوانها،  ترمز  ماذا  واإىل  احلرائق 
حملت الور�سة الثانية عنوان "الإخالء واأنواعه والتعلميات الواجب اتباعها"، 
لتدريب امل�ساركني على ح�سن الت�سرف اأثناء الكوارث والأزمات، وكيفية اإخالء 

املباين من �ساغليها يف احلالت الطارئة.
اأهم املعامل ال�سياحية والوجهات الرتفيهية باإمارة  وزار امل�ساركون افرتا�سياً 

�سعد  اآملللال  املللدربللة  قدمته  الللذي  الداخلية"  "ال�سياحة  برنامج  يف  ال�سارقة 
واأنواعها  واأهميتها،  ال�سياحة  مفهوم  اإىل  وتعرفوا  وتطوير،  تعليم  ا�ست�ساري 
ال�سياحي،  املر�سد  يف  توافرها  يجب  التي  ال�سفات  اأهللم  اإىل  اإ�سافة  املختلفة، 
امل�ساركني مبحتوى  اإملللام  م�سابقة لكت�ساف مدى  اأقيمت  الربنامج  ويف ختام 
ال�سياحية  بللالأمللاكللن  الللتللعللريللف  يف  املكت�سبة  مللهللاراتللهللم  واخللتللبللار  الللربنللامللج 

املو�سوي  الدكتور ه�سام  املائية" الذي قدمه  "الزراعة  برنامج  وو�سفها. ويف 
علللللى مللعلللللومللات قيمة عن  امللل�للسللاركللون  تللعللرف  املللائلليللة  اللللزراعلللة  املتخ�س�س يف 
امل�ستخدمة فيها، وكيفية  الأدوات  واأهم  واأنظمتها،  املائية ومميزاتها  الزراعة 
اإنبات البذور وتفريدها، والهتمام بال�ستالت النامية، واأنواع املغذيات ون�سب 
اإ�سافتها للمياه، وطّبق امل�ساركون ما تعلموه من مهارات يف الربنامج لزراعة 

النبتة  اإىل  بالو�سول  ملحوظاً  البذور، وحققت جتاربهم جناحاً  اأنللواع  بع�س 
�ساعات احلائط  البحر على  "ر�سم موج  امل�ساركون يف ور�سة  الكاملة. وتعرف 
بفن الريزن"، التي قدمتها الفنانة الت�سكيلية بوادر ب�سري، على تقنيات الر�سم 
لإنللتللاج عمل فني  �ساعة حائطية  البحر على  مللوج  الللريللزن، وحمللاكللاة  مبللادة 

ديكوري. 

بتوجيهات عمار النعيمي ..دائرة البلدية بعجمان تعمل على اإجناز م�سروع اإن�ساء �ساحات اجتماعية 

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لتنفيذ رقم  159/2019/207  تنفيذ جتاري 
املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

2017 جتاري كلي القا�سي باإلزام املنفذ �سدهم   /1658 مو�سوع التنفيذ تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  ) 1،964،778.26 درهم ( �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب التنفيذ / املعدات القوية 

خلدمات ال�سرف ال�سحي و�سحب املياه ذ.م.م  - واآخرون 
عنوانه - اإمارة دبي - منطقة ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية ال�سركال 2 - الطابق اخلام�س - مكتب رقم 506 - رقم  

مكاين/2310594419 وميثله / عبداهلل عبدالقادر علوي نا�سر الهيثمي
املطلوب اإعالنه / �سركة ال�سرح للمقاولت - ذ.م.م - ميلكها و يديرها / احمد عبد اهلل �سيف بن دروي�س ال�سحي
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 -  97142577755  - مكاين/3505197825  رقلللم   -  1007 رقلللم  مللكللتللب   -  10 الللطللابللق   - ملليللالنلليللم 

 info@alsarh.ae  -  97142577733
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان 
اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
تاأمني  ايللداع  ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلللكللرتوين  موقعها  وعلى 
ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا 
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية )حتت الإن�ساء( املنطقة : ند ح�سة : رقم  الر�س : 1335 امل�ساحة : 60.56 مرت مربع  
"cambridge business centre - ا�سم + رقم املبنى : رقم الوحدة 104  القيمة الكلية : 717.047.00 درهم ،   
نوع العقار : �سقة �سكنية )حتت الإن�ساء( املنطقة : ند ح�سة : رقم  الر�س : 1335 امل�ساحة : 63.20 مرت مربع  
"cambridge business centre - ا�سم + رقم املبنى : رقم الوحدة 605  القيمة الكلية : 748.306.00 درهم

نوع العقار : �سقة �سكنية )حتت الإن�ساء( املنطقة : ند ح�سة : رقم  الر�س : 1335 امل�ساحة : 60.56 مرت مربع  
"cambridge business centre - ا�سم + رقم املبنى : رقم الوحدة 304  القيمة الكلية : 717.047.00 درهم

نوع العقار : �سقة �سكنية )حتت الإن�ساء( املنطقة : احلبية الرابعة : رقم  الر�س : 95 امل�ساحة : 46.77 مرت مربع رقم -  
 ا�سم + رقم املبنى : CHAMPIONS TOWER 3  رقم الوحدة 210  القيمة الكلية : 352.399.00 درهم

 4 مللربللع   مللرت   86.01  : امل�ساحة   -  85  : الر�لللس  رقللم   : الللرابللعللة  احلبية   : -املنطقة  �سكنية  �سقة   : العقار  نللوع 
"CHAMPIONS TOWER  ا�سم + رقم املبنى - رقم الوحدة 606 - القيمة الكلية : 648.062.00 درهم 
 4 مللربللع   مللرت   74.49  : امل�ساحة   -  85  : الر�لللس  رقللم   : الللرابللعللة  احلبية   : -املنطقة  �سكنية  �سقة   : العقار  نللوع 
"CHAMPIONS TOWER  ا�سم + رقم املبنى - رقم الوحدة 601 - القيمة الكلية : 561.262.00 درهم

 4 مللربللع   مللرت   90.06  : امل�ساحة   -  85  : الر�لللس  رقللم   : الللرابللعللة  احلبية   : -املنطقة  �سكنية  �سقة   : العقار  نللوع 
"CHAMPIONS TOWER  ا�سم + رقم املبنى - رقم الوحدة 603 - القيمة الكلية : 678.577.00 درهم 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لتنفيذ رقم  159/2019/207  تنفيذ جتاري 

املنظورة يف  دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
املنفذ  بللاإلللزام  القا�سي  كلي  جتللاري   2017  /1658 رقللم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  التنفيذ  مو�سوع 
�سدهم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره  ) 1،964،778.26 درهم ( �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب التنفيذ / 

املعدات القوية خلدمات ال�سرف ال�سحي و�سحب املياه ذ.م.م  - واآخرون 
عنوانه - اإمارة دبي - منطقة ديرة - �سارع بور�سعيد - بناية ال�سركال 2 - الطابق اخلام�س - مكتب رقم 506 

- رقم  مكاين/2310594419 وميثله / عبداهلل عبدالقادر علوي نا�سر الهيثمي
املطلوب اإعالنه / �سركة ال�سرح للمقاولت - ذ.م.م - ميلكها و يديرها / احمد عبد اهلل �سيف بن دروي�س ال�سحي 
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - النهدة الأويل - �سارع بغداد - مبني مركز البالتني لالأعمال - مقابل مدر�سة 
 -  97142577755  - مكاين/3505197825  رقللم   -  1007 رقللم  مكتب   -  10 الطابق   - ميالنيم 

 info@alsarh.ae  -  97142577733
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :  �سقة �سكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س 85  - رقم البلدية 142 - 
682  - امل�ساحة : 86.01 مرت مربع - ا�سم املبنى : CHAMPIONS TOWER4 - رقم الوحدة 
الر�س  رقللم   - الرابعة  : احلبية  املنطقة   - �سكنية  �سقة   ، درهللم    648.062.00  : الكلية  القيمة   -  606  :
 CHAMPIONS  : املبنى  ا�سم  74.49 مرت مربع -   : امل�ساحة   -  682  -  142 البلدية  85  - رقم 
 : املنطقة   - �سكنية  �سقة  درهم    561.262.00  : الكلية  القيمة   -  601  : الوحدة  رقم   -  TOWER4
احلبية الرابعة - رقم الر�س 85  - رقم البلدية 142 - 682  - امل�ساحة : 90.06 مرت مربع - ا�سم املبنى : 
678.577.00 درهم  ،  603 - القيمة الكلية :  CHAMPIONS TOWER4 - رقم الوحدة : 
�سقة �سكنية )حتت الإن�ساء( املنطقة : ند ح�سة : رقم  الر�س : 1335 رقم البلدية 508 -626  - امل�ساحة 
: 60.56 مرت مربع - ا�سم املبنى : cambridge business centre رقم الوحدة : 104 - القيمة 
الكلية : 717.047.00 درهم  ، �سقة �سكنية )حتت الإن�ساء( املنطقة : ند ح�سة : رقم  الر�س : 1335 رقم 
 cambridge business centre : البلدية 508 -626  - امل�ساحة : 63.20 مرت مربع - ا�سم املبنى
ند   : املنطقة  الإن�ساء(  �سكنية )حتت  �سقة   ، درهللم    748.306.00  : الكلية  القيمة   -  605  : الوحدة  رقم 
املبنى :  ا�سم  60.56 مرت مربع -   : امل�ساحة   -  626- 508 البلدية  1335 رقللم   : ح�سة : رقللم  الر�للس 
 ، 717.047.00 درهم    : الكلية  القيمة   - 304  : الوحدة  cambridge business centre رقم 
�سقة �سكنية )حتت الإن�ساء( املنطقة : احلبية الرابعة : رقم  الر�س : 95 رقم البلدية 266 -682  - امل�ساحة 
: 46.77 مرت مربع - ا�سم املبنى : CHAMPIONS TOWER3 - رقم الوحدة : 201 - مببلغ 

درهم   352.399.00
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

�عالن حكم بالن�سر        
                  يف  �لدعوى رقم:3121/2020/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية الثانية رقم 12
البناء �س.ذ.م.م(  املدعي عليها الوىل )�سركة هاملتون�س لعمال  الدعوى : بحل وت�سفية  مو�سوع 
مع مايرتتب على ذلك من اثار وتعيني م�سف لها تكون مهتمه ا�ستالم موجوداتها واأ�سولها و�سداد 
ديونها واعادة مركز كل �سريك اىل ما كان عليه قبل التعاقد وت�سليمه ح�سته من راأ�س املال والأرباح 

كل بح�سب ح�سته يف راأ�س املال مع ا�سافة امل�سروفات والتعاب على عاتق الت�سفية اتعاب املحاماة 
املدعي:علي �سامل علي عبيد اجلالف املهريي

عنوانه:المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي - مبنى بنايات نادي الن�سر - �سقة 105 - 
بجانب حمطة مرتو عود ميثاء 

املطلوب اإعالنه :  1- هاملتون�س لعمال البناء �س.ذ.م.م 
عنوانه:المارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �سارع �سارع برج خليفة - مبنى بناية 

HAMIL TONSOLUTIONDUBAI@GAMIL.COM - 043573331 - 0506441155 - 710 مرتو بولي�س - �سقة
وت�سفية  بحل  بتاريخ:2021/1/24  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  :نعلنكم  الإعللالن  مو�سوع 
احل�سابي  اخلللبللري  وتعيني  �لللللس.ذ.م.م(  الللبللنللاء  لعللمللال  )هاملتون�س  الوىل  عليها  املللدعللي  ال�سركة 
مدير  وعلى  التزامات  من  عليها  ومللا  حقوق  من  لها  ومللا  ا�سولها  كافة  جلللرد  لها  م�سفيا  املخت�س 
ادارتها تقدمي كافة ح�ساباتها واموالها ودفاترها ووثائقها للم�سفي وعلى  ال�سركة والقائمني على 
الخري حترير قائمة مف�سلة باموال ال�سركة والتزاماتها وميزانيتها ويوقعها معه مديرو ال�سركة 
ان يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على اموال  امل�سفي  الت�سفية وعلى  اأعمال  واأن مي�سك دفرتا لقيد 
ال�سركة وحقوقها وان ي�ستوفى مالها قبل الغريوان يودع املبالغ التي يقب�سها يف احد امل�سارف حل�ساب 
ال�سركة حتت الت�سفية فور قب�ستها وان يويف ما على ال�سركة من ديون وبيع ما لديها من منقولت 
وعليه  املحكمة  بللاذن من  ال  واحللدة  ال�سركة مرة  يبيع كل موجودات  ال  العلني على  باملزاد  او عقار 
دعوتهم  مع  الت�سفية  بافتتاح  الو�سول  بعلم  م�سجلة  يكتب  وجللدوا  ان  ال�سركة  دائني  جميع  اإخطار 
لتقدمي طلباتهم خالل خم�سة واربعون يوما من تاريخ الخطار وللم�سفي اجراء الخطار بالن�سر 
يف �سحيفتني حمليتني يوميتني ت�سدران باللغة العربية ان كان الدائنون غري معلومني او مواطنهم 
غري معلومة وايداع الديون خزينة املحكمة يف حالة اذا مل يقدم بع�س الدائنني طلبات وكذلك ايداع 
مبالغ تكفي للوفاء بالديون املتنازع عليها ال اذا ح�سل ا�سحاب تلك الديون على �سمانات كافية او 
ال�سركة  امللوال  يق�سم  ان  املنازعة وعليه  الف�سل يف  يتم  ان  ال�سركة اىل  امللوال  تق�سيم  تاأجيل  تقرير 
الناجتة عن الت�سفية على ال�سركاء مبا يعادل ح�س�سهم يف راأ�س املال بعد اداء ديون ال�سركة ان وجدت 
وكذلك توزيع اخل�سارة بذات الطريقة وعليه تقدمي ح�سابا موؤقتا لعمال الت�سفية كل �ستة اأ�سهر وان 
يعر�سه على ال�سركاء وعلى امل�سفي عند انتهاء الت�سفية ان يقدم ح�سابا ختاميا لها وعليه �سهر هذا 
احلكم كذلك عند انتهاء الت�سفية بال�سجل التجاري اأن يقوم بتقدمي طلب ل�سطب قيد ال�سركة من 
ال�سجل التجاري بعد الت�سفية وحددت املحكمة مبلغ ع�سرة ا لف درهم كاأجر للم�سفي ت�ساف على 
اأ�سهر من تاريخ �سهر هذا احلكم  عاتق الت�سفية وعلى امل�سفي النتهاء من الت�سفية.  خالل ت�سعة 
يف ال�سجل التجاري وعليه عر�س المر على املحكمة يف حالة عدم النتهاء خالل املدة �سالفة البيان 

والزمت املدعي عليهما امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
رئي�ص �لق�سم

حماكم دبي

حماكم  دبي �البتد�ئية    
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�لعدد 13317 بتاريخ 2021/8/18 

�إعــــــــــالن
الديكور  ال�سامل لعمال  ال�سلللللادة/الفن  بان  التنمية القت�سادية  دائلللرة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وال�سباغ ذ م م  رخ�سة رقم:1145393 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / الهام حممد غريب من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / الهام حممد غريب من 51 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سام الدين حممد حممود على

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة 3*2 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ الفن ال�سامل لعمال الديكور وال�سباغ ذ م م
TOTAL ART DECOR & PAINT WORKS - L L C

اإىل/ الفن ال�سامل لعمال الديكور وال�سباغ - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
  TOTAL ART DECOR & PAINT WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
مزيد  �سد  ال�سلللللادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

للمقاولت العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1013783 

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة �سد مزيد للمقاولت العامة
SADD MAZYAD GENERAL CONTRACTING

اإىل/ موؤ�س�سة �س ناين للمقاولت العامة
  S NINE GENERAL CONTRACTING

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/وارثي هاب للهدايا ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:4081845 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عائ�سه عبداهلل نا�سر �سعيد امل�سكرى %49
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد عبداهلل نا�سر �سعيد امل�سكرى51 %
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف امرليتا ا�س نا�سر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ويرينج هولون �سانتارين  
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
ن�سر هذا العالن وال فان  تاريخ  اأربعة ع�سر يوماً من  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مطعم �سرحد

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1022221 

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة �سعيد على ربيع هالل املزروعى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مزهر على خان حممد حنيف %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خان زمان �سرور خان

تعديل وكيل خدمات / حذف �سالح حممد على املال  

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

ن�سر هذا العالن وال فان  تاريخ  اأربعة ع�سر يوماً من  القت�سادية خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 125721بتاريخ: 2009/02/09
امل�سجلة بالرقم: 132811بتاريخ: 2011/02/20

باإ�سم املالك: �سات الباترو�س اإير  تران�سبورت م م ح   
وعنوانه: 6 اأي، غرفة 719 ايه، دبي  ، الإمارات العربية املتحدة 

 ا�سم املتنازل له: تول جلوبال  فورودجن الإمارات �س.ذ.م.م
 وعنوانه: م 1 م2 م3 م4، ديرة  املطار، �س.ب 35038، دبي،  الإمارات العربية املتحدة 

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
تاريلخ انتقال امللكية: 2021/03/31

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/08/17

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص 19 �أغ�سط�ص 2021 �لعدد 13318

EAT 165097

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 125722بتاريخ: 2009/02/09
امل�سجلة بالرقم: 153380بتاريخ: 2011/02/20

باإ�سم املالك: �سات الباترو�س اإير  تران�سبورت م م ح   
وعنوانه: 6 اأي، غرفة 719 ايه، دبي  ، الإمارات العربية املتحدة 

 ا�سم املتنازل له: تول جلوبال  فورودجن الإمارات �س.ذ.م.م
 وعنوانه: م 1 م2 م3 م4، ديرة  املطار، �س.ب 35038، دبي،  الإمارات العربية املتحدة 

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 39
تاريلخ انتقال امللكية: 2021/03/31

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/08/17

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص 19 �أغ�سط�ص 2021 �لعدد 13318

EAT 165097

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 125738 بتاريخ: 2009/02/09
امل�سجلة بالرقم: 132822بتاريخ: 2011/02/20

باإ�سم املالك: �سات الباترو�س اإير  تران�سبورت م م ح   
وعنوانه: 6 اأي، غرفة 719 ايه، دبي   ، الإمارات العربية املتحدة 

 ا�سم املتنازل له: تول جلوبال  فورودجن الإمارات �س.ذ.م.م
 وعنوانه: م 1 م2 م3 م4، ديرة  املطار، �س.ب 35038، دبي،  الإمارات العربية املتحدة 

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
تاريلخ انتقال امللكية: 2021/03/31

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/08/17

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص 19 �أغ�سط�ص 2021 �لعدد 13318

EAT 165097

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:

التميمي وم�ساركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 125739بتاريخ: 2009/02/09
امل�سجلة بالرقم: 153383بتاريخ: 2011/02/20

باإ�سم املالك: �سات الباترو�س اإير  تران�سبورت م م ح   
وعنوانه: 6 اأي، غرفة 719 ايه، دبي  ، الإمارات العربية املتحدة 

 ا�سم املتنازل له: تول جلوبال  فورودجن الإمارات �س.ذ.م.م
 وعنوانه: م 1 م2 م3 م4، ديرة  املطار، �س.ب 35038، دبي،  الإمارات العربية املتحدة 

بتاريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 39
تاريلخ انتقال امللكية: 2021/03/31

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2021/08/17

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص 19 �أغ�سط�ص 2021 �لعدد 13318

EAT 165097

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص 19 �أغ�سط�ص 2021 �لعدد 13318

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�ص 19 �أغ�سط�ص 2021 �لعدد 13318

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لدعوى رقم  12/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع الدعوى : اإ�سدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار )حمل ( رقم S05 - بلدية رقم 1 -612  - مبنى 
املبلغ  44 م مربع ور�سان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظري  178 - م�ساحتها  Q09 - ار�للس رقم  املبنى  ا�سم   - 1 رقم 

وامل�ساريف. الر�سوم  كافة  بالإ�سافة  البيع  مبلغ  ا�ستالم  التنفيذ  لطالب  والت�سريح  درهم   475100
طالب التنفيذ: م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة -  �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه :  عبد احلميد خالد عبداحلميد العاين  
عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - اأبوهيل - ديرة 

مو�سوع الإعالن :
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  ليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - املنطقة : ور�سان الوىل - رقم الر�س 178 - امل�ساحة : 44 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : 

 268869.49  : التقييم   -  S05  : الوحدة  رقم   -  Q09
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لدعوى رقم  94/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار حمل الطلب ثم بيعه 
وموا�سفاته : ال�سقة رقم 713 ? الطابق ال�سابع ? اإ�سم املبني : جليتز زيزيدن�س 3 ? تاور 2 - قطعة اأر�س رقم )105( - 
منطقة احلبية الثانية ? دبي مب�ساحة وقدرها 125.45 مرت، مع املواقف رقم ) B-143 و B-142(. ثانياً : خماطبة 

اجلهات املخت�سة يف امارة دبي بخ�سو�س بيع العقار املذكور باملزاد العلني. 
ثالثاً : الت�سريح لطالب التنفيذ باإ�ستالم مبلغ وقدره وقدره 819،129.75 درحماً )ثمامنائة وت�سعة ع�سر األفا ومائة 
وت�سعة وع�سرون درهم وخم�سة و�سبعون فل�ساً(. من ثمن البيع باملزاد العلني بالإ�سافة اإىل كافة الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ حق طالب التنفيذ يف اأي فوائد اإ�سافية حتى تاريخ ال�سداد التام.
طالب التنفيذ : بنك برودا - عنوانه : الإمللارات-اإمللارة دبي-بر دبي - دبي-مبنى بنك برودا - ال�سوق الكبري-مكتب رقم 

رحمه عبد اهلل نا�سر العوي�س ال�سام�سي عبداهلل   / وميثله   - الديوان  من  بالقرب  للعربة  -مقابل   201
املطلوب اإعالنه :  اجنايل جاين - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي بر دبي - دبي-مبنى جليتز ريزيدن�س 3 ?الربج رقم 2 - ط 

0502967855 – الثانية  713-احلبية  ال�سقة   7
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده :  راجيو جني 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  ليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية -املنطقة : احلبية الثانية - رقم الر�س 105 - 
رقم املبنى : 2  - رقم البلدية 7815-675 - ا�سم املبنى : جليتز ريزيدين�س 3 تاور 2 - رقم العقار : 713 - امل�ساحة 

: 125.45 مرت مربع التقييم )1.009.823/44( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لدعوى رقم  38/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع الدعوى : الت�سريح بتحديد موعد لنزع ملكية وبيع العقار )قطعة اأر�س رقم 62 مبنطقة �سيح �سعيب 2، دبي وما 
عليها من ميان مب�ساحة 86،203 قدم مربع( باملزاد العلني وفقاً لالإجراءات املتبعة.

طالب التنفيذ : م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي
2، بجوار اجلامعة الأمريكية بدبي، برج  اإمارة دبي، مدينة دبي لالنرتنت، �سارع ال�سيخ زايد، منطقة ال�سفوح  عنوانه : 
1428776320 ويعلن لدي وكيله القانوين مكتب ال�سويدي وم�ساركوه:اإمارة  ارنكو، الطابق رقم 25 ، رقم مكاين: 

دبي
وميثله / حممد را�سد حممد بن جرب ال�سويدي

املطلوب اإعالنه : ال�سركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة )�س.م.ع(
عللنللوانلله: اإمللللارة دبلللي، الللقللرهللود، �للسللارع املللطللار، بلللرج الللفللتللان بللللالزا، الللطللابللق اللللرابلللع، هللاتللف: 042821888، فاك�س: 
رقم:  مكاين   -  ggico@ggico.ae اللللكللرتوين:  الللربيللد  دبللي،   22588 الللربيللد:  �سندوق   ،042868828

 042868828      ggico@ggico.ae  -  0500000000  -  3331093773
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
 : امل�ساحة   -  531-377  : البلدية  رقللم   -  62  : الر�لللس  رقللم   -  2 �سعيب  �سيح   : املنطقة   - ار�للس ف�ساء   : العقار  نللوع 

 10.344.349.00  : التقييم   - مربع  مرت   8008.52
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر - للمنفذ �سده 

يف �لدعوى رقم  15/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�سوع الدعوى : اإ�سدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار  رقم S01 - بلدية رقم 1 -612  - مبنى رقم 1 - ا�سم 
املبنى Q09 - ار�س رقم 178 - م�ساحتها 66 م مربع ور�سان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظري املبلغ 660900 درهم 

والت�سريح لطالب التنفيذ ا�ستالم مبلغ البيع بالإ�سافة كافة الر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ: م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة -  �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه :  عبد احلميد خالد عبداحلميد العاين  
عنوانه :الإمارات - اإمارة ال�سارقة - مدينة ال�سارقة - ال�سناعية ال�ساد�سة - خلف �سارع الثاين ال�سناعي حمل رقم 8 ملك 

�سالح حممد حاج رم�سان 
مو�سوع الإعالن : منفذ �سده �سركة نيبون لندن - ذ م م  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�ساعة 05:00:00م 
اأنيط بها البيع  اأدناه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإمللارات  )�سركة 
ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
البيع ولكل �سخ�س غري  التالية جلل�سة  اأيللام  ايللداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر 

الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س 178 - املنطقة : ور�سان الوىل - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : Q09 - رقم الوحدة 

: S01 امل�ساحة :68 مرت مربع - التقييم : 386.640 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لدعوى رقم  12/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع الدعوى : اإ�سدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار )حمل ( رقم S05 - بلدية رقم 1 -612  - مبنى 
املبلغ  44 م مربع ور�سان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظري  178 - م�ساحتها  Q09 - ار�للس رقم  املبنى  ا�سم   - 1 رقم 

وامل�ساريف. الر�سوم  كافة  بالإ�سافة  البيع  مبلغ  ا�ستالم  التنفيذ  لطالب  والت�سريح  درهم   475100
طالب التنفيذ: م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة -  �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه :  عبد احلميد خالد عبداحلميد العاين  
عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - اأبوهيل - ديرة 

مو�سوع الإعالن :
التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  ليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - املنطقة : ور�سان الوىل - رقم الر�س 178 - امل�ساحة : 44 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : 

 268869.49  : التقييم   -  S05  : الوحدة  رقم   -  Q09
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لدعوى رقم  94/2021/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون عبارة عن بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار حمل الطلب ثم بيعه 
وموا�سفاته : ال�سقة رقم 713 ? الطابق ال�سابع ? اإ�سم املبني : جليتز زيزيدن�س 3 ? تاور 2 - قطعة اأر�س رقم )105( - 
منطقة احلبية الثانية ? دبي مب�ساحة وقدرها 125.45 مرت، مع املواقف رقم ) B-143 و B-142(. ثانياً : خماطبة 

اجلهات املخت�سة يف امارة دبي بخ�سو�س بيع العقار املذكور باملزاد العلني. 
ثالثاً : الت�سريح لطالب التنفيذ باإ�ستالم مبلغ وقدره وقدره 819،129.75 درحماً )ثمامنائة وت�سعة ع�سر األفا ومائة 
وت�سعة وع�سرون درهم وخم�سة و�سبعون فل�ساً(. من ثمن البيع باملزاد العلني بالإ�سافة اإىل كافة الر�سوم وامل�سروفات مع 

حفظ حق طالب التنفيذ يف اأي فوائد اإ�سافية حتى تاريخ ال�سداد التام.
طالب التنفيذ : بنك برودا - عنوانه : الإمللارات-اإمللارة دبي-بر دبي - دبي-مبنى بنك برودا - ال�سوق الكبري-مكتب رقم 

رحمه عبد اهلل نا�سر العوي�س ال�سام�سي عبداهلل   / وميثله   - الديوان  من  بالقرب  للعربة  -مقابل   201
املطلوب اإعالنه :  اجنايل جاين - عنوانه : الإمارات-اإمارة دبي بر دبي - دبي-مبنى جليتز ريزيدن�س 3 ?الربج رقم 2 - ط 

0502967855 – الثانية  713-احلبية  ال�سقة   7
مو�سوع الإعالن : املنفذ �سده :  راجيو جني 

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  ليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : �سقة �سكنية -املنطقة : احلبية الثانية - رقم الر�س 105 - 
رقم املبنى : 2  - رقم البلدية 7815-675 - ا�سم املبنى : جليتز ريزيدين�س 3 تاور 2 - رقم العقار : 713 - امل�ساحة 

: 125.45 مرت مربع التقييم )1.009.823/44( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لدعوى رقم  38/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع الدعوى : الت�سريح بتحديد موعد لنزع ملكية وبيع العقار )قطعة اأر�س رقم 62 مبنطقة �سيح �سعيب 2، دبي وما 
عليها من ميان مب�ساحة 86،203 قدم مربع( باملزاد العلني وفقاً لالإجراءات املتبعة.

طالب التنفيذ : م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي
2، بجوار اجلامعة الأمريكية بدبي، برج  اإمارة دبي، مدينة دبي لالنرتنت، �سارع ال�سيخ زايد، منطقة ال�سفوح  عنوانه : 
1428776320 ويعلن لدي وكيله القانوين مكتب ال�سويدي وم�ساركوه:اإمارة  ارنكو، الطابق رقم 25 ، رقم مكاين: 

دبي
وميثله / حممد را�سد حممد بن جرب ال�سويدي

املطلوب اإعالنه : ال�سركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة )�س.م.ع(
عللنللوانلله: اإمللللارة دبلللي، الللقللرهللود، �للسللارع املللطللار، بلللرج الللفللتللان بللللالزا، الللطللابللق اللللرابلللع، هللاتللف: 042821888، فاك�س: 
رقم:  مكاين   -  ggico@ggico.ae اللللكللرتوين:  الللربيللد  دبللي،   22588 الللربيللد:  �سندوق   ،042868828

 042868828      ggico@ggico.ae  -  0500000000  -  3331093773
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
 : امل�ساحة   -  531-377  : البلدية  رقللم   -  62  : الر�لللس  رقللم   -  2 �سعيب  �سيح   : املنطقة   - ار�للس ف�ساء   : العقار  نللوع 

 10.344.349.00  : التقييم   - مربع  مرت   8008.52
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لدعوى رقم  15/2018/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�سوع الدعوى : اإ�سدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار  رقم S01 - بلدية رقم 1 -612  - مبنى رقم 1 - ا�سم 
املبنى Q09 - ار�س رقم 178 - م�ساحتها 66 م مربع ور�سان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظري املبلغ 660900 درهم 

والت�سريح لطالب التنفيذ ا�ستالم مبلغ البيع بالإ�سافة كافة الر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ: م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة -  �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه :  عبد احلميد خالد عبداحلميد العاين  
عنوانه :الإمارات - اإمارة ال�سارقة - مدينة ال�سارقة - ال�سناعية ال�ساد�سة - خلف �سارع الثاين ال�سناعي حمل رقم 8 ملك 

�سالح حممد حاج رم�سان 
مو�سوع الإعالن : منفذ �سده �سركة نيبون لندن - ذ م م  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�ساعة 05:00:00م 
اأنيط بها البيع  اأدناه لدى اجلهة التي  اأو�سافه  ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإمللارات  )�سركة 
ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
البيع ولكل �سخ�س غري  التالية جلل�سة  اأيللام  ايللداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر 

الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س 178 - املنطقة : ور�سان الوىل - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : Q09 - رقم الوحدة 

: S01 امل�ساحة :68 مرت مربع - التقييم : 386.640 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر   

يف �لتنفيذ رقم  5937/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ  الرابعة رقم 186  

وقدره  بلله  املنفذ  املبلغ  بلل�للسللداد   ، اأداء  اأملللر   2020/1057 رقللم  الللدعللوى  يف  اللل�للسللادر  احلللكللم  تنفيذ   : التنفيذ  مللو�للسللوع 
)704999.89 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: بن كلي لتاأجري معدات الرفع - �س ذ م م - واآخرون  
ال�سارقة  ا�سا�س - بجوار م�سرف  ال�سارقة - �سارع كورني�س اخلللان- بناية  ال�سارقة - اخلللان -  اإمللارة  عنوانه : الإمللارات - 

ال�سالمي - بلوك 2 - �سقة 510  
وميثله : عبدالكرمي احمد عبداهلل عيد  

املطلوب اإعالنه : �سركة ال�سم�س للهند�سة واملقاولت - ذ م م  
 - ال�سواقة  لتعليم  كلداري  15  - خلف معهد  رقم  �سارع   - �سارع عمان   -   4 ال�سناعية  الق�سي�س   - دبي  :اإمللارة  عنوانه 
 -  04/2673336 بجوار al raha company - بناية ال�سم�س وهي ملك لل�سركة للمدعي عليها - هاتف رقم 

 efa2m@yahoo.com  -  042673336  -  0562020094
مو�سوع الإعالن :

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  ليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
�سقة �سكنية - رقم الر�س : 236 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�سم املبنى : اير�س باي - رقم الوحدة 2404 - رقم املبنى 

درهم   )1386842.47( التقييم   - مربع  مرت   197.23  : امل�ساحة   -  1
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

�عالن بيع  عقار بالن�سر   
يف �لتنفيذ رقم  503/2020/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  - مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2020/106 جلان عقارية ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1،385،382،493.29 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف طالب التنفيذ: دبي لند - �س ذ م م    عنوانه 
49 - هاتف :  اأبللراج دبللي - الطابق  اإمللارة دبللي - بردبي �سارع ال�سيخ زايللد - مدينة دبللي لالإنرتنت - بناية رقللم )15( مكتب ملك   :
وميثله : �سعد حممد عبداهلل      2499586112 مكاين  رقم    73311  : ب  �س    044351200  : فاك�س   044351111
اإمللارة دبي - بردبي عود ميثاء - �سارع ام هرير - مقابل  اإعالنه : فاكن �سيتي اوف ونللدورز - �س ذ م م   عنوانه :  احلللمللادي   املطلوب 
 -  2989593015 نللادي الن�سر - مركز املو�سى لالعمال - الطابق الثاين - مكتب رقللم  214  - �س ب 12066  رقم مكاين : 
info@falconcity.ae -  043355539 -  0507542147 مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 
ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط 
بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه 
اأن يزيد على الثمن خالل  اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة  ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 

خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
450 مرت مربع - التقييم  1838 - امل�ساحة :  2 - رقم الر�س  1- نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 
2 - رقم  2- نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا  3000000 درهم )ثالثة مليون درهم فقط ل غري(  
الر�س 351 - امل�ساحة : 540 مرت مربع - التقييم 3500000 درهم )ثالثة مليون وخم�سمائة الف درهم فقط ل غري(  3- نوع 
التقييم   - 324.05 مرت مربع   : امل�ساحة   -  1839 الر�للس  رقللم   -  2 ال�سفا  وادي   : املنطقة   - بناء  عليها من  ومللا  ار�للس   : العقار 
وادي   : املنطقة   - بناء  من  عليها  وما  ار�س   : العقار  نوع   -4 غري(   ل  فقط  درهم  الف  وخم�سمائة  )مليونان  درهم   2500000
ال�سفا 2 - رقم الر�س 87 - امل�ساحة : 443.05 مرت مربع - التقييم 2800000 درهم )مليونان وثمامنائة الفا درهم فقط ل 
غري(  5- نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 2 - رقم الر�س 391 - امل�ساحة : 814 مرت مربع - التقييم 
4500000 درهم )اربعة مليون وخم�سمائة الف درهم فقط ل غري(  6- نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�سفا 
2 - رقم الر�س 48 - امل�ساحة : 521.67 مرت مربع - التقييم 2800000 درهم )مليونان وثمامنائة الفا درهم فقط ل غري.

)مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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ا�ستقبل  ا�ستهدف م�سفى  الذي  الق�سف الرتكي  ارتفع عدد �سحايا 
يف  الواقعة  �سنجار  بلدة  يف  الكرد�ستاين  العمال  حللزب  من  عن�سراً 

�سمال غرب العراق، اإىل ثمانية قتلى وفق ما اأعلنت الإدارة املحلية.
واأفادت الإدارة يف بيان الأربعاء اأوردت فيه اأ�سماء ال�سحايا، اإن “عدد 
�سهداء الق�سف الرتكي بلغ ثمانية )هم( اأربعة مقاتلني �سمن الفوج 

الذي اأنهار بالكامل. 80 واأربعة موظفني من امل�ست�سفى”، 
الهجوم  عقب  �سنجار  يف  طبية  مللل�للسللادر  �سابقة  ح�سيلة  وحتللدثللت 
م�سرية  طائرة  نفذته  الللذي  الق�سف  يف  اأ�سخا�س  ثالثة  مقتل  عن 
الثالثاء.وكان نائب قائمقامية �سنجار جالل خلف ب�سو قال لوكالة 
بطائرات  غللارات  لثالث  تعر�س  “امل�سفى  اإن  الثالثاء  بر�س  فران�س 

بدون طيار دمرت املبنى بالكامل«
80 هللو �للسللمللن قللللوات احللل�للسللد اللل�للسللعللبللي ويللتللبللع للحكومة  واللللفلللوج 
التي  �سنجار”  “وحدات حماية  با�سم  �سابقا  يعرف  وكان  العراقية، 
تاأ�س�ست بدعم من حزب العمال الكرد�ستاين يف العام 2014 للدفاع 

عن املدينة بعدما �سقطت بيد تنظيم داع�س.
اأقلية ناطقة بالكردية يف مناطق يف �سمال  يقطن الإيزيديون وهم 
منذ  تعر�سوا  باطنية.  توحيدية  ديانة  ويعتنقون  و�سوريا،  العراق 
اأتباع هذه الديانة  اأيدي متطّرفني يّتهمون  قرون لال�سطهاد على 

باأّنهم من “عبدة ال�سيطان«.
عندما �سيطر تنظيم داع�س على املو�سل وحميطها اجتاح اجلهاديون 
و�سبوا  الأقلية  هذه  اأبناء  من  الآلف  فقتلوا  �سنجار،  جبل  منطقة 

ن�ساءها واأطفالها.

اأعلن الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة اأنهما “قلقان جًدا” ب�ساأن 
و�سع املراأة يف اأفغان�ستان ودعوا حركة طالبان اإىل جتّنب “كل اأ�سكال 
حقوقهّن،  على  واحلللفللاظ  الن�ساء  جتللاه  املعاملة”  و�للسللوء  التمييز 

بح�سب اإعالن م�سرتك.
“نحن  اأخلللرى  18 دوللللة  اأيلل�للسللاً  اللللذي وقللعللت عليه  وجلللاء يف الن�ّس 
قلقون للغاية ب�ساأن الن�ساء والفتيات يف اأفغان�ستان، حيال حقوقهّن 

يف التعليم والعمل وحرية التنقل«.
اأنحاء  يف  وال�سلطة  احلكم  يتولون  الللذيللن  اأولللئللك  “ندعو  واأ�للسللاف 
جميع  مثل  الأفغانيات،  فالن�ساء  حمايتهّن.  �سمان  اإىل  اأفغان�ستان 
الأفغان، ي�ستحقن العي�س باأمان وكرامة. ويجب جتنب جميع اأ�سكال 

التمييز و�سوء املعاملة” باإزائهن.
مل�ساعدة  ا�ستعداد  “على  الللدويل  املجتمع  اأن  املوقعة  الللدول  واأكللدت 
اإ�سماع  ل�سمان  والدعم  الإن�سانية  بامل�ساعدات  اأفغان�ستان(  )ن�ساء 
اأ�سواتهن«.ويخل�س الن�س اإىل “اإننا �سرناقب عن كثب كيف ت�سمن 
اأي حكومة م�ستقبلية )يف كابول( احلقوق واحلريات التي اأ�سبحت 
اأفغان�ستان على مدار  والفتيات يف  الن�ساء  جللزًءا ل يتجزاأ من حياة 

الع�سرين عاًما املا�سية«.

قتل رجل يف احلريق الذي ل يزال م�ستعرا يف اأحراج �سانت تروبيه 
على الكوت دازور يف جنوب �سرق فرن�سا وهو الأكرب هذا ال�سيف يف 

هذا البلد، يف اإحدى اأكر مناطق البالد ا�ستقطابا لل�سياح.
جللبللل مور  غللرميللو يف  بلللللدة  جللثللة متفحمة يف  علللللى  �سخ�س  وعلللر 

)جنوب( على ما اأو�سح املدعي العام يف دراغينيان يف بيان.
واأو�سح  الأربللعللاء على حتديد هوية اجلثة.  الللدرك  ويعمل حمققو 
املدعي “ل يتوافر اأي عامل ي�سمح لنا بالقول اإن كانت اجلثة عائدة 
واأ�سيب  اإىل امراأة اأو رجل. لقد اأتى احلريق على امل�سكن بالكامل”. 
بعد  احلللريللق  مكافحة  يف  وي�سارك  طفيفة.  باإ�سابات  �سخ�سا   22
ثالثة اأيام على اندلعه، 1200 اإطفائي مع اإلقاء املياه من اجلو يف 
و�سط الأحراج عرب طرق وعرة كما اأفاد فريق لوكالة فران�س بر�س 
يف املنطقة املعنية. وقال فرانك غرا�سيانو م�سوؤول التوا�سل يف فرق 
اأنلله متت  يعني  يتقدم لكن هذا ل  “احلريق مل  لولوك  الإطفاء يف 
ال�سيطرة عليه”. طلبت ال�سلطات من ال�سياح واأبناء املنطقة “توخي 

اأق�سى درجات احليطة«.
واندلع احلريق قرب ا�سرتاحة على طريق �سريع واجتاح منذ الثنني 
6375 هكتارا ما اأدى اإىل احرتاق خم�سة اآلف منها بالكامل يف هذه 
املنطقة املعروفة بغابات ال�سنديان والتي ت�سم الكثري من احليوانات 

والكروم على ما اظهرت اأحدث ح�سيلة لفرق الإطفاء الأربعاء.

عوا�صم

بغد�د 

باري�ص

بروك�سل

نيوزيلندا تتوقع مزيدا
 من الإ�سابات بكورونا 

•• ويلينغتون-اأ ف ب

توقعت رئي�سة الوزراء النيوزيلندية جا�سيندا اأردرن  اأم�س الأربعاء ظهور 
اإ�سابات جديدة بكوفيد-19 بعد يوم على قرارها فر�س اإجراءات عزل يف 

البالد على اأثر ظهور اأول اإ�سابة حملية منذ �ستة اأ�سهر.
الأرخبيل  اإن  اأردرن  اأكللدت  الأربللعللاء،  جديدة  اإ�سابات  �ست  �سجلت  وبينما 
يواجه متحورة دلتا الأكر قدرة على العدوى، واملرتبطة على حد قولها 

باأ�سرتاليا حيث تبدو ال�سلطات عاجزة عن كبح الوباء.
وا�سافت اأن الرتفاع ال�سريع يف عدد الإ�سابات يربر فر�س اإجراءات احلجر 

الوطني التي اأعلنت الثالثاء لثالثة اأيام.
اأوكالند  ال�ستة اجلدد ممر�سة ومعلم من  امل�سابني  اإن بني  اردرن  وقالت 

ميكن اأن يكونا قد نقال الفريو�س، بحكم عملهما، اإىل اآخرين.
وتابعت “نتوقع ر�سد مزيد” من الإ�سابات بينما ترى ال�سلطات اأن عدد 

احلالت قد يرتفع اإىل 120 على الرغم من القيود املفرو�سة.
العمر  يبلغ من  لدى رجل  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة حملية  اأول  واكت�سفت 

58 عاما بعد �ستة اأ�سهر على ت�سجيل اآخر حالة من هذا النوع.
ت�ستمر  اأن  ويفرت�س  الرجل.  اأ�سيب  كيف  حتديد  اإىل  ال�سلطات  وت�سعى 
15 �سهرا ثالثة  اأعلنت الثالثاء وكانت الأوىل منذ  اإجللراءات العزل التي 

اأيام فقط.
لها.  املللجللاورة  كورومانديل  ومنطقة  اأوكللالنللد  يف  اأ�سبوعا  �ست�ستمر  لكنها 

ولقي الإدارة الفعالة لوباء كوفيد-19 يف نيوزيلندا اإ�سادة يف اخلارج.
الذي  26 �سخ�سا يف هذا الأرخبيل  اأكللر من  الوباء عن وفللاة  ومل ي�سفر 

ي�سم 26 مليون ن�سمة.

حداد وطني يف النيجر بعد جمزرة 
•• نيامى-اأ ف ب

اأعلنت حكومة النيجر اأم�س الأربعاء حداداً وطنياً ملدة يومني على �سحايا 
جمزرة قتل فيها 37 مدنيا باأيدي م�سلحني يجُرجح اأنهم م�سلحون يف غرب 

البالد بالقرب من احلدود مع مايل، وفق ما اأفاد بيان ر�سمي.
وقال البيان اإنه “تقرر حداد وطني ملدة 48 �ساعة اعتبارا من” الأربعاء 

حيث “تنك�س الأعالم يف �سائر اأنحاء البالد«.
وا�ساف “تدعو احلكومة ال�سكان اإىل توخي مزيد من اليقظة” و “توؤكد 

عزمها على موا�سلة مكافحة الإرهاب حتى الن�سر النهائي«.
وقع الهجوم الأخري يف قرية داري داي بغرب النيجر، بالقرب من احلدود 
مللع ملللايل الثللنللني عللنللدمللا اأطلللللق م�سلحون الللنللار علللللى الللقللرويللني الذين 
ن�ساء  اأربع  37 مدنياً، بينهم  اأ�سفر عن مقتل  اأر�سهم، مما  كانوا يزرعون 
اآذار/مار�س يف  و13 قا�سرا.تقع داري داي التي �سهدت هجمات �سابقة يف 
النيجر وبوركينا  الثالثة بني  تيالبريي داخل ما ي�سمى منطقة احلللدود 
دامية  هجمات  �للسللنللوات  مللدى  على  املنطقة  هللذه  و�للسللهللدت  وملللايل.  فا�سو 

جلماعات اإرهابية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داع�س .

�حتجاجا على قر�ر �لنتخابات �ملبكرة

كندا: جا�سنت ترودو،  غر القابل لل�سداأ...!

•• وا�صنطن-اأ ف ب

وعدت حركة طالبان بتح�سني القت�ساد الأفغاين 
لكن  دون تاأمني م�ساعدات دولية اأو الو�سول اىل 
فلللاإن م�ستقبل  املللتللواجللد يف اخلللللارج  الحللتلليللاطللي 

البالد، اأحد اأفقر دول العامل، يبدو معقدا.
الآن جتميد دعمها ول  الللدول من  اأعلنت بع�س 
يزال �سندوق النقد الدويل �سامتا لكن ميكن اأن 

ي�سطر لتجميد م�ساعدته املالية للبالد.
وقالت فاندا فيلباب براون املتخ�س�سة يف �سوؤون 
“اأفغان�ستان  اإن  بروكينغز  معهد  يف  اأفغان�ستان 
تعتمد ب�سدة على امل�ساعدات اخلارجية” م�سرية 
اإىل اأن قيمة امل�ساعدة “اأكرب مبعدل ع�سر مرات” 

على الأقل من عائدات طالبان.
املحلي  اللللنلللاجت  اإجللللمللللايل  بلللللغ   ،2020 عللللام  يف 
الإجمايل لأفغان�ستان 19،81 مليار دولر فيما 
اإجمايل  مللن   42،9% امللل�للسللاعللدات  تللدفللق  �سكل 

الناجت الداخلي بح�سب اأرقام البنك الدويل.
اأفغان�ستان  اقت�ساد  “يت�سم  الللدويل  البنك  وقللال 
الدولية  امل�ساعدات”  على  واعللتللمللاده  به�سا�سته 
لفتا اىل ان التنمية القت�سادية وتنويع القطاع 
اخلا�س “تعرقال حتى الآن ب�سبب انعدام الأمن 
املوؤ�س�سات  و�سعف  ال�سيا�سي  ال�للسللتللقللرار  وعلللدم 

وعدم كفاية البنى التحتية والف�ساد املعمم«.
مبا  تقدر  فاإنها  طالبان،  لعائدات  بالن�سبة  امللا 
دولر  مليار   1،5 مللن  واأكلللر  مليون   300 بللني 
لدى  العقوبات  جلنة  تقرير  بح�سب  ال�سنة،  يف 
اأيار-مايو  ن�سر يف  الللذي  الللدويل  الأمللن  جمل�س 

.2020
حت�سل حركة طالبان عائداتها ب�سكل اأ�سا�سي من 
اخل�سخا�س  بللزراعللة  بللدءا  الإجللراملليللة،  الأن�سطة 
الهريوين  ثلللم  الأفلللليللللون  مللنلله  يلل�للسللتللخللرج  اللللللذي 
اأيلل�للسللا من  وبللالللتللايل مللن تهريب املللخللدرات لكن 
ابتزاز �سركات حملية وفديات حت�سل عليها بعد 

عمليات خطف.
يقول ت�سارلز كوب�سان اخلبري يف جمل�س العالقات 
اخلارجية اإن “جزءا كبريا من عائداتهم م�سدره 
اأ�سبحوا  اأنهم  موؤكدا  اأي�سا حت�سيل ال�سرائب” 
خللرباء يف هللذا املجال من خللالل فر�س �سرائب 
على كل �سيء تقريبا يف الأرا�سي التي ي�سيطرون 

عليها، من امل�ساريع احلكومية اإىل الب�سائع.
واأكلللللللد امللللتلللحلللدث بلللا�لللسلللم طلللاللللبلللان اللللثلللالثلللاء اأن 
لزراعة  دوللللة  الآن  بللعللد  تللكللون  لللن  “اأفغان�ستان 

اىل  �سيخف�س  النللتللاج  ان  اىل  م�سريا  الأفيون” 
“ال�سفر مرة اأخرى” يف اإ�سارة اإىل اأنهم عندما 
حكموا البالد حتى عام 2001 كانوا قد حظروا 

زراعة اخل�سخا�س.
يف الللوقللت اللللراهلللن، وعلللللى الللرغللم مللن مليارات 
اأنفقها املجتمع الدويل على مر  الللدولرات التي 
تنتج  اخل�سخا�س،  زراعللة  على  للق�ساء  ال�سنوات 
اأفللغللانلل�للسللتللان اأكللللر ملللن %80 ملللن الأفللليلللون يف 

العامل.
على  تعتمد  التي  الللوظللائللف  اآلف  مئات  وهللنللاك 
الللذي ت�ست�سري فيه  الللزراعللة يف هللذا البلد  هللذه 

البطالة بعد 40 عاما من ال�سراع.
وفيما تدهور الو�سع القت�سادي ب�سكل اإ�سايف مع 
انت�سار وباء كوفيد-19، اأقرت حركة طالبان بان 
حت�سن القت�ساد ل ميكن اأن يتم بدون م�ساعدة 
“اأجرينا  مللن اخلللللارج. وقلللال ذبلليللح اهلل جمللاهللد 
اتلل�للسللالت مللع الللعللديللد مللن الللللدول. نللريللدهللم اأن 

ي�ساعدوننا«.
اأقل  دويل  بتقبل  حتظى  طالبان  حركة  اأن  يبدو 
حتللفللظللا مملللا كللللان عللللليلله الأملللللر خللللالل نظامها 
رحبت  فقد   .2001-1996 بني  جدا  املت�سدد 
بالت�سريحات  بالفعل  وتللركلليللا  واللل�للسللني  رو�للسلليللا 
من  الللعللديللد  لللكللن  للمتمردين،  الأوىل  العلنية 
املتحدة ل  الللوليللات  املانحة ويف مقدمها  الللدول 

تزال متحفظة.
تتوقع من طالبان احرتام  اإنها  وا�سنطن  وقالت 

حقوق الإن�سان خ�سو�سا حقوق املراأة.
الكندي جا�سنت  الللوزراء  اأعلن رئي�س  من جهته، 

العللللرتاف بحكومة  تللنللوي  “ل  كللنللدا  اأن  تللللرودو 
طالبان«.

التنموية.  م�ساعداتها  تعليق  برلني  اأعلنت  وقد 
وكان من املقرر اأن تقدم اأملانيا، وهي اإحدى اأكرب 
بقيمة  م�ساعدات  لأفغان�ستان،  مانحني  ع�سرة 
430 مليون يورو هذا العام بينها 250 مليونا 

للتنمية.
العالقات  جمل�س  مللن  كللوبلل�للسللان  تلل�للسللارلللز  يللقللول 
يف  “م�سلحة”  لللديللهللا  طللالللبللان  اإن  اخلللارجلليللة 
احل�سول  تللريللد  كللانللت  اإذا  جلليللد  ب�سكل  الللظللهللور 
ال�سني،  اقت�سادية خ�سو�سا وان  على م�ساعدات 
ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل، قد ل تعو�س ماليا 

امل�ساعدات التي تقدمها الدول الغربية.
هم  التجارة،  يحبذون  “ال�سينيني  اأن  وي�سيف 
مييلون اإىل اأن يكونوا اأكر اهتماما بالدول التي 
تتواجد فيها بيئة جتارية جيدة، دول ميكن فيها 

بناء طرق احلرير اجلديدة«.
ويتابع “هل عمل ال�سينيون يف �سوريا؟ العراق؟ 
لللبللنللان؟ كلللال. بللالللتللايل لللن اأبلللاللللغ يف تللقللديللر دور 

ال�سني يف اأفغان�ستان«.
بان  لللالعللتللقللاد  يدفعني  اآخلللر  �سبب  “هذا  وقلللال 
طللالللبللان �للسللتللحللاول احللللفلللاظ علللللى �للسللمللعللة جيدة 
الدويل  املجتمع  اإىل  اللجوء  على  قلللادرة  لتكون 

ب�سكل اأو�سع«.
جو  الأمللريكللي  الرئي�س  اإدارة  يف  م�سوؤول  وحللذر 
املركزي  البنك  “اأ�سول  اأن  مللن  الثللنللني  بللايللدن 
الوليات  يف  الأفللغللانلليللة  احلللكللومللة  متتلكها  الللتللي 

املتحدة لن تكون متاحة لطالبان«.

طالبان يف مواجهة حاجة ما�سة مل�ساعدات مالية 

•• الفجر -ديني�س بومباردييه 
* –ترجمة خرية ال�صيباين

األقاه جا�سنت  اأتذكر التاأبني الذي     
2000 يف جنازة  اأكللتللوبللر  تلللرودو يف 
اأن  اليوم  واللللده. لقد فهمت يف ذلللك 
ال�ساب منزعج ب�سدق ولكنه م�سرحي 
الظروف مل  تلك  ا حتى يف ظل  اأي�سً
يغادر الركح الذي عليه كرب وترعرع 

حتت رعاية والده.
اأنلله ل م�ستقبل  الللواقللع، ات�سح     يف 
جلا�سنت ترودو اإل على خطى والده. 
لللكللن هللللذا البللللللن، للللن يلللكلللون وريثه 
ال�سيا�سية  حياته  الأب  نّزل  الفكري. 
اأ�ستاذ  جنللح  بلللارزة.  فكرية  عملية  يف 
�سخ�سيته  بف�سل  ال�سابق  الللقللانللون 
الرّباقة واملتغطر�سة يف فر�س اإغرائه 
على زعللمللاء الللعللامل يف علل�للسللره.  كما 
طغت �سعبيته ال�سخ�سية على �سعبية 
جنوم مو�سيقى الروك. مل يكن لدى 
امل�سي�سني  وغلللري  واللل�للسللبللاب  الللنلل�للسللاء 
ملللقلللاوملللة تلللذكلللر لللل�لللسلللحلللره امللللدملللر. 
املعجبني  بلللني  ملل�للسللريتلله  تلللاأرجلللحلللت 
القدا�سة،  عللللللليللله  �لللسلللبلللغلللوا  الللللذيللللن 
العدد، لكنهم  القليلون يف  وخ�سومه 
على ا�ستعداد لقتله. كان اأكرب انت�سار 
ليف�سك  بللريللنلليلله  الإطللللاحللللة  هلللو  لللله 

بال�سربة القا�سية وخيار ال�سيادة.

�بتذ�ل
   ل ي�سكل الوباء عائقا اأمام حاجته 
األي�س  اذن،  اللل�للسلللللطللة.  يف  للللللبللقللاء 

كندا  دفلللع  يف  �سيا�سي  فللحلل�للس  هللنللاك 
لرئي�س  ميكن  بينما  انللتللخللابللات  اإىل 
من�سبه  يف  ال�للسللتللمللرار  اأقلللللي  وزراء 
خللوف من  دون  اآخرين  طيلة عامني 
الإطاحة به من قبل حزب معار�س؟ 
فحزب اخل�سر جمرد �سيدل، واحلزب 
وحزب  حنني،  الدميقراطي  الوطني 
جمازية،  ا�ستعارة  الكيبيكية  الكتلة 

من  اختطافه  مت  املحافظني  وحللزب 
قبل اليمني الديني الرتامبي.

تللللرودو، اللللذي حلللّول كندا     جا�سنت 
الللقللوملليللة بنزعته  بللعللد  مللا  اإىل دوللللة 
بعد  مللا  نف�سه  هللو  اأ�سبح  الطائفية، 

ال�سيا�سي.
يت�سم ح�سوره  الللذي  املظاهر،   ملك 
امللللللعلللللزز علللللللللى و�للللسللللائللللل اللللتلللوا�لللسلللل 

الجللتللمللاعللي بلل�للسللرعللة انللتلل�للسللاره مثل 
يف�سل  ال�سغرية،  والللكللالب  القطط 
العاك�سات وال�سور على العمل املرهق 
املتمثل يف ممار�سة ال�سلطة اليومية، 
امل�سرتكة  وامل�ساعر  ال�سواء  وجتذبه 
امللفات  قللراءة  اأكللر من  مع احل�سود 
الفنية التي ل مفر منها لتخاذ قرار 

جيد.

�لإ�سر�ف
   خالل احلملة، �سيجد القائد نف�سه 
التي  الإعللالم  و�سائل  يف مناف�سة مع 
تنقل اأخباًرا قامتة عن الوباء. لذلك 
ميكن للمرء اأن يتوقع وعودا انتخابية 
الهوية  �لللسلللحلللايلللا  جللللمللليلللع  بلللاهلللظلللة 
والجتماعية  واجلللنلل�للسلليللة  الللعللرقلليللة 
لأنه ل  الأبي�س.  الأبللوي  لال�ستعمار 

املا�سي  باإ�ساءات  التنديد  يتوقف عن 
من خالل الركوع يف جميع الأماكن 
يللزال يتنا�سى  املوؤملة يف كندا، لكنه ل 
واعلللتلللقلللالت   1837 علللللام  اأحللللللللداث 
ال�سعراء عام 1970 مبوجب قانون 
اإجللللللراءات احللللرب اللللذي وقللعلله بيري 

اإليوت ترودو.
القادمة، رغم  النتخابات  ان هذه     
تفكيك  يف  ي�ستمر  الللذي  دلتا  متغري 
اأن  الللوبللاء، تثبت  اإنللهللاء  اأحللالمللنللا يف 
اهتمام جا�سنت ترودو ب�سخ�سه ياأتي 
الوزراء  رئي�س  ياأخذ  هل  كندا.  قبل 
الرتاكمي  اللللعلللبء  العلللتلللبلللار  بللعللني 
للللللللللوبللللاء علللللللللى احللللللاللللللة اللللذهلللنللليلللة 
للللللمللواطللنللني؟ كلليللف �للسللنللتلل�للسللامللح مع 
ال�ستباكات ال�سيا�سية يف هذه احلملة 
القادمة؟ وماذا عن الوعود مبليارات 
تراكم  بللعللد  الإ�لللسلللافللليلللة  الللللللللدولرات 
700 مليار منذ بداية كوفيد  عجز 

-19؟
املحتمل  الليرباليني  انت�سار     ثمن 
حتللت حللكللم جللا�للسللنت تللللرودو، ي�سيب 
بالأخالق  يللوؤمللنللون  اللللذيلللن  اأوللللئلللك 
بللللالللللدوار.  الأول  امللللقلللام  يف  اللللعلللاملللة 
الكثري  فللليلللنلللا  تلللثلللري  اأن  يلللجلللب  األ 
ال�سدمة  ال�سيا�سية  امللللنلللاورات  مللن 

والإح�سا�س بالعار؟
--------------------------

* كاتبة, وموؤلفة كتاب “طفولة 
ــرية  ــب وك �ملقد�سة”,  بـــاملـــيـــاه 
�ل�سيا�سيني  جلميع  �ملــحــاوريــن 

�لكنديني. 

•• عوا�صم-وكاالت

لإجالء  تركيا  يف  وال�سيا�سية  ال�سعبية  الللدعللوات  ت�ساعدت 
قواتها فورا من اأفغان�ستان، بعد التطورات املت�سارعة هناك 
و�سيطرة حركة طالبان على غالبية اأرا�سي البالد، مبا فيها 
مريال  املعار�س  اخلري  حزب  زعيمة  كابل.وقالت  العا�سمة 
اإبقاء  “يريدون  “تويرت”:  موقع  على  تغريدة  يف  اأك�سنار 
اأفغان�ستان  بقيت  هل  اأخللي  اأفغان�ستان.  يف  الأتلللراك  اجلنود 
جنودنا  وا�سحبوا  الللهللراء  عن  توقفوا  جنودنا؟  يبقى  حتى 
من هذا امل�ستنقع حال وعلى الفور«.بينما �سن فايق اأوزتراك 
الناطق الر�سمي با�سم حزب ال�سعب اجلمهوري اأكرب اأحزاب 

الرئي�س رجب طيب  الرتكية، هجوما عنيفا على  املعار�سة 
اأردوغان، مطالبا اإياه ب�سحب القوات الرتكية باأق�سى �سرعة 
هناك  “لي�س  �سحفي:  موؤمتر  خالل  اأفغان�ستان.وقال  من 
اختالف يف املعتقد بني اأردوغان وطالبان، ولهذا ميكن له اأن 
يجتمع مع زعيم طالبان حتى«.م�سيفا: “يوا�سل اأردوغان 
التودد اإىل حركة طالبان عرب باك�ستان، اإن كان لك عمل يف 
اأفغان�ستان فلتكن م�سوؤول عن ذلك، لرت�سل رجالك الذين 
يقولون �سنموت من اأجلك«.وقال اأوزتراك حممال الرئي�س 
الأتللراك يف  امل�سوؤولية عن �سالمة اجلنود  �سخ�سيا  الرتكي 
اأفغان�ستان: “لرتفع يديك عن جنودنا. نحن نحذرك للمرة 
اأقدام  اأ�سغر حجر يالم�س  و�ستكون م�سوؤول عن  الأخللرية، 

“�سكاي نيوز عربية”  جنودنا يف اأفغان�ستان«.وحتدث موقع 
من  وهو  الدميقراطي،  ال�سعوب  حزب  قيادة  يف  م�سدر  مع 
اأنقرة يف  تللورط  املعار�سة يف تركيا، عن خماطر  اأكللرب قوى 
ف�سل  الللذي  امل�سدر  الأفللغللانلليللة.وقللال  املتحركة”  “الرمال 
اإخفاقاته  تراكم  على  وللتغطية  “كعادته  ا�سمه:  ذكللر  عللدم 
اأردوغللان للتمدد خارج البالد والتدخل يف  الداخلية، ي�سعى 
واحتالله  ال�سلبية  تدخالته  فبعد  املللجللاورة،  الللدول  �سوؤون 
يحاول  هللو  هللا  وليبيا،  و�سوريا  الللعللراق  مللن  وا�سعة  لأجلللزاء 
التمدد يف اأفغان�ستان هذه املرة«.ويتابع امل�سدر: “الراأي العام 
وال�سحافة واأحزاب املعار�سة يف تركيا متفقون على خطورة 
اأن دولة بحجم  اأفغان�ستان، فها نحن نرى كيف  التدخل يف 

الأفغانية،  ال�ساحة  تن�سحب من  وقدراتها  املتحدة  الوليات 
فما بالك بدولة ماأزومة وم�سطربة ومعزولة بفعل �سيا�سات 
حزب العدالة والتنمية الفا�سلة؟«.واأ�ساف القيادي الرتكي 
املللعللار�للس: “كل هلللذا بلللدل مللن الللعللمللل علللللى حللل امل�سكالت 
العا�سفة برتكيا، التي �ساهدنا كيف ف�سلت حكومة اأردوغان 
والفي�سانات،  احلللرائللق  كلللوارث  مللع  التعاطي  مثل  اأمللامللهللا، 
كونها من�سغلة بتنفيذ اأجندات الرئي�س التو�سعية وم�ساريعه 
اخلارجية للهيمنة وب�سط نفوذه، وذلك على ح�ساب الأزمات 

الداخلية القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية«.
الجتماعي،  التوا�سل  اأتللراك على من�سات  وينتقد معلقون 
املتغطر�سة  الللرتكلليللة  احلللكللومللة  “نزعات  يللعللتللربونللهللا  ملللا 

اإقليمي،  ك�سرطي  نف�سها  ت�سور  عرب  الواقع  عن  واملنف�سلة 
اأنها عاجزة عن ترتيب بيتها الداخلي حيث تعي�س  يف حني 
حذرت  قد  طالبان  حركة  ومعقدة«.وكانت  متداخلة  اأزمللات 
ان�سحاب  بعد  اأفغان�ستان  يف  قواتها  اإبللقللاء  من  مللرارا  تركيا 
قرارا  اأن  موؤكدة  املتحدة،  الوليات  بقيادة  الدولية  القوات 
اأن قواتها  اأنقرة  اإعللالن  ردا على  وذلك  “م�ستهجن”،  كهذا 
القوات  ان�سحاب  بعد  كابل”  مطار  اأمللن  “�سمان  �ستتوىل 
اجلاري.والثنني  اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  يف  املقرر  الأجنبية 
خططها  عن  تراجعت  اأنقرة  اإن  تركية  اأمنية  م�سادر  قالت 
العا�سمة  على  طالبان  �سيطرت  بعدما  كابل،  مطار  ب�ساأن 

الأفغانية.

�سرخات تركية يف وجه اأردوغان: ا�سحب جنودنا من اأفغان�ستان فورا

- جتذبه الأ�سواء وامل�ساعر امل�سرتكة واللتحام 
باجلمهور اأكرث من قراءة امللفات الفنية 

- يف�سل ال�سور على العمل املرهق املتمثل يف ممار�سة ال�سلطة اليومية 
النتخابات القادمة، تثبت اأن اهتمام جا�سنت ترودو ب�سخ�سه ياأتي قبل كندا

رئي�س الوزراء الكندي 
جا�سنت ترودو يف 

مونرتيال

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19 

�إعــــــــــالن
تيك  ميدى  مان�س  ال�سلللللادة/ودد  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

لرتكيب و�سيانة الجهزة واملعدات الطبيه ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1779921 

تعديل ن�سب ال�سركاء 
 كوت�سابان توما�س كوتو�سابان من 36% اىل %49

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف جا�سيك جاني�سزيك

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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جناتا بنك ليمتد- فروع �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لبيانات و�لتقارير �ملالية �ملجمعة 

عن �ل�سنة �ملالية �ملنتية 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 
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 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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ا�ستقالة وزير اخلارجية البرويف ب�سبب  ت�سريحات 
•• ليما-اأ ف ب

يوما   19 بعد  بيخار  اإكتور  البريويف  اخلارجية  وزير  ا�ستقال 
فقط من توليه من�سبه ب�سبب ت�سريحات مثرية للجدل حول 
للرئي�س  �سيا�سية  اأزمللة  و�سببت   2020 يف  بها  اأدىل  الإرهلللاب 

الي�ساري اجلديد بيدرو كا�ستيو.
بيخار  “اإكتور  اإن  البريوفية  للرائ�سة  ال�سحايف  املكتب  وقللال 
بلليللدرو كا�ستيو  اإىل رئلليلل�للس اجلللمللهللوريللة  اللليللوم  قلللدم  ريللفللريا 

ا�ستقالته«.
وبيخار )85 عاما( عامل اجتماع قاتل يف املا�سي مع متمردي 

اأزمة �سيا�سية  ت�سي غيفارا يف �ستينات القرن املا�سي.واندلعت 
ت�سرين  اإىل  يعود  فيديو  مقطع  الإعلللالم  و�سائل  بثت  اأن  بعد 
البريوفية  البحرية  اأن  فيه  اأكلللد   2020 نوفمرب  الللثللاين/ 
وكالة  مب�ساعدة  البالد  يف  اإرهابية  باأعمال  قام  من  اأول  كانت 
واأ�سار �سمنا  ايه(.  اآي  الأمريكية )�سي  املركزية  ال�ستخبارات 
اأنه  قللال  ليما.  1977 يف  اإىل هجومني �سد كوبيني وقعا يف 
اأن  ذلك”،  “اإثبات  على  قلللادرا  يللكللون  اأن  دون  مللن  “مقتنع” 
بثت  التي  ال�سابقة  املتمردة  املللاويللة  امل�سيء”  “الدرب  حركة 
 1980 الواقع يف منطقة الأندي�س من  البلد  الرعب يف هذا 
ال�ستخبارات  وكالة  �سنيعة  كبري  حد  اإىل  “كان   2000 اإىل 

اأن  الللرئللا�للسللة  الللبللريوفلليللة.واعلللللنللت  وال�ستخبارات”  املللركللزيللة 
“رئي�س الدولة قبل ا�ستقالة بيخار التي ل رجعة عنها” من 
على  حمله  �سيحل  مللن  ذكللر  او  رحيله  ا�سباب  تو�سح  ان  دون 
راأ�س الدبلوما�سية البريوفية.واأو�سح وزير الدفاع والرت اأيال 
غونزالي�س يف مقابلة مع اإذاعة حملية اأن رف�س بيخار العتذار 

عن هذه الت�سريحات اأدى اإىل ت�سريع ا�ستقالته.
وتوىل اإكتور بيخار من�سبه يف 29 متوز/يوليو يف اأول حكومة 
للرئي�س كا�ستيو الذي انتخب يف ال�ساد�س من حزيران/يونيو 
بعد فوز يف القرتاع بفارق �سئيل على مناف�سته اليمينية كيكو 

فوجيموري.

الهايتيون.. حمنة بني الزلزال والعا�سفة والفي�سانات 
•• يل كاي-اأ ف ب

املنهكون  هايتي  غللرب  جللنللوب  �سكان  يقف 
اآخللر �سوى  الللذيللن لي�س ل ميلكون خلليللارا 
البقاء يف ال�سوارع املهددة بالفي�سانات منذ 
املنطقة، عاجزين يف  الذي �سرب  الزلزال 
مواجهة الأحوال اجلوية ال�سيئة الناجمة 

عن عا�سفة ا�ستوائية.
اأكللللر ملللن مئتي  بللللداأ  يف مللديللنللة يل كللللاي 
لكرة  ملعب  يف  ه�سة  مالجئ  بناء  �سخ�س 
واأمطار  ريلللاح  و�للسللط  امللليللاه،  الللقللدم غمرته 

متوا�سلة.
وكل هوؤلء من املنكوبني يف الزلزال الذي 
بلغت �سدته 7،2 درجات واأدى ال�سبت اإىل 
خالل  املللنللازل  مللن  الآلف  ع�سرات  تدمري 
الزلزال  يف  �سخ�سا   1941 وقللتللل  ثلللوان. 
جدا”  “جزئية  زاللللت  مللا  ح�سيلة  ح�سب 

اأعلنها الدفاع املدين الهايتي الثالثاء.
يف  الأنقا�س  اإزالللة  عمليات  ت�ستمر  وبينما 
املدينة على اأمل العثور على ناجني، نظمت 
الأمريكي  ال�سواحل  خلفر  تابعة  مروحية 
من  يعانون  الللذيللن  املر�سى  لنقل  رحللالت 

و�سع حرج.
ا�ستاأجرت الوليات املتحدة التي اأجلت نحو 
عاجل  لللعللالج  يللحللتللاجللون  �سخ�سا  اأربللعللني 
ثماين  ال�سواحل،  خلفر  مروحيات  بثالث 
انللطللالقللا من  للجي�س  اأخللللرى  مللروحلليللات 
هندورا�س ملوا�سلة جهود الإجالء الطبي.

الدفاع  وزارة  يف  اجلنوبية  القيادة  وقالت 
املقرر  ملللن  اإن  )الللبللنللتللاغللون(  الأملللريكللليلللة 
اإ�للللس  اإ�للللللس  “يو  اللللنلللقلللل  �للسللفلليللنللة  و�للللسللللول 
الأمريكية،  للبحرية  التابعة  اأرلينغتون” 

اإىل هايتي الأربعاء مع فريق جراحي.
لآلف  الللطللبلليللة  امللل�للسللاعللدات  تنظيم  ويللتللم 
اجلرحى مع ظهور غرف عمليات ميدانية 
يف بع�س املراكز الطبية يف املنطقة املت�سررة 

من الزلزال.

كاي�س،  يف  “اأوفامتا”  م�ست�سفى  موقع  يف 
اأنللللزل اجلللنللود الأمللريكلليللون �للسللنللاديللق من 
اإىل  بللطللائللرتللهللم  يللنللقلللللوا  اأن  امللللعلللدات قللبللل 
م�سابا  رجلللال  بللرانلل�للس  اأو  بلللور  الللعللا�للسللمللة 
بللجللروح خللطللرية وطللفللال يللدعللى جريميي 
العاملني  اأحللللللد  حللمللللله  �لللسلللنلللوات(  )�لللسلللبلللع 
“هريو  اللللطلللبلللي  الإجللللللللللالء  ملللنلللظلللملللة  يف 

امبولن�س«.
وقالت كارولني ديفيز املمر�سة يف منظمة 
احلكومية  غري  الكندية  الطبية  امل�ساعدة 
التي  اأ�سي�ستان�س”  ميديكال  “كانيديان 
و�سلت اإىل يل كاي غداة الزلزال اإن “هذا 
دماغي  نللزف  مللن  يعاين  ال�سغري  ال�سبي 
من  متكنا  اإذا  حياته.  طللوال  بلله  ي�سر  قللد 
طبيعية،  بللطللفللولللة  ينعم  فللقللد  ملل�للسللاعللدتلله 

لذلك هذا )امل�ساعدة( يحدث فرقا«.
وبعد انتظار دام يومني، ي�سكل هذا الدعم 
اأعباء  ملللن  للللللتللخللفلليللف  مللل�لللسلللدرا  الللللللدويل 
الفريق الطبي يف م�ست�سفى يل كاي الذي 
ما زال ي�سعر بخيبة اأمل مع ذلك ول �سيما 
اأ�سخا�س مدربني  اأو  )�سكانر(  جهاز م�سح 

لت�سغيل هذا النوع من الأجهزة.
عللامللا( بغطاء  كللاديللت )41  مللاغللايل  تبدو 
حماية ال�سعر من املياه، منهكة بعد ثالثة 

اأيام من املحن التي اختربتها. 
وقللالللت اللل�للسلليللدة الللتللي تللعللبللت مللن الهزات 
الرتدادية التي ل تتوقف “حتى من اأجل 
لذلك  مللكللان  لللديللنللا  لي�س  حللاجللتللنللا،  تلبية 
علللن مكان  الللل�لللسلللوارع  نللبللحللث يف  اأن  عللللليللنللا 

لنتخل�س من ف�سالتنا«.
وقالت “م�ساء اأم�س، احتميت مبكان قريب 
من الكني�سة لكن عندما �سعرنا اأن الأر�س 

تهتز مرة اأخرى رك�ست للعودة اإىل هنا«.
الهزات  فللى  �سخ�س   9900 نللحللو  وجلللرح 

الر�سية وارتداداتها. 
انت�سلوا  الإنقاذ  اإن رجال  ال�سلطات  وقالت 
اأحياء  �سخ�سا   34 الأنللقللا�للس  حتللت  مللن 

خالل ال�ساعات ال48 املا�سية.
يف  يللنللامللون  الللذيللن  ال�سحايا  حمنة  واإىل 
اخلارج، حملت العا�سفة ال�ستوائية غري�س 
اأمللللطللللارا غلللزيلللرة. وذكللللر املركز  اللللثلللالثلللاء 
الأمللريكللي لللالأعللا�للسللري ومللقللره يف ميامي 
بع�س  يت�سبب يف  قللد  الأمللطللار  هللطللول  اأن 

الأماكن يف حدوث “في�سانات كبرية«.
ويف هذه الظروف دعت ال�سلطات الهايتية 
حيال  اأكللرب قدر من احلذر”  “التزام  اإىل 
املنازل املت�سدعة التي قد تنهار حتت تاثري 

املطر.
عجل  على  يبنون  الللذيللن  ال�سكان  وي�سعر 

مالجئ موقتة، بالغ�سب.
وقالت ناتا�سا لورمريا وهي مت�سك قطعة 
خلل�للسللب �للسللغللرية بللقللطللعللة قللمللا�للس ممزقة 
اأم�س �سهدنا و�سعا �سيئا. رياح ثم  “م�ساء 
هطلت اأمطار غزيرة. بقيت جال�سة ويف كل 

مرة كانت العوا�سف تر�سل لنا املياه«.
اأو  اأذهللب حتت ممر  اأن  اأريللد  “ل  واأ�سافت 
اأ�سخا�سا ميوتون  راأينا  لأننا  زاوية حائط 

حتت اأجزاء من اجلدران.
 لذلك نقرر اأنه من الأف�سل اأن نبتل على 

اأن منوت«.
الذي  يحاول فالدميري جيل )28 عاما( 
كللللان مللبلللللال بللامللليللاه زرع بلل�للسللع قللطللع من 
زوجته  حلماية  الع�سب  عمق  يف  اخليزران 
لدي  ولي�س  مللدمللر  “بيتي  وقلللال  وطفله. 
غطاء  اإىل  بللحللاجللة  نللحللن  للللللللنلللوم.  ملللكلللان 
لكن  اأمللطللار  بللال  قليال  للللللنللوم  بال�ستيكي 

الدولة ل حتل اأي م�سكلة«.
اأعلللللن رئلليلل�للس اللللللوزراء اأريلليللل هلللرني حالة 
الأربع  املللقللاطللعللات  �سهر يف  ملللدة  الللطللوارئ 

املت�سررة من الكارثة.
لكن اأفقر دولة يف القارة الأمريكية تواجه 

اغتيال  علللللى  �سهر  بللعللد  �سيا�سية  فللو�للسللى 
تعقيد  زاد من  ما  رئي�سها جوفينيل مويز 

اإدارتها.
للطفولة  املللتللحللدة  الأمم  منظمة  وقلللدرت 
)يوني�سف( الثالثاء ب1،2 مليون �سخ�س 
من بينهم 540 األف طفل عدد املت�سررين 

من الأزمة.
وملللا زالللللت اإمللكللانلليللة احللل�للسللول علللللى املياه 
حمدودة جدا يف بع�س الأماكن مثل بلدة 
من  اأكلللر  ت�سرر  اأو  �سحق  حيث  بي�ستيل 
يللثللري خمللللاوف من  1800 �للسللهللريللج ملللا 

تدهور الظروف ال�سحية.
وبعد اأ�سهر قليلة من الزلزال املدمر الذي 
اأودى بحياة مئتي األف �سخ�س يف 2010، 
ال�سحي  ال�سرف  ملياه  ال�سيئة  الإدارة  اأدت 
هايتي،  املتحدة يف  لللالأمم  تابعة  قاعدة  يف 

اىل انت�سار الكولريا يف البالد.

بايدن يكافح لإنقاذ م�سداقية اأمريكا 
•• وا�صنطن-رويرتز

من  الثامن  يف  الأبي�س  البيت  يف  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  ظهر  عندما 
اأفغان�ستان مي�سي  اأن ان�سحاب الوليات املتحدة من  يوليو متوز للتاأكيد على 

على قدم و�ساق، اأعلن اأن �سيطرة طالبان على البالد لي�ست حتمية.
ووقف  الأملللور،  مقاليد  على  طالبان  �سيطرت  فقط،  اأ�سابيع  خم�سة  بعد  لكن 
اأمريكيني  اإجالء  اأثناء  كابول  الفو�سى يف مطار  اأمام م�ساهد  العامل مذهول 
ومواطنني اأفغان متحالفني مع الوليات املتحدة، و�سارع بايدن اإىل الدفاع عن 

نف�سه بعد �سل�سلة تقديرات خطاأ نالت 
من م�سداقية الوليات املتحدة.

وبينما اأ�سر بايدن على اأن “امل�سوؤولية 
فقد وجه اللوم اإىل  تقع على عاتقي”، 
لتدخل  املهينة  الللنللهللايللة  علللللى  اآخللريللن 
اأملللريلللكلللي علللللى مللللدى علل�للسللريللن عاما 
لأربع  اإخللفللاقللات  �سمل  اأفغان�ستان،  يف 
واأخريان  جمهوريتان  اثنتان  اإدارات، 
الرئي�س  دميللللقللللراطلللليللللتللللان.وانللللتللللقللللد 
لرف�سه  الأفللغللاين  اجلي�س  الأمللريللكللي 
القتال، وندد باحلكومة الأفغانية التي 
�سلفه  اأن  واأعلللللن  طالبان،  بها  اأطللاحللت 
اجلللمللهللوري دونلللاللللد تلللراملللب تلللرك له 

اتفاق ان�سحاب �سيئا.
عندما  الأمريكي  لل�سعب  “تعهدت  بايدن  قللال  الثنني  يللوم  األقاها  كلمة  ويف 
اأفغان�ستان.  يف  الع�سكرية  املتحدة  الوليات  م�ساركة  باإنهاء  للرئا�سة  تر�سحت 
وعلى الرغم من اأن ذلك كان �سعبا وفو�سويا، وبالطبع بعيدا عن املثالية، فقد 
اأجنزت هذا التعهد«.وتوىل بايدن الرئا�سة بعد حملة قدم نف�سه خاللها على 

اأنه رجل دولة عاملي له باع طويل بعد فرتة رئا�سة ترامب العا�سفة.
و�سرعان ما اأعاد بالده اإىل اتفاقيات عاملية ان�سحب منها ترامب، و�سعى لإحياء 
حتالفات تقليدية اأدار لها ترامب ظهره.لكن اأول حتد عاملي كبري يواجهه اأ�سعل 
اأثار دميقراطيون وجمهوريون على حد �سواء  انتقادات �سيا�سية مكثفة، حيث 
باأن  الأمريكية  للمخابرات  توقعات  خطاأ  ا�سرتاتيجيته.وتبني  ب�ساأن  ت�ساوؤلت 
طالبان قد ت�سيطر على البالد بعد ثالثة اأ�سهر من الن�سحاب الأمريكي. كما 
لالن�سحاب  تخطيطا  اأكر  بنهج  اأمريكيني  ع�سكريني  قادة  اقرتاحات  قوبلت 
البيت  يف  الأمريكي  القومي  الأمللن  م�ست�سار  �سوليفان  جيك  بالرف�س.ووقف 
بايدن.  اأفعال  عن  النطاق  وا�سع  دفللاع  لتقدمي  الثالثاء  الأول  اأم�س  الأبي�س 
لكنه مل  “كان قرارا مدرو�سا”  اإن التلميح اإىل دعم احلكومة الأفغانية  وقال 
اأهلية  20 عاما من العمل الع�سكري يف حرب  “عندما تنهي  ينقذها.واأ�ساف 
يف بلد اآخر، مع تداعيات قرارات مرتاكمة على مدى 20 عاما، يتعني اتخاذ 
الكثري من القرارات ال�سعبة، بدون اأي نتيجة خالية من ال�سوائب لأي منها«.

ومع تزايد الإحباط ب�سبب الأحداث يف اأفغان�ستان، يريد اأع�ساء يف الكوجنر�س 
الأمريكي فتح حتقيق ملعرفة اخلطاأ الذي حدث.وقال ال�سناتور الدميقراطي 
يعتزم  اإنلله  الثنني  يللوم  ال�سيوخ  مبجل�س  املخابرات  جلنة  رئي�س  وارنللر  مللارك 
�سبب  ب�ساأن  لكن �سرورية”  اأ�سئلة �سعبة  “لتوجيه  اأخللرى  التعاون مع جلان 
انهيار احلكومة  للتعامل مع  اأف�سل  املتحدة على نحو  الوليات  ا�ستعداد  عدم 

الأفغانية.ووا�سل اجلمهوريون انتقادهم احلاد ل�سيا�سات بايدن.
اإىل  خطاب  يف  الللنللواب  مبجل�س  امل�سلحة  الللقللوات  جلنة  يف  اجلمهوريون  وقللال 
الأمنية  الأزمللة  جتنب  املمكن  من  “كان  الثالثاء  الأول  اأم�س  الأبي�س  البيت 

والإن�سانية التي تتك�سف يف اأفغان�ستان الآن لو كنت اأعددت اأي تخطيط«.
وكان لالأزمة تداعيات على ما يبدو. فقد انخف�ست �سعبية بايدن �سبع نقاط 
الثاين  كللانللون  يناير  يف  ال�سلطة  توليه  منذ  م�ستوياتها  اأدنلللى  وبلغت  مئوية 

م�سجلة 46 باملئة، وفقا ل�ستطالع لرويرتز-اإب�سو�س يوم الثنني.
مللاريللالنللد. ومل  الرئا�سي يف  ديفيد  مللن منتجع كامب  الأزملللة  بللايللدن  ويللديللر 
يتحدث لعدة اأيام مع اأي زعيم اأجنبي ب�ساأن اأفغان�ستان، لكنه حتدث مع رئي�س 
با�سم احلكومة  الثالثاء.وقال متحدث  بوري�س جون�سون  الربيطاين  الللوزراء 
الربيطانية “�سدد رئي�س الوزراء على اأهمية عدم خ�سارة املكا�سب التي حتققت 
يف اأفغان�ستان على مدى الع�سرين عاما املا�سية، وحماية اأنف�سنا من اأي تهديد 

اإرهابي جديد، وموا�سلة دعم ال�سعب الأفغاين«.

جناتا بنك ليمتد- فروع �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لبيانات و�لتقارير �ملالية �ملجمعة 

عن �ل�سنة �ملالية �ملنتية 31 دي�سمرب 2019
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جناتا بنك ليمتد
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 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

    رسوم انخفاض قيمة األدوات المالية .24

 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 

 : ٢٠١٨مطابقة بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع للسنة المنتهية في 
 المدرجة سابقًا  األصول

 
 باآلالف 
 (بالدرهم)

المعاد  
إدراجها/المعاد 

 تصنيفها 
 باآلالف 
 (بالدرهم)

تأثير الخسارة  
االئتمانية 
 المتوقعة 
 باآلالف 
 (بالدرهم)

 المعاد إدراجها  
 

 باآلالف 
 (بالدرهم)

 ٢٤،٩٣٦  -  -  ٢٤،٩٣٦ دخل فائدة 
)٦٤٥( مصاريف فائدة   -  -  )٦٤٥(  

 ٢٤،٢٩١  -  -  ٢٤،٢٩١ صافي دخل الفائدة 
 ١٠،٢٢٠  -  -  ١٠،٢٢٠ مداخيل أخرى 

 ٣٤،٥١١  -  -  ٣٤،٥١١ الدخل التشغيلي
)١٣،٣١٨( مصاريف عمومية وٕادارية    -  -  )١٣،٣١٨(  

)٨١٦( اإلهالك   -  -  )٨١٦(  
)١٥،٣٧٨( مخصص انخفاض قيمة أدوات مالية   -  )٢٦،٧٥٧(   )٤٢،١٣٥(  

)٢٦،٧٥٧(  -  ٤،٩٩٩ الربح/(الخسارة) قبل الضريبة   )٢١،٧٥٨(  
)١،١١٣( مخصص ضريبة    -  -  )١،١١٣(  

)٢٦،٧٥٧(  -  ٣،٨٨٦ ربح/(خسارة) السنة   )٢٢،٨٧١(  
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عربي ودويل

�سورتان وحقبتان لنتيجة واحدة ا�ستعادت طالبان اأفغان�ستان بدخولها العا�سمة يف 15 اأغ�سط�س 2021

بو�س يف افغان�ستان خطا الغطر�سةحميد كرزاي ودولة الف�ساد

رام�سفيلد  مل نكن نعرف من هو عدونامقاتلو طالبان على تل بالقرب من جالل اآباد، 14 اأكتوبر 2001

الأمريكي  الرئي�س  اأن  املللوؤكللد  من 
مل يللكللن يلللوؤملللن للللللحللظللة واحللللدة 
هدفه  وكلللان  ت�سريحاته،  ب�سحة 
حملته  بوعد  الوفاء  هو  الرئي�سي 
النلللتلللخلللابللليلللة: اإخللللللللراج الللللوليللللات 
املللتللحللدة مللن احلللللروب الأبلللديلللة يف 
اأفللغللانلل�للسللتللان والللل�لللسلللرق الأو�لللسلللط، 
لكن،  الللوطللن.  اإىل  الأولد  واإعلللادة 
يف  الأمريكي  التدخل  ا�ستمر  لئن 
بلغت  فللرتة   - طللويللاًل  اأفغان�ستان 
الذين  اجللللنلللود  بللعلل�للس  اأن  درجلللللة 
من  اأ�سغر  كللانللوا  للقتال،  اأر�للسلللللوا 
�سبتمرب   11 هجمات  يعرفوا  اأن 
ب�سبب  فللذلللك حتللديللدا   -  2001
اإدارات  ثلللللالث  واإنلللللكلللللار  اأكلللللاذيلللللب 

اأمريكية متعاقبة.

حرب بال خطة
فيتنام  بلللني  الللتلل�للسللابلله  يلل�للسللمللد  ل 
ال�سور،  ب�سبب  فقط  واأفغان�ستان 
الختاللت  ب�سبب  للا  اأيلل�للسً ولللكللن 
اأدت  اللللتلللي  اللللعلللديلللدة  اللل�للسلليللا�للسلليللة 
اأكللللر  ملللنلللذ  هللللزائللللم مملللاثلللللللة  اإىل 
كلللان لل�سراع  علللاًملللا.  اأربلللعلللني  مللن 
البنتاغون”،  “اأوراق  فلليللتللنللام  يف 
نللليلللويلللورك تاميز  نلل�للسللر �للسللحلليللفللة 
الأمريكية،  الدفاع  وزارة  لدرا�سة 
البيت  خللطللاب  بللني  الفجوة  ك�سف 
الأبي�س والواقع على الأر�س. ويف 
�سحيفة  ن�سرت   ،2019 دي�سمرب 
وا�لللسلللنلللطلللن بلللو�لللسلللت هللللللذه املللللللرة، 
�سنوات  بعد  اأفغان�ستان”.  “اأوراق 
الللقللانللونلليللة، ح�سلت  امللللعلللارك  ملللن 
ال�سحيفة الأمريكية اليومية على 
اإعمار  اإعلللادة  مراقبة  هيئة  تقرير 

اأفغان�ستان )�سيغار(.
قابلت   ،2018 اإىل   2014 مللن 
ال�سيا�سيني  ملللئلللات  الللهلليللئللة  هللللذه 
واجلللنللود والللدبلللللومللا�للسلليللني. وهنا 
بعيًدا  اأخللرى، كان تقديرهم،  مرة 
عن اجلمهور، يتناق�س جذرًيا مع 

اخلطب الر�سمية.
يلللعلللرتف مللعللظللم املللل�لللسلللوؤوللللني عن 
باأنهم  املللثللال،  �سبيل  على  احللللرب، 
ل يلللعلللرفلللون ملللن هلللو علللدوهلللم يف 
طالبان؟  الللقللاعللدة؟  اأفللغللانلل�للسللتللان: 
طالبان؟  بللدعللم  متهمة  باك�ستان 
اأم تنظيم الدولة الإ�سالمية؟ عند 
�للسللوؤاللله عللن املللو�للسللوع، قللال دونالد 
رام�سفيلد، وزير الدفاع الأمريكي 
من عام 2001 اإىل عام 2006، 

وال�سريعة.
الهائل  الللتللدفللق  اأدى  وخلل�للسللو�للسللا، 
اإىل  الأملللللريلللللكللللليلللللة  للللللللللللللللللدولرات 
العنان  اإطلللللالق  اإىل  اأفللغللانلل�للسللتللان 
وهكذا  ا�للسللال.  امل�ست�سري  للف�ساد 
مت و�للسللف حللكللومللة حللامللد كلللرزاي 
)الللرئلليلل�للس الأفللغللاين مللن 2004 
اأقل  للليلل�للسللت  بللاأنللهللا   )2014 اإىل 
مللللن حلللكلللم كللللللليلللبلللتلللوقلللراطلللي منذ 
امل�سوؤولني  قبل  مللن   2006 عللام 
الأمريكيني. لقد مت حتويل وجهة 
الإعمار  اإعلللادة  اأملللوال  مللن  الكثري 
من قبل نظام مدعوم من الوليات 
العقاب.  من  الإفللالت  مع  املتحدة 
عن  كبري  حد  اإىل  خمفّية  حقيقة 
دافعي ال�سرائب الأمريكيني، واأكد 
الف�ساد”  على  “احلرب  اأن  اأوبللامللا 
كان  الأر�لللس،  للا. وعلى  اأيلل�للسً تتقدم 
املحرومني  الأفغان،  ال�سكان  لدى 
املزيد  الللللروة،  اإىل  الللو�للسللول  مللن 
اإىل  للتوجه  الأ�سباب  من  واملللزيللد 

طالبان.
اأخرًيا، فاإن العديد من الوفيات بني 
املدنيني التي ت�سببت فيها القوات 
قللد ملللرت يف معظمها  الأمللريللكلليللة 
ت�ستند  درا�للسللة  عللقللاب. ووفلللق  دون 
زادت  املللتللحللدة،  الأمم  بلليللانللات  اإىل 
ال�سربات  مللن  املللدنلليللة  اخللل�للسللائللر 
باملائة   330 بللنلل�للسللبللة  اجلللللويللللة 
الأخلللري  اللللعلللام   ،2016 علللام  بلللني 
و2019.  املللنلل�للسللب،  يف  لأوبللللامللللا 
ظل  يف  و2020،   2016 وبلللني 
ال�سربات  اإن  قيل  تللرامللب،  رئا�سة 
اجلوية للقوات اجلوية الأمريكية 
والأفللغللانلليللة قللتلللللت ملللا يللقللرب من 
منهم  بللاملللائللة   40 مللدين   4000
ثقة  يقّلل  اي�سا،  هنا  مبا،  اأطفال. 

الأفغان يف حكومتهم.
بعد التفجريات الأمريكية الأوىل 
جورج  �للسللرح   ،2001 اأكللتللوبللر  يف 
“لقد  لللللل�للسللحللافللة:  بلللو�لللس  دبللللليللو 
فيتنام”...  ملللن  الللكللثللري  تللعلللللمللنللا 
بعد ع�سرين عاما وما ل يقّل عن 
ع�سرات الآلف من القتلى، ال�سوؤال 
الآن هو ما هي الدرو�س التي �سيتم 

ا�ستخال�سها من اأفغان�ستان.
-------------------------

ــعــالقــات  �ل يف  *مــتــخــ�ــســ�ــش 
ـــــــــــــاب  �لـــــدولـــــيـــــة و�لإره

و�لأيديولوجيات �ملتطرفة.

اإنفاقه  اللللذي مت  املللبلللللغ  اأكلللرب مللن 
على اإعادة بناء اأوروبللا بعد احلرب 
مار�سال.  بخطة  الثانية  العاملية 
ال�سريعة  الللعلل�للسللكللريللة  واللللهلللزميلللة 
كالربق للجي�س الوطني الأفغاين 
يف الأ�سابيع الأخرية كافية لتقييم 

النتائج.
كما اأخرب م�سوؤول من وزارة الدفاع 
دولة  اإن�ساء  باأن  �سيغار،  الأمريكية 
دميقراطية م�ستقرة يف اأفغان�ستان 
“مائة  اللللواقلللع  يف  ي�ستغرق  رمبلللا 
عام” يف بلد مل يعرف فيه ال�سكان 
وال�سيوعية  وامللكية  القبلية  �سوى 

هوية  يللعللرف  “ل  اأنللله  �سيغار،  اإىل 
الأ�سرار ».

وهكذا �سرعت الوليات املتحدة يف 
حرب دون اأن حتدد ا�سرتاتيجيتها. 
بداأ جورج دبليو بو�س ال�سراع عام 
ما  على  وا�سحة  باأهداف   2001
والإطاحة  القاعدة،  تدمري  يبدو: 
بللنللظللام طللالللبللان، والللتللاأكللد مللن اأن 
اأفللغللانلل�للسللتللان للللن تلل�للسللبللح جملللددا 
انطالقا  مالذاً ميكن لالإرهابيني 
11 �سبتمرب  اأحلللداث  ارتللكللاب  منه 
اأخرى. وقد حتققت هذه الأهداف 
و2002،   2001 بللللني  فللعلللللًيللا 

للقاعدة  يللعللد  مل   ،2009 عللللام 
ان  ال  اأفغان�ستان،  يف  �سيطرة  اأي 
وتتقدم.  تلللزحلللف  كلللانلللت  طلللاللللبلللان 
و�للللسللللع اللللرئللليللل�لللس اللللدميلللقلللراطلللي 
اأهداًفا خمتلفة جذرًيا عن  حينها 
الأهللللللداف الأولللليلللة واأطلللللللق حملة 
�سخمة ملكافحة التمرد من خالل 
اإر�سال املزيد من القوات. اإنه ياأمل 
يف اإعلللادة اإنللتللاج جنللاح اخلطة التي 
قادها اجلرنال ديفيد برتيو�س يف 
مكنت  والتي   ،2007 عام  العراق 

ب�سكل خا�س من هزم القاعدة.
انلللتللل�لللسلللار يلل�للسللتللحلليللل تلللللكلللللراره يف 

مللع مللقللتللل قللللادة طللالللبللان وزعماء 
القاعدة اأو هروبهم. ولكن يف وقت 
بو�س  كان   ،2003 عام  مبكر من 
اأخللرى، العراق،  ي�ستعد لغزو دولة 

وتاأجيل اأفغان�ستان.
الذين  الدبلوما�سيني  اأحلللد  راأى 
خطاأ  ذللللللك  يف  �للسلليللغللار  قللابلللللتللهللم 
كان  “بداية،  وعنجهية:  غطر�سة 
علينا غلللزو دوللللة واحللللدة فللقللط يف 
من  خوًفا  �ساخًرا،  قال  مرة”،  كل 
تخمة النظام ال�سيا�سي والع�سكري 

الأمريكي.
وعندما اأ�سبح باراك اأوباما رئي�ًسا 

�سريع جد�, قوي جد�
طلللللللوال فلللللرتة اللللل�للللسللللراع، كلللملللا يف 
الإدارات  تللرغللب  مل  فلليللتللنللام،  اأيللللام 
الأملللريلللكللليلللة املللتللعللاقللبللة يف روؤيلللللة 
حليفها  ميللثلللللهللا  اللللتلللي  امللل�للسللكلللللة 
الرئي�سي: احلكومة الأفغانية. اأكد 
كل من بو�س واأوباما لالأمريكيني 
اأنهما لن يقعا يف فخ بناء الدولة. 
�سحيفة  اأ�للللسللللارت   ،2018 عللللام 
الوليات  اأن  اإىل  بو�ست،  وا�سنطن 
اأفرجت حتى الآن عن  املتحدة قد 
133 مليار دولر لل�سماح للدولة 
الأفللغللانلليللة بللالللتللطللور -وهللللو مبلغ 

م�سوؤولني  بللحلل�للسللب  اأفللغللانلل�للسللتللان، 
ا�ست�سارهم �سيغار.

لل�سعب  اأكللد  الأبي�س  البيت  لكن   
وذهب  تقدم”،  “اإحراز  الأمريكي 
اإحللل�لللسلللائللليلللات  تللللقللللدمي  حلللللد  اإىل 
مللتللحلليللزة، كللمللا فللعللل وزيلللر الدفاع 
ملللاكلللنلللملللارا خللللالل حقبة  روبللللللرت 

فيتنام. 
لأوباما  الرئي�سية  الأخللطللاء  اأحللد 
ليتم  بالن�سحاب  اأي�سا  الذي وعد 
نهائية  مواعيد  حتديد  انتخابه: 
على  وكلللان  للللللنلل�للسللر...  م�سطنعة 

طالبان فقط املقاومة والنتظار.

- �سرعت الوليات املتحدة يف حرب دون اأن حتدد ا�سرتاتيجيتها

- ما اأنفق على الدولة الأفغانية، يفوق ما مت اإنفاقه على اإعادة بناء اأوروبا بخطة مار�سال

- ان�سحاب الوليات املتحدة ياأتي لإنهاء حرب �سبق اأن خ�سرتها منذ فرتة طويلة

و�قع �أخفته عن �لر�أي �لعام ثالث رئا�سات متتالية

اأفغان�ستان: انت�سار حركة طالبان لي�س مفاجاأة...!
•• •• الفجر - اإيلي جوكريت 

– ترجمة خرية ال�صيباين

منذ �سقوط كابول, كانت �ملقارنة يف �أذهان �جلميع. 
طر�ز  من  �أمريكية  نقل  هليكوبرت  طائرة  �سورة 

يف  �ملتحدة  �لــوليــات  �سفارة  فــوق  حتلق  �سينوك 
وهي  �أخرى,  تاريخية  بكارثة  حتما  تذّكر  كابول 
�أبريل  فيتنام,  ل�سايغون,  �لطارئ  �لإخــالء  كارثة 

.1975
�أدى  �لــذي  طالبان  هجوم  من  ــرية  �لأخ �لأ�سابيع 

�إىل �سقوط كابول, قّدمت �آخر مثال على �ملفاهيم 
�سقوط  من  �أيام  �أربعة  قبل  �خلاطئة.  �لأمريكية 
�لبنتاغون,  يف  ع�سكريون  حمللون  قّدر  �لعا�سمة, 
�أن �ملدينة �ست�سمد ت�سعني يوما. ويف 8 يوليو, �أكد 
�لرئي�ش جو بايدن, خالل موؤمتر �سحفي, �أن �نت�سار 

قدر�ت  على  مطمئن  و�أنــه  حتميا,  لي�ش  طالبان 
على  ورد�  �لأفــغــاين.  �لوطني  للجي�ش  �ملقاومة 
�أفغان�ستان  بني  ت�سابه  وجود  �حتمال  حول  �سوؤ�ل 
من  �أفغان�ستان  �إخالء  ت�سهد  “لن  �أجاب:  وفيتنام, 

�سطح �ل�سفارة �لأمريكية«.

- اأكد كل من بو�س واأوباما لالأمريكيني 
اأنهما لن يقعا يف فخ بناء الأمة

- يعرتف معظم امل�سوؤولني عن احلرب، باأنهم ل 
يعرفون من هو عدوهم يف اأفغان�ستان



اخلميس   19  أغسطس    2021  م   -    العـدد   13318  
Thursday    19   August   2021   -  Issue No   13318

13

عربي ودويل

وعينت اإدارة بايدن حوايل 60 يف 
منا�سب عليا... وهو رقم قيا�سي، 
من بينهم نريا تاندين، م�ست�سارة 
الرئي�س، الدكتور فيفيك مورثي، 
فانيتا  اللللعلللاملللة،  اللل�للسللحللة  ملللديلللر 
العدل،  بللللللوزارة   3 رقللللم  جللوبللتللا، 
نائب مدير  رامللامللورتللي،  بللهللارات 

املجل�س القت�سادي الوطني ...
اأ�سل     وي�سارك الأمريكيون من 
ا حملًيا، كما هو احلال  هندي اأي�سً
ع�سرات  تر�سح  حيث  نيويورك  يف 
املدينة  جمل�س  يف  ملللقللاعللد  منهم 
ثالثة  انلللتلللخلللاب  )مت  اللللعلللام  هللللذا 
“لأول مرة،  منهم(، وهي �سابقة. 
ال�سيا�سة،  يف  مرئيون  باأننا  ن�سعر 
يقول نيل خميجا، مدير اإمباكت، 
اإىل الرتويج  وهي منظمة تهدف 
لنللتللخللاب الأمللريللكلليللني مللن اأ�سل 
كللامللال هاري�س  تعيني  ان  هللنللدي، 
اأبواب  اأنه ل توجد  ملهم، ويجُظهر 

مغلقة«.

م�ستوى تعليمي عاٍل جًد�
   مل يكن الأملللر دائللًمللا على هذا 
ذكلللللرت   ،1911 عللللللام  الللللنللللحللللو. 
المريكي  الكونغر�س  مللن  جلنة 
“يجُنظر  الهندو�س  اأن  تقرير،  يف 
عرق  اأقللل  اأنهم  على  عاملًيا  اإليهم 
مهاجرين مرغوًبا به يف الوليات 
اليوم، يبلغ عدد الهنود  املتحدة”. 
الأمريكيني 4.2 مليون -اأو 1.3 
باملائة من ال�سكان -وميثلون ثاين 
اأكرب جمموعة مهاجرة يف البالد، 

بعد املك�سيكيني.
اجلاليات  علللن  يللللللربزون  اإنلللهلللم    
الأجلللنلللبللليلللة الأخلللللللرى ملللن خالل 
جًد:  الللعللايل  تعليمهم  ملل�للسللتللوى 
ثللالثللة اأربلللاعلللهلللم حللا�للسلللللون على 
�سهادة جامعية على الأقل، مقابل 
الأمريكيني،  مللن  تبقى  ملللا  الثلث 
الهندية  املواقف  ل�ستطالع  وفًقا 
الأمللريللكلليللة، الللذي اأجلللراه �سل�سلة 
مللن الللبللاحللثللني. ثللم انللهللم اأف�سل 
دخل  متو�سط  ي�سل  مللاديللا،  حللال 
اإىل  الأمللريللكلليللة  الهندية  الأ�للسللرة 
ال�سنة،  يف  دولر  األلللللللف   120

�سيلعبون  القادمة،  ال�سنوات     يف 
دوًرا حا�سًما يف الوليات الرئي�سية، 
يتابع نيل خميجا، مدير اإمباكت: 
علللددهلللم  يلللبلللللللغ  جللللورجلللليللللا،  “يف 
 500 تللكلل�للسللا�للس  ويف  الللفللا،   100
�سيتمكن  جمتمعنا  وبف�سل  الفا، 
دفع  ما من  يوًما  الدميقراطيون 

هذه الوليات اإىل مع�سكرهم«.
كونهم  اأخللللللللللللرى،  خلللا�لللسللليلللة      
ومتدينني  اجتماعًيا  حمافظني 
ليرباليني  -وبالتايل  ومي�سورين 
املرء  يتخيل  اأن  -ميكن  اقت�ساديا 
ومع  جللمللهللوريللون،  اأنللهللم  ب�سهولة 
ذلك فقد �سوتوا جلو بايدن ثالث 
ملللرات اأكلللر مللن دونللالللد ترامب. 
للهجرة  املناه�س  اخلللطللاب  “اإن 
القدمي،  الكبري  احلللزب  قبل  مللن 
الإجنيليني،  امل�سيحيني  و�سيطرة 
يو�سح  يجعلهم غري مرتاحني”، 

الربوفي�سور ديفي�س كابور.
   اأقل جمًدا، جلب املهاجرون من 
انق�ساماتهم  اأبللاد  وحيدر  ت�سيناي 
املللجللتللمللعلليللة مللعللهللم. ووفلللللق م�سح 
امل�ساواة  خمتربات  اأجرته  حديث 
اللللللدالللللليلللللت،  مللللللن   1500 بللللللني 
 1 يللقللول  “املنبوذة”،  الللطللائللفللة 
اإنلللهلللم عانوا  3 طلللللالب،  كلللل  ملللن 
اجلامعي،  احلللرم  يف  التمييز  من 
وي�سكو 2 من كل 3 م�ساركني من 
مكان  يف  املعاملة  ل�سوء  تعر�سهم 
وطنهم.  اأبناء  قبل  من  العمل... 
“لقد هربوا من العنف الطائفي 
بلللللدهللم وعللنللدمللا و�للسلللللوا اإىل  يف 
وامل�سايقة  للعار  يتعر�سون  هنا 
والإذلل كما يف وطنهم!«، قالت يف 
مقابلة يا�سيكا دوت، من الداليت، 

موؤلفة كتاب عن جتربتها.
ال�سعب     هللل هللذا منت�سر؟ مللن 
2020، رفعت  معرفة ذلك. عام 
ق�سائية  دعوى  كاليفورنيا  ولية 
�للسلليلل�للسللكللو. واتهم  �للسللد جمللمللوعللة 
التنفيذيني  املللديللريللن  مللن  اثللنللني 
برف�س  عليا  طائفة  مللن  الللهللنللود 
زيادة رواتب مهند�س من الداليت 

وترقيته... يف انتظار احلكم.
عن لك�سربي�ش

تعيني كامال هاري�س يوؤكد ان الأبواب مفتوحة امام الهنود �ساتيا ناديال يدير �سركة مايكرو�سوفت

هندية ملكة جمال امريكا

نريا تاندين، م�ست�سارة الرئي�س نيكي هايل يف ال�سباق للرئا�سة

مقارنة بل 62 األف دولر لالأ�سرة 
الأمريكية.

الأمر  ينتهي  اأن  ميللكللن  »كلليللف     
اأفقر  اإحلللللللدى  مللللن  مبلللهلللاجلللريلللن 
الدول يف العامل اإىل اأغنى الفئات؟ 
هذا ب�سبب نظام الختيار، ولي�س 
يقول ديفي�س  ب�سبب جن�سيتهم”، 
الأ�للسللتللاذ يف جامعة جونز  كللابللور، 
اأكادمييني  مع  ومللوؤلللف،  هوبكنز، 
بعنوان  كلللتلللاب  اخلللللريلللللن،  اثلللنلللني 
يف  الهنود  باملائة:  واحللد  “الآخر 
الهجرة  حتللريللر  بللعللد  اأمريكا”. 
عام 1965 اإىل الوليات املتحدة 
وانتهاء نظام احل�س�س يف البالد، 
البالد  يف  ا�ستقروا  الذين  الهنود 
جاوؤوا من الطبقات العليا ودر�سوا 

فازت   ،2014 علللام  املللجللتللمللع.  يف 
نينا دافولوري، بلقب ملكة جمال 
اأن�ساري  عللزيللز  واأ�للسللبللح  اأمللريللكللا، 
وح�سن منهاج، ممثلني كوميديني 
الذين  والأطلللللفلللللال  ملل�للسللهللوريللن. 
تلللرتاوح اأعللمللارهللم بللني 10 و15 
عاًما، ل يهزمون يف المالء. وقد 
عام  كل  الوطنية  بامل�سابقة  فللازوا 
من 2008 اىل 2019، ول �سك 
يف  رئي�سًيا  دوًرا  يلعب  احلفظ  اأن 
التعليم. و�سي�ستمر تاأثري الهندو-
لديهم  لأن  الللنللمللو  يف  اأمللريللكلليللني 
النتخابات  يف  واأمللللللوال.  �سبكات 
منحوا   ،2020 لعام  التمهيدية 
اأي  دولر،  ماليني   3 املت�سابقني 

اأكر من ممويل هوليود الكبار.

بوظيفة  القدوم  �ساعدهم  لقد     
جيدة الأجر -ناهيك عن اإتقانهم 
القفز  الإجنللللليللزيللة -علللللى  للللللغللة 
على “كوخ الغيتو” الذي مير به 
العديد من املهاجرين، والندماج 
الغالبية  وا�ستقرت  اأ�للسللرع.  ب�سكل 
نيويورك  يف  ال�سكنية  الأحلليللاء  يف 
 ... فران�سي�سكو  و�سان  و�سيكاغو 
وحققوا �سعودا اجتماعًيا نيزكًيا.

    هناك الع�سرات من الروؤ�ساء من 
اأ�سل هندي على راأ�س جمموعات 
�للسللاتلليللا ناديال  كللللربى:  اأمللريللكلليللة 
مايكرو�سوفت؛  �لللسلللركلللة  يلللديلللر 
الأم  اللل�للسللركللة  بلليلل�للسللاي،  �لللسلللانلللدر 
�سونيا  اللللفللابللا؛  غللوغللل،  ل�سركة 
كري�سنا،  اآرفيند  غللاب؛  �سينجال، 

يف جلللاملللعلللات ملللرملللوقلللة. والأهلللللم 
امل�ستفيدين  كانوا  اأنهم  ذلك،  من 
العمل  تللاأ�للسللريات  مللن  الأ�سا�سيني 
H-1B ، والتي ت�سمح لل�سركات 
الأمريكية بتوظيف الأجانب ذوي 

املهارات اأو املوؤهالت اخلا�سة.
   من عام 2001 اإىل عام 2015، 
اأكلللر مللن ن�سف هذه  اإ�للسللدار  مت 
وخا�سة  للللللللهلللنلللود،  اللللتلللاأ�لللسلللريات 
بني  الكمبيوتر.  يف  املتخ�س�سني 
علللدد  منلللللا  و2018،   2000
150 بللاملللائللة يف  اللل�للسللكللان بللنللحللو 
اللللوليلللات املللتللحللدة. وتللبللاطللاأ هذا 
النمو يف ظل رئا�سة ترامب، رمبا 
احل�سول  ال�سعب  مللن  كللان  لأنللله 

على ت�ساريح العمل.

اآخر. على عك�س الهند، حيث يتم 
واحلجاج”،  “النقا�س  تلل�للسللجلليللع 
يف  الغارقة  ال�سينية  الثقافة  فاإن 
التعبري  تثبط  الكونفو�سيو�سية 
البناء،  والنقد  الآراء  عن  العلني 
وهو ما يعترب يف الوليات املتحدة 
ويف  بللالللنللفلل�للس  الللثللقللة  يف  ا  “نق�سً
الإميان”،  ويف  واللللدافلللع  احلللافللز 
كتب مايكل موري�س، اأحد موؤلفي 

الدرا�سة.

كبرية  ــد�د  ــاأع ب �سوتو�  لقد 
لبايدن

   ورغم اأن ثلثي املهاجرين الهنود 
و�سلوا بعد عام 2000، اإل اأنهم 
الأهمية  متزايدة  مكانة  يحتلون 

�سانكاران،  فلليللفلليللك  اإم؛  بلللي  اآي 
اأمريكا،  يف  متاجر  �سل�سلة  اأكلللرب 
هو  �سوبرامانيام  راج  الربت�سون؛ 
 ، بانغا  واأجللللاي  فيديك�س،  رئي�س 
للده�سة  واملللثللري  مللا�للسللرتكللارد... 
اأن عدد املهاجرين ال�سينيني اأقل 
العام  املدير  الرئي�س  منا�سب  يف 
ا  هذه. ومع ذلك، فهم ياأتون اأي�سً
من جامعات جيدة وا�ستفادوا من 

.H-1B تاأ�سريات
    قد تكون اإحدى الفر�سيات اأن 
الهنود يبقون يف الوليات املتحدة، 
بينما مييل ال�سينيون اإىل العودة 
درا�للللسللللة  وتللللقللللرتح  اللللللبلللللالد.  اإىل 
ما�سات�سو�ست�س  مللعللهللد  اأجلللراهلللا 
تف�سرًيا  وكولومبيا،  للتكنولوجيا 

- ميثل الهنود الأمريكيون ثاين اأكرب جمموعة مهاجرة يف البالد، بعد املك�سيكيني

حققو� �خرت�قا در�ماتيكيا يف �ل�سيا�سة

تزايد نفوذ الأقلية الهندية-الأمريكية يف بالد العم �سام...!
••الفجر -خرية ال�صيباين

   على ر�أ�ش ميكرو�سوفت �أو ما�سرتكارد �أو �آي بي �إم, ويف قلب 
�ل�سلطة, بف�سل كامال هاري�ش, حتتل �جلالية �لهندية مكانة 

متز�يدة �لأهمية يف �ملجتمع �لأمريكي.

   ماذ� لو كان رئي�ش �لوليات �ملتحدة �لقادم هندًيا؟ ل يوجد 
�لرئا�سيني  �ملر�سحني  بني  ومن  �لفر�سية.  يف  خيايل  �سيء 
2024, كامال هاري�ش, نائب �لرئي�ش, ونيكي  �ملحتملني عام 
هايل, �ل�سفرية �ل�سابقة لدونالد تر�مب لدى �لأمم �ملتحدة, 
لأمر  “�إنه  �لهند.  من  مهاجرة  عائالت  ن�سل  من  وكالهما 

مده�ش... �لأمريكيون من �أ�سل هندي ب�سدد �ل�سيطرة على 
�لبالد: �أنت, نائب �لرئي�ش, كاتبة خطاباتي ...” , قال جو 
موهان,  �سو�تي  �لفيديو  عرب  خماطًبا  موؤخًر�,  مازًحا  بايدن 
على  بري�سيفري�ن�ش  �مل�سبار  مهمة  عن  م�سوؤولة  نا�سا  يف  عاملة 
�ملريخ. و�أ�ساف �لرئي�ش “�أنت ر�ئعة«.   يف �ل�سنو�ت �لأخرية, 

يف  در�ماتيكيا  �خرت�قا  هندي  �أ�سل  من  �لأمريكيون  حقق 
وكمال  هــايل  نيكي  �جلمهورية  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سيا�سة. 
هاري�ش )�لتي ولد و�لدها يف جامايكا و�أمها يف �لهند(, هناك 
دميقر�طيون,  جميعهم  �لنو�ب,  جمل�ش  يف  منتخبني  �أربعة 

ي�سكلون “جمموعة �ل�سمبو�سة” -يف �إ�سارة �إىل �لدونات. 

- يربزون عن اجلاليات الأجنبية الأخرى من 
خالل م�ستوى تعليمهم العايل جًدا

- �سيلعبون دوًرا حا�سًما يف الوليات الرئي�سية، 
وقد يدفعون بها اإىل مع�سكر الدميقراطيني

- اأن يتوىل هندًيا من�سب رئي�س الوليات املتحدة 
القادم، فر�سية مل تعد خيالية

- يدير الأمريكيون من اأ�سل هندي اأكرب ال�سركات 
الأمريكية، وي�ساركون �سيا�سيا وطنيا وحملًيا 
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عربي ودويل

قائد اجلي�س الربيطاين: طالبان رمبا تكون خمتلفة 
•• لندن-رويرتز

اأن  ينبغي  اإنلله  الأربللعللاء  اأم�س  الربيطاين  قائد اجلي�س  قللال 
يعطي العامل حركة طالبان مت�سعا لت�سكيل حكومة جديدة 
الذين  املللتللمللرديللن  اأن  بعدها  يكت�سف  ورمبلللا  اأفغان�ستان  يف 
اأ�سبحوا  قد  مت�سددون  اأنهم  على  عقود  طيلة  معهم  تعامل 

اأكر عقالنية.
قللادة احلركة  اإن  الأربللعللاء  اأملل�للس  وقللال م�سوؤول مللن طالبان 
النقي�س مما حدث خالل  للعامل، على  اأنف�سهم  �سيجُظهرون 
قادتها متخفني ل  املا�سية حني كان معظم  الع�سرين عاما 

يظهرون يف العلن.

وقللال قائد اأركلللان الللدفللاع الللربيللطللاين نيك كللارتللر اإنلله على 
ال�سابق حامد كرزاي، م�سيفا  ات�سال مع الرئي�س الأفغاين 

اأن كرزاي يجتمع مع طالبان اليوم.
“علينا  الإذاعللة الربيطانية  واأ�ساف كارتر يف حديث لهيئة 
اأن نتحلى بال�سرب، وعلينا اأن من�سك اأع�سابنا واأن مننحهم 
لإظهار  مللتلل�للسللعللا  نللعللطلليللهللم  واأن  حللكللومللة  لللتلل�للسللكلليللل  فللر�للسللة 
طالبان  عن  خمتلفة  هذه  طالبان  كانت  رمبا  اإمكاناتهم... 

الت�سعينات التي يتذكرها النا�س«.
اأن  م�ساحة-  اأعطيناهم  -اإن  نللفللاجللاأ  “رمبا  قللائللال  وم�سى 
اأن نتذكره  اأكر عقالنية، لكن ما يجب علينا  طالبان هذه 
جمموعة  طللالللبللان  متجان�سة..  منظمة  لي�ست  اأنللهللا  جلليللدا 

الريف  اأطياف  كل  متباينة جاءت من  قبلية  �سخ�سيات  من 
الأفغاين«.

اأقل  اإنها  تعقال...  الأكللر  طالبان  هللذه  كانت  “رمبا  وتابع 
قمعية. واإذا نظرنا للطريقة التي حتكم بها كابول يف الوقت 

الراهن، ف�سنجد موؤ�سرات على اأنها اأكر عقالنية”. 
ي�ساورهم  الربيطانيني  املللحللاربللني  قللدامللى  بع�س  اأن  غللري 

ال�سك.
قال ت�ساريل هربرت، الذي كان �سابطا برتبة ميجر جرنال 
اأي�سا  وعللمللل  اأفغان�ستان  يف  وخلللدم  الللربيللطللاين  اجلي�س  يف 
م�ست�سارا كبريا حللف �سمال الأطل�سي، “يجب اأن ل ينخدع 

النا�س بهذه الكلمات املع�سولة«.

اعرتافا  حتتاج  “طالبان  نيوز  �سكاي  مع  حديث  يف  واأ�ساف 
ال�سلطة بالقوة، وهي الآن تطمح ب�سدة  انتزعت  دوليا. لقد 
لعرتاف دويل، اعرتاف من ال�سني ومن رو�سيا ومن الغرب، 

هي بحاجة لذلك. 
اإتاحة  عللن  العذبة  الكلمات  هللذه  بالطبع  �ست�ستخدم  لللهللذا 

فر�س م�ساوية للن�ساء«.
وقال هربرت اإنه ما من دليل يظهر اأن طالبان اأ�سبحت اأكر 

اعتدال.
نخرج  اأن  اإىل  الفر�سة  يتحينون  ينتظرون،  “اإنهم  واأ�ساف 
من كابول ثم تبداأ اإراقة الدم حني ل يكون هناك �سحفيون 

ول هيئات دولية ترى ذلك«.

ال�سني ت�سجل 28 اإ�سابة جديدة بكوفيد- 19 
•• بكني-رويرتز

الوطنية  اللللللللجلللنلللة  قللللالللللت 
اأم�س  اللل�للسللني  يف  لللللل�للسللحللة 
�سجلت  الللبللالد  اإن  الأربللعللاء 
28 اإ�سابة جديدة بكوفيد-

19 يوم الثالثاء، انخفا�سا 
اليوم  يف  اإ�لللسلللابلللة   42 ملللن 

ال�سابق.
�ست  اأن  اللللللللجلللنلللة  وذكللللللللرت 

حلللللللللالت مللللللن الإ�لللللسلللللابلللللات 
عدوى  عن  ناجتة  اجلديدة 
العدد  نللفلل�للس  وهللللو  حمللللليللة 
اليوم  يف  ت�سجيله  مت  الللذي 

ال�سابق.
وبلغت عللدد الإ�للسللابللات دون 
ت�سنفها  ل  والتي  اأعللرا�للس، 
اإ�سابات  اأنللهللا  علللللى  اللل�للسللني 
نف�س  وهلللللو   17 ملللللوؤكلللللدة، 
اليوم  يف  املللل�لللسلللجلللل  الللللعللللدد 

ال�سابق.
وفيات  اأي  ت�سجيل  يتم  ومل 

جديدة.
الإ�سابات  اإجلللملللايل  ويللبلللللغ 
يف  كورونا  بفريو�س  املوؤكدة 
بللر اللل�للسللني الللرئلليلل�للسللي حتى 
 94500 الللللثللللالثللللاء  يلللللوم 
حالة، يف حني ل يللزال عدد 
 4636 عند  ثابتا  الوفيات 

وفاة.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

   بداأت احلملة النتخابية خلالفة 
امل�ست�سار هذا الأ�سبوع ومل يعد بقاء 
حزب الحتاد امل�سيحي الدميقراطي 

يف ال�سلطة م�سموًنا.
اللللريلللف، ويف كل  اأيللللللام يف  اأربلللعلللة     
وجهه  على  البت�سامة  نف�س  مللكللان 
امل�ستدير. يبدو اأرمني ل�سيت �سعيًدا 
يف  للمالكمة  نللاد  يف  بنف�سه.  دائللًمللا 
فللرانللكللفللورت اأمللل�لللس الأربللللعللللاء وقف 
“الحتاد  املحافظ  املع�سكر  مر�سح 
امللل�للسلليللحللي الللدميللقللراطللي -الحتللللاد 
مرتدًيا  الجتماعي”  امللل�للسلليللحللي 
قفازات. يوم اخلمي�س يف تورينجيا، 
العمر  اللللبلللاللللغ ملللن  اللللرجلللل  تلللقلللدم 
�ستني عاًما خ�سبة امل�سرح مع نقانق 
موقع  يف  اجلللمللعللة،  �سباح  م�سوية. 
بلللنلللاء ملل�للسللنللع تلل�للسللال، بلللاللللقلللرب من 
برلني، ل يزال يحافظ على مالمح 
�سخر  عندما  حتى  ال�ساخر،  الرجل 
كللللان ل�سيت  اإيلللللللللون ملللا�لللسلللك.  مللنلله 
م�ستقبل  يكن  مل  اإذا  عما  �للسللاأل  قللد 
اللل�للسلليللارات يف الللهلليللدروجللني... “ل، 
ما�سك  رد  للوقت”،  م�سيعة  اإنللهللا 

حمرًجا ب�سكل وا�سح.

��ستطالعات  يف  �سديد  تقارب 
�لر�أي

   علللللى بللعللد خلللطلللوات قللللليلللللة، بدا 
للغاية.  متوتًرا  املر�سح  فريق حملة 
املتخ�س�س  األك�سندر،  روبن  يلخ�س 
دي  �سحيفة  يف  الأملللللاين  اليمني  يف 
ب�سراحة:  الأمللللر  اللليللوملليللة،  فلليلللللت 
“يف الحتاد امل�سيحي الدميقراطي، 
اأردافللللهللللم!«،  علللللى  اجلللملليللع  ي�سغط 
النتخابات  من  اأ�سابيع  خم�سة  قبل 
ا�ستطالعان  اأعلللطلللى  الللفلليللدراللليللة، 
امل�سيحي  الحتللللللاد  احللللللزب  للللللللراي 
امل�سيحي  -الحتلللللاد  الللدميللقللراطللي 
 22( فللقللط  نقطتني  الجللتللمللاعللي، 

باملائة(،   20( اخل�سر  على  باملائة( 
يليهم ال�سرتاكيون الدميقراطيون 
من احلزب ال�سرتاكي الدميقراطي 
اأرملللللني  يلللعلللد  ومل  بللللاملللللائللللة(.   19(
ل�سيت هو الوفر حظا لدى الأملان. 
اإذا انتخبوا امل�ست�سار بالقرتاع العام 
�سيذهب  تف�سيلهم  فللللاإن  املللبللا�للسللر، 
احلللللزب  يف  مللنللافلل�للسلله  اإىل  حلللاللللًيلللا 
اأولف  الللدميللقللراطللي،  ال�للسللرتاكللي 
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باملائة(.

غري قادر على تاأكيد موقف
   »هللل �للسللاهللدت �للسللور ل�سيت هذه 
ي�ساأل اأحد �سكان  اأثناء الكرنفال؟”، 
بلدة جرونهايد الواقعة بجوار موقع 
اأن  ي�سعني  ل  ح�سًنا،  ت�سال.  م�سنع 
اأراه اإل باأنف مهرج، هذا الرجل!”. 
اأجلماينه  فللرانللكللفللورتللر  وتلل�للسللاءلللت 
نجُ�سر  افتتاحي  مقال  يف  ت�سايتوجن، 

الأ�سبوع:  هلللذا  مللن  �للسللابللق  وقلللت  يف 
بحملة؟”.  القيام  حًقا  يريد  “هل 
املحافظة  ال�سحيفة  عليه  واأطلقت 
ل  الللللذي  “ال�سيد،  مللللدمللللًرا:  لللقللًبللا 
عندما  حللتللى  يتقدم”.  اأن  يف�سل 
الر�سمية  رحلللللتلله  عللن وجللهللة  للئللل  �للسجُ
“لدّي فكرتي،  الأمللور:  بداأ  الأوىل، 
عندما  فقط  عنها  �ساأحتدث  لكنني 
غري  “اإنه  حًقا”.  امللل�للسللاألللة  تللطللرح 
يتح�ّسر  موقف”،  تاأكيد  على  قللادر 

الحتاد  حللزب  من  منتخب  م�سوؤول 
عدم  يف�سل  الدميقراطي  امل�سيحي 

الك�سف عن هويته.

�مل�سيحي  بـــــدون  حتـــالـــفـــات 
�لدميقر�طي؟

   على هذا ال�سوؤال، الذي مت طرحه 
مع  اأجللريللت  ثالثية  مقابلة  خللالل 
قناة اأي اأر دي يف نهاية �سهر يونيو، 
املر�سحة عن  بربوك،  اأنالينا  اأجابت 

بروك�سل،  تللردد  دون  اخل�سر،  حللزب 
لأنللللله  بللللاريلللل�للللس،  �للللسللللولللللز،  واأولف 
“تقليد جيد” للعالقات الفرن�سية 

الأملانية.
   هلللذا املللقللتللطللف، الللللذي ظللهللر على 
تويرت يف قلب هذا ال�سيف البطيء 
بالن�سبة اإىل ل�سيت، اأدى اإىل ت�سويه 
�لللسلللورتللله بلل�للسللكللل اأكلللللللرب، هللللو الللللذي 
كارثة  اإدارة  على  عللاجللز  اأنللله  اأظللهللر 
�سمال  مللقللاطللعللتلله  يف  الللفلليلل�للسللانللات 

ا�ستقبله  وقللد  -وي�ستفاليا،  الللرايللن 
اللل�للسللكللان املللحللللليللون وا�للسللفللني ايلللاه بل 

“ميغا-�سفر«.
الللللراأي  ا�للسللتللطللالعللات  كللانللت  »اإذا     
ب�سبب  ذللللك  فلي�س  جلللدا،  مللتللقللاربللة 
ب�سكل  الخلللللريلللللن  اأ�لللسلللهلللم  ارتلللللفلللللاع 
غريو  يللحللّلللللله  ملللا  هلللذا  ملحوظ”، 
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  نيوجباور، 
ول  احلللللللللللرة.  بللللرلللللني  جللللامللللعللللة  يف 
احلزب  يف  املتخ�س�س  هلللذا  يعتقد 

اأولف  انلللتللل�لللسلللار  يف  ال�للللسللللرتاكللللي، 
�سولتز، “يجب األ نن�سى اأن ن�سطاء 
قبل  للحزب  رئا�سته  رف�سوا  حزبه 

اأقل من عامني«.
   يللجلل�للسللد �للسللولللز تلللنلللازلت احللللزب 
لليمني،  الدميقراطي  ال�للسللرتاكللي 
وهللو ا�للسللرتاكللي دميللقللراطللي و�سطي 
التي  الأخللرية  الف�سائح  يف  متورط 
بربوك،  اآنللاللليللنللا  الللتللحللالللف.  �سوهت 
واحلملة  الللعللرات  اأ�سعفتها  الللتللي 
اللللعلللدوانللليلللة امللللعلللاديلللة للللللخلل�للسللر يف 
ال�سحافة اليمينية، بداأت جولتها يف 
اأملانيا هذا الأ�سبوع، ومع ذلك، تبقى 
ل�سيف  املللنللاخلليللة  الأخلللبلللار  ت�سعفها 
الأخري  والللتللقللريللر  الللقلل�للسللوة،  �سديد 
املناخ،  بتغرّي  املعنية  الدولية  للهيئة 

وتخدمها.
   من دون احلاجة اإىل اللجوء اإىل 
اأق�سى الي�سار، وبدعم من ليرباليي 
احلر”12  الللدميللقللراطللي  احلللللزب 
ا�ستطالعات  لللظلللهلللر  تجُ باملائة”، 
اأن  الئلللتلللالفلللات ميللكللن  اأن  اللللللللراأي، 
امل�سيحي  بللدون حللزب الحتللاد  تن�ساأ 

الدميقراطي.
اأن   فهل اأجنيال مريكل على و�سك 
تللخلل�للسللر الللتللحللدي الللنللهللائللي، حتدي 
1966، مل  عللللام  مللنللذ  خللالفللتللهللا؟ 
ترك  يف  وزراء  رئلليلل�للس  اأي  يللنللجللح 
اللل�للسلللللطللة وهللللو يلل�للسللّلللم امللل�للسللعللل اإىل 

خليفته املعني.
   كان يعتقد اأن امل�سرية ال�ستثنائية 
وليتها،  املللنللتللهلليللة  للللللملل�للسللتلل�للسللارة 

�ستعفيها من هذه اللعنة.
 ويف الللوقللت اللللذي كللانللت تللرغللب يف 
البقاء فوق معركة الحزاب، اإل اأنها 
ال�ساحة  اإىل  الللنللزول  اإىل  �ست�سطر 
يوم ال�سبت املقبل يف برلني، حل�سور 
اجللتللمللاع مللع مللهللرهللا... مل تللكللن اأي 
حملة انتخابية اأملانية مفتوحة بهذا 

ال�سكل. 
عن لو جورنال دي دميان�ش

�نطالق �حلملة �لنتخابية

اأملانيا: بداية �سيئة لأرمني ل�سيت، وريث مركل...!
 مل يعد املر�سح اأرمني ل�سيت هو الأوفر حظا لدى الأملان

كيف و�سلت اأمريكا اإىل هذه النهاية الأفغانية؟
•• لندن-وكاالت

�سرد ديفيد لوين يف جملة “�سبكتايتور” 
الربيطانية جمموعة من الأخطاء التي 
ارتكبتها الوليات املتحدة يف اأفغان�ستان 
على مدى �سنوات طويلة والتي اأدت اإىل 

اإخفاق �سيا�ستها يف نهاية املطاف.
للللويلللن، وهلللو زملليللل زائللللر بللللارز يف ق�سم 
درا�لللسلللات احلللللرب الللتللابللع لللكللللليللة كينغز 
كوليدج، اأ�سار اإىل اأن الرئي�س الأمريكي 
جو بايدن قال اإن بالده تركت اأفغان�ستان 
متمتعة بجي�س مذهل قوامه 300 األف 
عن�سر مع �سرطة �سبه ع�سكرية وحوايل 
الللقللوات اخلا�سة.  مللن  األللف عن�سر   30
هذا ما اأعلنه بايدن حني اأعطى اأوامره 

ب�سحب جنوده من اأفغان�ستان.

�أ�سباح
على الللورق، هذا اأكر من كاف ل�سمان 
اأمللن دولللة �سد التمرد فيما لو مت ن�سر 
بلللرباعلللة وكلللانلللت متمتعة  اللللقلللوات  تلللللك 
بحافز جيد. اإن اأف�سل القوات الأفغانية 
القوات  جللللودة  تلل�للسللاهللي  بللجللودة  تتمتع 
اجلي�س  للللكلللن  امللللنلللطلللقلللة.  يف  امللللللوجلللللودة 
من  الآلف  يف  منفل�ساً  انتهى  الأفللغللاين 
البالد،  املللتلللداد  علللللى  التفتي�س  نللقللاط 
نادراً  حا�ساًل على تغذية �سيئة ورواتب 
والذخرية  الوقود  تجُدفع. حتى  كانت  ما 
بيعت قبل الو�سول اإليه. وتاألفت العديد 
مللن الللوحللدات مللن جللنللود اأ�للسللبللاح، حيث 

املخ�س�سة  الللرواتللب  كبار  �سباط  تلقى 
للجنود املفرت�سني.

قللبللل بلل�للسللعللة اأ�للسللابلليللع، قلللللل جلللو بايدن 
كلللللابلللللول. كانت  فللللقللللدان  مللللن خمللللاطللللر 
القوات  بلللرتك  تللقلل�للسللي  ا�للسللرتاتلليللجلليللتلله 
الأفغانية تقيد طالبان لأ�سهر فيما كان 
املفاو�سون يحاولون التو�سل اإىل اتفاق 

�سالم.
احتمال  “اإن  الأمريكي:  الرئي�س   وقال 
قيام طالبان باجتياح كل �سيء وامتالك 
ومل  جداً”.  م�ستبعد  بللاأكللملللللهللا  الللبللالد 
ل  اأنلله  معلناً  بايدن موقفه لحقاً  يغري 
ميكن توقع نتائج خمتلفة لو اأبقى على 
اأنه لن يورث احلرب يف  جنوده م�سيفاً 

اأفغان�ستان اإىل رئي�س خام�س.

�خلطاأ �لتاأ�سي�سي
للللللويللن، ارتللكللب الللرئلليلل�للس الأ�سبق  وفللقللاً 
جورج بو�س البن خطاأ كبرياً مع وزير 
جعال  حللني  رام�سفيلد  دونلللاللللد  دفللاعلله 
الأ�سا�سية  الللقللوة  الأفغانية  امليلي�سيات 
اأجلللل اإحللللاق الهزمية  على الأر�للللس مللن 

بطالبان و”القاعدة”.
اللللللدويل علللللى القوات  اللللدعلللم   اقللتلل�للسللر 
القوات  اجللللويلللة وبلل�للسللمللة خللفلليللفللة ملللن 
الأفغانية  امللليللللليلل�للسلليللات  لللكللن  اخلللا�للسللة. 
اللللدولرات  اإمللطللارهللا مباليني  التي مت 
اأنف�سهم  اأمللللراء احللللرب  بللرئللا�للسللة  كللانللت 
الذين اأدى �سطوهم وعنفهم يف اأوا�سط 
على  رداً  طالبان  ن�سوء  اإىل  الت�سعينات 

ذلك الإجرام.
احلرب  اأملللللراء  ا�للسللتللخللدم   ،2001 بللعللد 
مولته  الللللللللذي  اجللللللديلللللد  احللللرتامللللهللللم 
املنا�سب  اإىل  طريقهم  ل�سق  وا�سنطن 
طالبان.  بعد  مللا  ت�سوية  يف  ال�سلطوية 
اأمللر حتول اإىل دافللع دائللم للف�ساد.  وهو 
ال�سنوات  اأخرى يف  اأخطاء  كانت هنالك 
الع�سرين الالحقة مثل ال�سبابية حول 
العراق  حللرب  وت�ستيت  احللللرب  اأهللللداف 
تقييد  يف  والف�سل  الأمللريللكلليللني  تركيز 
باك�ستان واإر�سال جنود اإىل ولية هلمند 
لكن جميع هذه  وا�سح.  دون هدف  من 
الإخفاق  مقابل  �سغرية  بللدت  الأخللطللاء 

التاأ�سي�سي يف احلرب الأفغانية.

فقدو� قدر�تهم �لقتالية
حلللاول الللرئلليلل�للس الأفلللغلللاين اأ�للسللرف غني 
الربملان  اإىل  خللطللاب  ملللع  الأملللللة  حلل�للسللد 
وزيللارات اإىل املدن الكبرية التي واجهت 
تللهللديللداً مللن طللالللبللان كللمللا �سجع اأملللراء 
القوات  جانب  اإىل  القتال  على  احلللرب 

احلكومية.
 لكن بينما كان اأمراء احلرب عائقاً اأمام 
احلكم اجليد طوال 20 عاماً، تبني اأنهم 
خلل�للسللروا اإمللكللانللاتللهللم خلللو�للس احللللروب. 
ظهر �سعفهم حني �سخر مقاتلو طالبان 
دو�ستم  الر�سيد  عبد  احلللرب  اأمللري  مللن 
امليداين  بللزيلله  اأنللفلل�للسللهللم  ملل�للسللتللعللر�للسللني 
الع�سكري بعد ال�سيطرة على مقراته يف 
اأمري  اأ�سر  الوقت نف�سه، مت  ال�سمال. يف 

خان  ا�سماعيل  هو  اآخللر  اأ�سطوري  حرب 
بعد �سقوط مدينته هرات.

نزعتان
اخلفيفة  الع�سكرية  الب�سمة  تلللدم  مل 
للللللوليللات املللتللحللدة لللفللرتة طللويلللللة بعد 
اأعداد  تزيد  وا�سنطن  فراحت   ،2001
قللواتللهللا حللتللى و�للسلللللت اإىل الللللللذروة مع 

150 األف جندي دويل. 
لكن مل يتم التخطيط للتدخل، ب�سبب 
النفور الأمريكي من كل ما ي�سبه “بناء 
الكاتب،  تللابللع  اللل�للسللبللب،  لللهللذا  الدول”. 
�سيا�سة متجان�سة طوال  البالد  افتقدت 
بو�س  اإدارة  يف  نزعتان  انت�سرت  �سنوات. 

البن. 
تدخالت  يف  اللللتلللورط  علللدم  هللي  الأوىل 
ع�سكرية طويلة املدى والكتفاء بب�سمة 
لكن  خفيفة ثم اإعالن “اإجناز املهمة”. 
ملللن جللهللة اأخلللللللرى، اجنلللللرف بلللو�لللس اإىل 
مع  الأمريكي  احللم  ن�سر  حللول  خطاب 
اأفللغللانلل�للسللتللان �سبيهة  خللطللة لإعللللادة بللنللاء 
اأملانيا  بخطة مار�سال التي اأعادت اإعمار 

بعد احلرب العاملية الثانية.

مل تكونا عبثيتني
بعد ع�سرين عاماً، يرى لوين اأن اأمريكا 
على  اأنفقته  مللا  ت�ساهي  اأملللواًل  اأنفقت 
اأنها  ومللع  اللليللوم.  بللاأرقللام  خطة مار�سال 
مل تنِب اأملانيا جديدة، كان هنالك تقدم 

ملحوظ.

امل�ساعدة عبثيتني.   مل تكن احلرب ول 
برزت اأفغان�ستان جديدة واثقة بنف�سها. 
يف  ولي�س  الجتماعية،  املللواقللف  تغريت 

املدن فقط.
 توقعت الن�ساء يف خمتلف اأنحاء البالد 
حياة خمتلفة عن امل�سار ال�سيق واملغلق 
الكارهة  طللالللبللان  حللركللة  فر�سته  اللللذي 
للمراأة. اعرتف بايدن بهذا الأمر حتى 
اأنللله حتلللدث ملللوؤخلللراً عللن زيللللارة قلللام بها 

�سابقاً ملدر�سة يف اأفغان�ستان.
بللايللدن يتحدث عللن جميء  كللان  حينها، 
اأفغان�ستان  اإىل  امللللتلللحلللدة  اللللللوليلللللات 
األ  و�للسللمللان  الإرهللابلليللني  مللن  للتخل�س 

ي�سكلوا خطراً قبل املغادرة.

 عللنللدهللا، قللالللت اإحلللللدى اللل�للسللابللات: “ل 
الرحيل.  ميكنكم  ل  الللرحلليللل.  ميكنكم 
اأ�سبح  اأن  اأريلللد  طبيبة.  اأ�سبح  اأن  اأريلللد 
طللبلليللبللة... اإن غللللادرمت لللن اأ�للسللبللح اأبللللداً 

طبيبة”. 
ال�سبب  لللهللذا  “ح�سناً،  بلللايلللدن:  وتللابللع 
ماًل  )واأنللفللقللنللا(  طللويللاًل  وقللتللاً  اأم�سينا 
الأفغانية  الأملللنللليلللة  اللللقلللوات  لللتللدريللب 

للدفاع عن ذلك«.

بالتو�زي مع �لنتقاد�ت
ب�سبب  انلللتلللقلللادات  بلللايلللدن  اإدارة  تللتلللللقللى 
قرارها �سحب الب�ساط من حتت الدولة 
الأفغانية مع عواقب ل تو�سف بالن�سبة 

اإىل املنطقة الأو�سع والعامل. 
اأ�سئلة عن  اأن يتم طرح  بالتوازي، يجب 
بداية احلرب و�سبب جر اأمريكا حلفاءها 
خطة  دون  من  معقدة  فا�سلة  دولللة  اإىل 
يف  الللنللجللاح  حتقيق  متوقعة  متجان�سة، 
البداية عرب القوة اجلوية وب�سعة قوات 
برية لكن من دون فهم خلفية من تلقوا 
بح�سب  الأر�للللس.  على  للقتال  الأمللللوال 
لوين، قد مي�سي وقت قليل لالنخراط 

جمدداً يف تدخل معقد. 
اللللدرو�لللس من  ا�للسللتللخللال�للس  يللتللم  اإن مل 
واأفغان�ستان،  وليبيا  الللعللراق  يف  الف�سل 
من  لت�سحية  تللبللديللد  هللنللالللك  �للسلليللكللون 

دفعوا الثمن الأكرب.

حاكم ولية تك�سا�س املعار�س للكمامات م�ساب بكورونا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعلن حاكم ولية تك�سا�س اجلمهوري غريغ اآبوت، املعار�س ال�سر�س لإلزامية و�سع الكمامات للوقاية من كوفيد-
19، اأّنه خ�سع الثالثاء لفح�س خمربي اأثبت اإ�سابته بفريو�س كورونا، وذلك غداة م�ساركته يف حدث عام اأقيم يف 
ن بالكامل �سّد كوفيد-19 “يخ�سع يومياً للفح�س، واليوم  مكان مغلق.وقال مكتب احلاكم يف بيان اإّن اآبوت املح�سّ
اإجراء  “�سيعزل نف�سه يف منزل احلاكم و�سي�ستمّر يف  اآبوت  اأّن  البيان  اإيجابية«.واأ�ساف  اأتت نتيجته للمرة الأوىل 

وهو مزيج من اأج�سام حيوية م�ساّدة. م�سرياً اإىل اأّن احلاكم يتعالج بل”ريجينريون”،  الفح�س كّل يوم”، 
اأّن احلاكم “ب�سّحة جّيدة ول تظهر عليه اأعرا�س يف الوقت احلايل، وقد مّت اإبالغ كل �سخ�س على ات�سال  وتابع 

وثيق باحلاكم«.وطماأن البيان اإىل اأّن “نتيجة اختبار �سّيدة تك�سا�س الأوىل �سي�سيليا اآبوت اأتت �سلبية«.
اأ�سدر  اأّنلله  كما  كورونا،  للوقاية من  الكمامات  و�سع  اإلزامية  ب�سّدة  عار�سوا  الذين  احلّكام  اأحللد  هو  اآبللوت  وغريغ 

مر�سوماً مينع اأّي هيئة حكومية اأو جهة تتلّقى اأمواًل عامة من اأن تفر�س اإلزامية التطعيم �سّد كوفيد-19.

- ُتظهر ا�ستطالعات الراأي اأن الئتالفات ميكن اأن تت�سكل بدون حزب الحتاد امل�سيحي الدميقراطي

و�سع القفازات ل يعطي ل�سيت لقب مالكما�ستهدف املحتجون ب�سكل خا�س اأرمني ل�سيت، املر�سح خلالفة مريكل
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

لبطولة  اللللفلللنللليلللة  اللللللللجلللنلللة  عللللقللللدت 
للمالكمة  والنا�سئني  لل�سباب  ا�سيا 
اأم�س  الأول  الللر�للسللمللي  اجللتللمللاعللهللا 
املتعلقة  الفنية  الأمللور  لعتماد كافة 
بلللاللللبلللطلللوللللة متللللهلللليللللدا للللالنلللطلللالق 
اخلمي�س  اللللليللللوم  مللل�لللسلللاء  اللللر�لللسلللملللي 
الفتتاح  �سيقت�سر على حفل  والللذي 
اللجنة  اجتماع  اىل  ا�سافة  املب�سط، 
العليا املنظمة للبطولة ملناق�سة كافة 

امل�ستجدات الفنية والدارية.
مريديان  لو  فندق  يف  البطولة  تقام 
املطار يف دبي خالل الفرتة من 19 
اأغ�سط�س اجلاري مب�ساركة   30 اإىل 
جوائز  علللللى  اآ�للسلليللويللا  منتخبا   17
قدرها 600 األف دولر، حتت مظلة 
ومبتابعة  للعبة،  الآ�للسلليللوي  الحتلللاد 
مللن الحتلللاد الللللدويل، بلللدون جمهور 

وفود  علللللى  احللل�للسللور  يقت�سر  حلليللث 
�ستخ�سع  والللتللي  امللل�للسللاركللة،  البعثات 
املعتمد  الطبي  الللربوتللكللول  لتطبيق 
املغادرة  وحتى  و�سولهم  منذ  عليهم 

بعد نهاية مناف�سات البطولة.
وقال عبد اهلل بوعتابة الزعابي ع�سو 
جمل�س ادارة احتاد املالكمة الماراتي 
ان قناة  للبطولة  الر�سمي  واملتحدث 
دبي الريا�سية �ستنقل املناف�سات على 
�ستحظى  اأنللهللا  كما  مبا�سرة،  الللهللواء 
و�سائل  خمتلف  مللن  وا�سعة  بتغطية 
بعد  واحلللديللثللة،  التقليدية  العلللالم 
توفري كل و�سائل الدعم اللوجي�ستي 

ملمثلي كافة و�سائل العالم.
المارات  لحتللاد  الفني  املدير  اأعلن 
للمالكمة حممد م�سبح ال�سبلي عن 
افراد بعثة المارات التي �ست�سارك يف 
م�سبح  حممد  اأعلن  فيما  املناف�سات 
للمنتخب  الللفللنللي  امللللديلللر  اللل�للسللبلللللي 

ت�سارك  �سوف  الإمللللارات  اأن  الوطني 
اجلهاز  واأن  ولعلللبلللة،  لعللبللا   20 ب 
الللفللنللي يلل�للسللم مللعلله كللل مللن املدربني 
الع�سري،  وعللللللادل  الللللبللللارود،  قللا�للسللم 
اأن  اإىل  م�سريا  حمللمللدوف،  وحلل�للسللان 

قللائللمللة الللالعللبللني والللالعللبللات ت�سم 
كلللال ملللن حمللمللد الللزحللمللي، وحممد 
احلللفلليللتللي، وحمللمللد مللاجللد، وجا�سم 
الللنللقللبللي، وحمللمللد الللعللطللا�للس، وعبد 
ال�سحي، وحممد قا�سم، وعي�سى  اهلل 

الكردي، وخالد الكردي، وعبد العزيز 
ومن�سور  �سيف،  وعبداهلل  الفالحي، 
خالد، وهالل �سعيد، وح�سن حممد، 
ونللللللواف �للسللعلليللد، واحلللملللد علليلل�للسللى، و 
رحمة املر�سدي، ومرمي عادل، و�سهد 

خمي�س، وجواهر غريب.
م�سبح  حملللملللد  امللللللللللدرب  واأو�للللللسللللللح 
امللللالكلللملللني من  اللل�للسللبلللللي ان جللملليللع 
ب�سكل  جللللاهللللزون  والنلللللللاث  الللللذكللللور 
لتحقيق  جميعا  ويللتللطلللللعللون  كللامللل، 
طللمللوحللاتللهللم مبللل�لللسلللاركلللة ممللليلللزة يف 
بطولة قوية، من املوؤكد اأنها �ستحظى 
بح�سور اأف�سل لعبي ولعبات القارة 

ال�سيوي.
مع�سكرا  اأقللمللنللا   " ال�سبلي:  واأ�للسللاف 
نتمكن  مل  حللليلللث  طللللويللللال،  داخللللللليلللا 
ب�سبب  خللارجللي  مع�سكر  اقللامللة  مللن 
جائحة  علينا  املتها  التي  الللظللروف 
جاهزين  �للسللنللكللون  لللكللنللنللا  كلللللورونلللللا، 
لتحقيق  ونللتللطلللللع  اجلللليلللد،  للللللظللهللور 
للفتيات  يكون  ان  واتوقع  امليداليات، 
واأن  اللللبلللطلللوللللة،  يف  ممللليلللز  حللل�لللسلللور 
بللحلل�للسللد بع�س  الللتللوفلليللق  يللحللالللفللنللا 

امليداليات".

 اأطلق احتاد الإمللارات لكرة القدم بالتعاون 
مع الوكالة الوطنية ملكافحة املن�سطات حملة 
الريا�سيني  توعية  للمن�سطات" بهدف  "ل 
ب�سكل عام وممار�سي كرة القدم القدم ب�سكل 
املرتتبة  والآثللللار  املن�سطات  بللاأ�للسللرار  خا�س 
�سل�سلة  خللالل  من  وذلللك  ا�ستخدامها،  على 
التي  واملللبللادرات  والللنللدوات  املحا�سرات  مللن 
ت�ستهدف الالعبني واأع�ساء الأجهزة الفنية 
واملنتخبات  لللالأنللديللة  والللطللبلليللة  والإداريلللللللة 
الللوطللنلليللة، اإىل جللانللب نلل�للسللر جمللمللوعللة من 
البو�سرتات ومقاطع فيديو مب�ساركة جنوم 
الكرة الإماراتية حتمل ر�سائل خمتلفة حول 
خماطر املن�سطات ،وتاأتي هذه احلملة لزيادة 
املن�سطات  حلللول  الللطللبلليللة  واملللعللرفللة  الللوعللي 

واآثارها ال�سلبية.
وقال حممد عبداهلل هزام الظاهري الأمني 
الللعللام لحتلللاد كلللرة الللقللدم اأن احلللملللللة تاأتي 
اإطللللار جللهللود الحتللللاد الللراملليللة اإىل رفع  يف 

معدل الثقافة الطبية لدى جميع منت�سبي 
املو�سم  بللدايللة  مللع  الللقللدم، خا�سة  كللرة  لعبة 
وتعريف   2022-2021 اجلديد  الكروي 
بالآثار  وملل�للسللتللمللر  دوري  ب�سكل  الللالعللبللني 
ال�سلبية الناجتة عن ا�ستخدام املن�سطات يف 

خمتلف املناف�سات املحلية والقارية .

التي  الكبرية  باجلهود  العام  الأمللني  واأ�للسللاد 
املن�سطات  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  تبذلها 
الور�س  مللن  للللللعللديللد  تنظيمها  خلللالل  مللن 
واملوؤ�س�سات  للللالحتلللادات  �للسللواء  والللللنللللدوات، 
دعم  مللوؤكللداً   ، الالعبني  وكذلك  الريا�سية 
ومبادرات  خطط  لكافة  الللقللدم  كللرة  احتلللاد 

كروية  ريا�سية  مناف�سات  �سبيل  يف  الوكالة 
خالية من املن�سطات .

احلو�سني  رميللا  الدكتورة  اأكللدت  من جهتها 
املن�سطات  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  رئي�سة 
اأن احلملة تاأتي �سمن تعزيز مبداأ ال�سراكة 
الإمارات  احتللاد  مع  للوكالة  ال�سرتاتيجية 
لكرة القدم  وتاأكيداً لأهمية الدور اليجابي 
مكافحة  يف  الللللكللللرة   احتللللللاد  يلللللعللبلله  الللللللذي 
لدى  الللوعللي  ورفلللع  الللريللا�للسللة  يف  املن�سطات 
النظيفة  الللريللا�للسللة  وتلل�للسللجلليللع  الللالعللبللني 
الفئات  بني  النزيهة  الريا�سة  قاعدة  وبناء 
تعك�س  :"املبادرة  وال�سباب.   وقالت  ال�سنية 
الوطنية  بالوكالة  كذلك  الكرة  احتللاد  ثقة 
املجال  الوطني يف  املمثل  املن�سطات  ملكافحة 
امل�سرتك  الللتللعللاون  علللللى �لللسلللرورة  وتلللوؤكلللد   ،
لرفع  احلللملللللة  تللهللدف  الهللللللداف،  لتحقيق 
وتثقيفهم  الللالعللبللني  بللني  الللوعللي  م�ستوى 

حلمايتهم من خطر املن�سطات" .

•• دبي-وام:

هناأ ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
القدم  الإملللارات لكرة  رئي�س احتللاد 
الأ�سرة الريا�سية مبنا�سبة انطالق 
مناف�سات دوري اأدنوك للمحرتفني، 
النطالقة  تلللللك  اأن  اإىل  ملل�للسللريا 
تللللللاأتللللللي يف وقللللللللت مللللهللللم وحلللليللللوي 
الوطني  املنتخب  بربنامج  يرتبط 

الآ�سيوية  الت�سفيات  يف  وم�ساركته 
العامل  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  احلا�سمة 
ورابطة  الكرة  احتاد  واأن   ،2022
يعمالن  الإمللللاراتلللليللللة  امللللحلللرتفلللني 
اأجل  مللن  كللامللل  وانلل�للسللجللام  بتناغم 
اإجنللللاح املللو�للسللم وحتللقلليللق الأهللللداف 

املن�سودة.
بعمل  الحتللللللللللاد  رئلللليلللل�للللس  واأ�لللللللسلللللللاد 
وحت�سرياتها  املللحللرتفللني  رابلللطلللة 

يكون  اأن  مللتللمللنلليللاً  ومللللبللللادراتللللهللللا، 
امللللو�لللسلللم اجلللللديللللد فللللللاأل خللللري على 
اإىل اأن  الللكللرة الإمللاراتلليللة، ملل�للسللرياً 
جمهور  بللحلل�للسللور  اللل�للسللمللاح  قلللللرار 
ملعب  كل  �سعة  من   60% بن�سبة 
�للسلليللجللعللل امللل�للسللابللقللات اأكلللللر اإثلللللارة، 
و�سيعيد الروح للمدرجات، لأن كرة 
جمدداً  مب�سجعيها،  تتميز  الللقللدم 
الإماراتية  الللكللرة  بجماهري  ثقته 

ووعلليللهللم والللتللزامللهللم بلللالإجلللراءات 
الحرتازية.

احل�سور  نلل�للسللبللة  رفلللللع  اإن  وقلللللللال 
الإجنلللاز  نتيجة  جلللاء  اجلللمللاهللريي 
اللللكلللبلللري اللللللللذي حللقللقللتلله اللللقللليلللادة 
جلائحة  الللتلل�للسللدي  يف  اللللر�لللسللليلللدة 
كورونا، م�سيداً يف الوقت ذاته بعمل 
الدفاع  وخللللط  املللخللتلل�للسللة  اجللللهلللات 
القطاع  يف  العاملني  وبللكللل  الأول، 

�سالمة  اأن  علللللى  و�للسللدد  اللل�للسللحللي، 
الللريللا�للسلليللني تللبللقللى اأولللللويللللة لدى 

احتاد الكرة.
بللللن حميد  الللل�لللسللليلللخ را�للللسللللد  واأكللللللللد 
باتوا  اللللكلللرة  حلللكلللام  اأن  الللنللعلليللمللي 
املللو�للسللم اجلديد  لللقلليللادة  جللاهللزيللن 
ا�ستعداد،  اأف�سل  ا�ستعدوا  اأن  بعد 
ملللللن خللللللالل امللللعللل�لللسلللكلللر اخلللللارجللللي 
عن  ف�ساًل  الداخلية،  والتدريبات 

جنلللاحلللهلللم يف جللملليللع الخلللتلللبلللارات 
ثقة  على  نحن  وقال:"  املللطلللللوبللة، 
من اأن ال�سافرة الإماراتية �ستكون 
مميزة يف املو�سم اجلديد على �سوء 

التح�سريات التي مت اإجنازها".
التوفيق  الحتللللللاد  رئلليلل�للس  ومتلللنلللى 
لكافة الندية التي ا�ستعدت ب�سورة 
مللنللا�للسللبللة ملللن اأجللللل املللنللافلل�للسللة على 
الذين  اجلللدد  ولالعبني  الألللقللاب، 

ان�سموا اإىل خمتلف الفرق ، داعياً 
اإىل �سرورة ال�ستفادة من الالعبني 

الواعدين و�سقل مواهبهم.
وتلللقلللدم اللل�للسلليللخ را�لللسلللد بلللن حميد 
الللنللعلليللمللي بللاللل�للسللكللر والللتللقللديللر لكل 

ال�سرطة،  مثل  امل�ساندة،  املوؤ�س�سات 
الإعالم  وو�سائل  الطبية،  والللفللرق 
احليوي  اللللدور  مثمناً  واللل�للسللركللاء، 
جميع  اإجنلللللللاح  يف  اجلللللهللللات  للللهلللذه 

امل�سابقات الكروية.

بالتعاون مع �لوكالة �لوطنية ملكافحة �ملن�سطات

احتاد الإمارات لكرة القدم ُيطلق حملة »ل للمن�سطات«

را�سد بن حميد ي�سيد بتح�سرات ومبادرات 
رابطة املحرتفني لإجناح املو�سم اجلديد

الثاين  الللدور  اإىل  جابر،  اأن�س  التون�سية  النجمة  تاأهلت 
اأنيت  الإ�ستونية  على  تغلبها  اإثللر  �سين�سيناتي،  ببطولة 
الدور  كونتافيت )6-2 و4-6 و7-5(، �سمن مناف�سات 

الأول.
الثاين  الللللدور  اإىل  بلليللغللول  جي�سيكا  الأمللريللكلليللة  �للسللعللدت 
ببطولة �سين�سيناتي للتن�س، بعدما تغلبت على الإيطالية 

الدور  كاميال جيورجي )6-2 و6-2(، �سمن مناف�سات 
الأول.

�سين�سيناتي،  بطولة  من  جليورجي  املبكر  اخلللروج  وجللاء 
يف  مونرتيال  بطولة  بلقب  تتويجها  من  قليلة  اأيللام  بعد 

كندا، على ح�ساب النجمة الت�سيكية كارولينا بلي�سكوفا.
وتاأهلت البيالرو�سية فيكتوريا اأزارينكا، اإىل الدور الثاين 

بالفوز على الرو�سية لودميال �سام�سونوفا )6-2 و3-6(، 
يف مباراة ا�ستغرقت �ساعة واحدة وت�سع دقائق.

بامليدالية  املتوجة  بن�سيت�س،  بيلندا  ال�سوي�سرية  و�سعدت 
الذهبية يف اأوملبياد طوكيو 2020، للدور الثاين بالفوز 
يف  و5-7(،   3-6( فوندرو�سوفا  ماركيتا  الت�سيكية  على 

مباراة ا�ستمرت �ساعة واحدة و27 دقيقة.

اأن�س جابر تتاأهل للدور الثاين 
يف بطولة �سين�سيناتي

•• اأبوظبي-وام:

لدوري" اأدنوك"   13 الل  الن�سخة  من  الأوىل  اجلولة  مباريات  اليوم  تنطلق 
اليوم  لقاءات  �سمن  مواجهات   3 تقام  حيث  الإمللاراتللي،  القدم  كللرة  ملحرتيف 

الأول من اجلولة.
وي�ست�سيف فريق الإمارات نادي �سباب الأهلي ال�ساعة ال�سابعة والربع م�ساء 
على ا�ستاد الإمارات يف راأ�س اخليمة، يف الوقت نف�سه يلتقي فريق العروبة مع 
الوحدة على ا�ستاد الفجرية، فيما ي�ست�سيف نادي عجمان فريق الن�سر على 

ا�ستاد را�سد بن �سعيد يف عجمان يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف م�ساء.
بينما ت�ستاأنف باقي لقاءات اجلولة باأ 4 مواجهات م�ساء غد اجلمعة، يلتقي 

خاللها اجلزيرة مع الظفرة يف ا�ستاد حممد بن زايد يف اأبوظبي بتمام ال�ساعة 
ال�سابعة والربع، وي�ست�سيف خورفكان فريق العني يف الوقت نف�سه على ا�ستاد 
متام  يف  ال�سارقة  على  �سيفا  كلباء  احتللاد  ويحل  القا�سمي،  حممد  بن  �سقر 
التا�سعة والن�سف يف ا�ستاد ال�سارقة، والو�سل على بني يا�س يف ملعب ال�ساخمة 

بتمام التا�سعة والن�سف م�ساء.
مميز  ب�سجل  البطولة  من  اجلديدة  الن�سخة  اللقب  حامل  اجلزيرة  ويدخل 
الألقاب يف  الأكللرب من  بالن�سيب  املا�سي، بعد فوز لعبيه ومدربه  املو�سم  يف 
تر�سيحات جائزة رابطة املحرتفني الإماراتية، من خالل تتويج علي خ�سيف 
بلقب  كايزر  مار�سيل  وامللللدرب  مرمى،  حار�س  لأف�سل  الذهبي  القفاز  بلقب 
لأف�سل  الذهبية  الكرة  بلقبي  واملهاجم علي مبخوت  مللدرب،  لأف�سل  القائد 

لعب اإماراتي، واحلذاء الذهبي لهداف الدوري.
ومن اأبرز اأرقام واإح�ساءات املو�سم املا�سي اأنه �سهد اإقامة 182 مباراة، اهتزت 
ال�سباك خاللهم 566 مرة، بواقع 261 هدفا يف الدور الأول من البطولة، 
و305 اأهداف يف الدور الثاين. وكان اجلزيرة اأكر الفرق ت�سجيال لالأهداف 
بواقع 65 هدفا، بينما كان فريق حتا الذي هبط هذا املو�سم هو الأقل ت�سجيال 
بر�سيد 12 هدفا فقط. كما �سهد املو�سم املا�سي ت�سجيل 80 هدفا من نقطة 
اجلزاء، و38 هدفا من الكرات الركنية، و28 هدفا من �سربات ثابتة خارج 
منطقة اجلزاء، و207 اأهداف من الكرات العر�سية، و460 هدفا من داخل 
منطقة اجلزاء، و106 اأهداف من خارج منطقة اجلزاء، و76 هدفا ب�سربات 

راأ�سية.

اإ�سماعيل مطر جنم  املخ�سرم  الالعب  اأن  اأي�سا  املنق�سي  املو�سم  اأرقللام  ومن 
اأف�سل لعب من اختيار اجلمهور، واأجمل هدف يف  الوحدة الذي توج بلقب 
متريرة   12 بواقع  والإحلل�للسللاءات  بللالأرقللام  األعاب  �سانع  اأف�سل  كللان  املو�سم، 
 25 بللواقللع  للمو�سم  الأول  اللللهلللداف  هللو  مللبللخللوت  علللللي  كلللان  فيما  حللا�للسللمللة، 
256 هدفا،  املا�سية  الللدوري  ن�سخة  الأول يف  ال�سوط  اأهللداف  وبلغت  هدفا، 
اأهللداف، بينما جنح حرا�س املرمى   310 اأهللداف ال�سوط الثاين  بينما بلغت 
87 مباراة على مدار املو�سم. ومن املنتظر اأن ت�سهد  على نظافة �سباكهم يف 
مباريات الدوري ح�سورا جماهرييا بن�سبة 60 % يف املدرجات وفقا ملا اأعلنته 
بالدولة،  املخت�سة  القدم بعد موافقة اجلهات  رابطة املحرتفني واحتاد كرة 

مع اللتزام بالإجراءات الحرتازية املعلنة والربوتكول الطبي املعتمد.

اليوم.. انطالق دوري »اأدنوك للمحرتفني« لكرة القدم ب� 3 مواجهات قوية

ميونيخ  لبايرن  قيا�سية  اأرقام   3
بعد فوزه بال�سوبر الأملاين

•• اأبوظبي-وام:

بكاأ�س  التتويج  على  الأول  اأم�س  م�ساء  ميونيخ  بايرن  فرحة  تقت�سر  مل 
ال�سوبر الأملاين، بعد تغلبه على بورو�سيا دورمتوند بثالثة اأهداف مقابل 
هدف واحد، واطمئنانه على م�ستوى الفريق مع انطالقة مناف�سات املو�سم 
اجلديد، حيث حقق الكثري من الأرقللام القيا�سية كفريق، وكذلك لبع�س 

الالعبني كاأفراد.
م�سابقة  يف  التا�سع  للقب  و�سوله  للفريق  القيا�سية  الأرقللللام  اأبلللرز  ومللن 
ال�سوبر الأملاين يف تاريخه وتو�سيعه للفارق بينه وبني بورو�سيا دورمتوند 
اأقرب مناف�سيه اإىل 3 األقاب لأول مرة، حيث فاز بورو�سيا باللقب 6 مرات، 
فيما وا�سل روبريت ليفاندوفي�سكي الذي اأحرز هدفني يف املباراة حتقيق 
رقم  التوايل وهو  الرابعة ع�سرة على  للمباراة  بت�سجيله  اأرقامه اخلا�سة، 
قيا�سي جديد يف م�سريته، ول يتفوق عليه يف هذا ال�سياق �سوى جريد مولر 
الذي جنح يف الت�سجيل 16 مباراة على التوايل يف كافة امل�سابقات خالل 
الفرتة من 1969 اإىل 1970. كما اأن ليفاندوفي�سكي ومعه زميله مولر 
اأ�سبحا لدى كل منهم رقم قيا�سي يف عدد مرات امل�ساركة يف بطولة كاأ�س 
ال�سوبر بر�سيد 11 ن�سخة على التوايل منذ اإعادة انطالقة امل�سابقة من 

جديد يف مو�سم 2010.
جدير بالذكر اأن نادي بايرن ميونيخ تاأ�س�س يف 27 فرباير عام 1900، 
وملعبه الأ�سا�سي هو األيانزا اأرينا ميونيخ، الذي يت�سع لل 75 األف متفرج، 
و�سبق له الفوز بلقب الدوري 30 مرة منذ تاأ�سي�س الدرجة الأوىل، و31 
الت�سع  املوا�سم  ذاتها يف  للم�سابقة  الدائم  البطل  اأنلله  كما  التاريخ،  مرة يف 

الأخرية.

غدا.. افتتاح بطولة اآ�سيا للمالكمة بدبي و20 لعبا 
ولعبة ميثلون منتخب الإمارات

مواجهات �سعبة لثالثي العا�سمة بدوري ال�سعودية 
واللللهلللالل وال�سباب  الللنلل�للسللر  الللعللا�للسللمللة  ثللالثللي  تللنللتللظللر 
مواجهات �سعبة اأمام الفي�سلي والتعاون والتفاق تواليا، 
�سمن املرحلة الثانية من الدوري ال�سعودي لكرة القدم. 
مقدم  بلقاء  الثنني  مناف�ساتها  انطلقت  املرحلة  وكانت 
وذلك   ،0-3 الأول  بفوز  انتهى  والللرائللد  الحتلللاد  جمع 
ب�سبب م�ساركة الحتاد يف كاأ�س حممد ال�ساد�س لالأندية 
اإذ �سيواجه الرجاء البي�ساوي املغربي  العربية الأبطال، 

يوم ال�سبت يف النهائي.
عندما  �سعبة  مهمة  الرتتيب  مت�سدر  الن�سر  وتنتظر 
مدينة  ملعب  على  اخلمي�س  الفي�سلي  على  �سيفاً  يحل 

املجمعة الريا�سية.
اأر�س  على  الأوىل  مللبللاراتلله  يف  تللعللادل  الللذي  فالفي�سلي 
يدخل  واأنللله  خ�سو�ساً  الأول  فلللوزه  عللن  يبحث  الأهلللللي، 
املباراة ب�سفوف مكتملة بعدما �سّجل الربازيلي اإ�سماعيل 

�سيلفا.
 ،1-4 بنتيجة كبرية على �سمك  الفائز  الن�سر،  ويعّول 
اأندر�سون  الللربازيلللللي  غلللرار  على  الهجومي  الثلث  على 
تالي�سكا الذي خطف جنومية اجلولة الأوىل والأوزبكي 
جالل الدين م�ساريبوف والكامريوين فين�سنت اأبو بكر 

اإ�سافة اىل هدافه املغربي عبدالرزاق حمداهلل .
املزيد  ولللدي  الن�سر،  مع  �سريعا  "تاأقلمت  تالي�سكا  قللال 

لأقّدمه ل�سعاد جماهريه".
مب�ستوى  ظهرنا   ، مباراة  اأول  يف  الفوز  "حققنا  اأ�ساف 

امللل�للسللتللوى يف بقية  لللال�للسللتللمللرار علللللى هلللذا  مملليللز ون�سعى 
مباريات الدوري".

الوافد  يللواجلله  عندما  الأول  فللوزه  عللن  الأهلللللي  ويبحث 
بللالللر�للس، يف مباراة  الأخلللري  اجلللديللد احللللزم على ملعب 
غللاملل�للسللة واإن كلللان الأهلللللللي هللو الللطللرف الأفلل�للسللل على 
الورق. وجنح احلزم يف تفادي اخل�سارة يف مباراته الأوىل 
عندما حّول تاأخره 1-3 اأمام التعاون اإىل تعادل 3-3. 
و�ست�سهد �سفوفه م�ساركة لعبيه الأجانب الذين تغّيبوا 
عللن امللللبلللاراة املللا�للسلليللة اأمللثللال املللغللربللي حمللمللد غللر�للس اهلل 
والربازيلي األي�سون لوبيز الذي و�سل الأحد املا�سي بعد 

اأن خا�س اآخر مباراة له مع فريقه �سانتو�س.
ومع اأن الأهلي اكتفى بالتعادل على اأر�سه وبني جماهريه 
اأمام الفي�سلي، اإل اأن النتيجة تعترب منطقية على اعتبار 
ال�سوري  با�ستثناء  الأجانب  املباراة دون لعبيه  اأنه دخل 
عمر ال�سومة، لعدم قدرته على ا�ستخراج �سهادة الكفاءة 

املالية التي عطلت م�ساركتهم.
�سناعة  �سيحاولون  فاإنهم  املللبللاراة  يف  تللواجللدوا  مللا  واإذا 
كل  ميتلكها  التي  الكبرية  الإمكانات  على  عطفاً  الفارق 
منهم ويف مقدمتهم النجم الربازيلي باولينيو واملقدوين 

اإزغيان األيو�سكي.
ملعب  على  اجلمعة  الللهللالل  نظريه  الللتللعللاون  وي�ستقبل 
بلللربيلللدة يف مباراة  الللريللا�للسلليللة  علللبلللداهلل  امللللللك  مللديللنللة 

مرتقبة.
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و�سع مهاجم يوفنتو�س املناف�س يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم 
كري�ستيانو رونالدو، حداً ل�سائعات عودته اإىل ريال مدريد، واأ�سر على اأن ق�سته 

مع النادي الإ�سباين "انتهت".
وقال املهاجم الربتغايل البالغ عمره 36 عاماً يف تعليق على ح�سابه يف تطبيق 
اإن�ستغرام اليوم الثالثاء اإن "الطريقة العبثية التي يتم مناق�سة م�ستقبله بها، ل 

حترتم الأندية املعنية وكذلك الالعبني الآخرين والأطقم الفنية".
املو�سم  الإيطايل  الللدوري  الللذي ت�سدر قائمة هللدايف  ويتبقى يف عقد رونالدو، 

املا�سي، مع يوفنتو�س عاماً واحداً لكنه مل يبد اأي رغبة يف الرحيل.
جلت يف كلمات  واأ�ساف رونالدو "ق�ستي يف ريال مدريد متت كتابتها بالفعل. و�سجُ

واأرقام وجوائز واألقاب واأرقام قيا�سية وعناوين �سحف. اأدرك اأن جماهري ريال 
مدريد احلقيقية �ستوا�سل و�سعي يف قلوبها.

"قررت اخلروج عن �سمتي الآن للقول اإنني ل اأ�ستطيع ال�سماح للنا�س مبوا�سلة 
باللعب با�سمي".

ويف وقت �سابق اليوم، نفى كارلو اأن�سيلوتي مدرب ريال مدريد تقارير �سحافية 
عن اهتمام ريال مدريد با�ستعادة قائد الربتغال.

وقال املدرب الإيطايل على ح�سابه يف تويرت "كري�ستيانو رونالدو اأحد اأ�ساطري 
التعاقد معه.  اأفكر قط يف  بكامل مودتي واحرتامي. مل  ويتمتع  ريال مدريد 

من�سي قدما ونتطلع لالأمام".

رونالدو: ق�ستي مع ريال مدريد انتهت كوبا ليربتادوري�س.. باملرا�س يدنو خطوة اإ�سافية من حلم الثنائية 

خرج اأ�سطورة كرة القدم الربتغايل 
�سمته،  عللن  رونلللاللللدو  كري�ستيانو 
نافيا �سائعات رحيله عن يوفنتو�س 
الإيلللطلللايل ورافلل�للسللا طللريللقللة تناول 
الإعللللللللالم، لكن  و�لللسلللائلللل  الأمللللللر يف 
م�ستقبله يف تورينو ل يزال �سبابيا 

رغم ذلك.
للله التوقيع  يللوفللنللتللو�للس يللحللق  جنللم 
اأي  املقبل،  يناير  نللاد يف  لأي  جمانا 
عاما،   37 اإمتللاملله  مللن  �سهر  قللبللل 
الإيطايل  نلللاديللله  فللللاإن  ذللللك  ورغللللم 
بدا غري مهتم باحلفاظ عليه، ومل 
يللقللدم اأي عللرو�للس جتللديللد للله حتى 

الآن على الأقل.
يف  رونللالللدو  ق�ساها  موا�سم   3 بعد 
لقب  خاللها  يحقق  مل  يوفنتو�س، 
اأو يفز بجائزة  اأوروبللا  اأبطال  دوري 

اأف�سل لعب يف العامل، بداأ "�ساروخ 
حتد  عللن  البحث  يف  ماديرا" يفكر 

جديد.
وتبارت ال�سحف الأوروبية، خا�سة يف 
اإيطاليا واإ�سبانيا وفرن�سا واإجنلرتا، 
رونللالللدو خالل  م�ستقبل  تللنللاول  يف 
الأيام املا�سية، حتى اأ�سدر الالعب 
يثار  مللا  اأن  ليوؤكد  الللثللالثللاء،  بيانا، 
يف الإعلللللالم يللنللم عللن علللدم احلللرتام 
ل�سخ�سه وم�سريته كالعب، م�سريا 
اإىل اأنه يركز فقط يف حياته املهنية 
وم�سريته ول يلتفت اإىل ما و�سفه 

بالكالم فح�سب.

�ل�سر و�لعقبة
ميالرد  غيوم  الفرن�سي  ال�سحفي 
الذي يعمل يف �سبكة "يورو�سبورت" 

واملللتللخلل�للسلل�للس يف تللغللطلليللة اللللللدوري 
الأملللر قائال:  الإيللطللايل، علق على 
كان  اجللللاري  ال�سيف  بللدايللة  "منذ 
من الوا�سح اأن رونالدو ويوفنتو�س 
لأ�سباب  العالقة  اإنللهللاء  يف  يفكران 

خمتلفة".
واأ�لللسلللاف مللليلللالرد يف حللديللث ملوقع 
"هناك  عربية":  نللليلللوز  "�سكاي 
اقت�سادية،  واأخللرى  ريا�سية  اأ�سباب 
ويف كل الأحللوال رونالدو لديه عام 
واحلللد فقط يف تللعللاقللده، ومللع ذلك 
ل حللديللث علللن مللفللاو�للسللات ملللن اأي 

مكان".
وتلللللابلللللع الللل�لللسلللحلللفلللي اللللفلللرنللل�لللسلللي: 
مع  نللاد  اأي  مفاو�سات  يف  "العقبة 
ال�سخم.  راتللبلله  يف  تكمن  رونللالللدو 
هللذا هللو الأملللر اللللذي يلللوؤرق اأي ناد 

يرغب يف التعاقد مع هداف وجنم 
يوفنتو�س".

ويلللتلللقلللا�لللسلللى رونللللللالللللللدو نلللحلللو 30 
"ال�سيدة  لللدى  �سنويا  يللورو  مليون 
ميثل  الللذي  الراتب  وهو  العجوز"، 
اأغلللللب الأنللديللة يف  عبئا كللبللريا على 
اأوروبا ب�سبب اخل�سائر التي خلفتها 
بر�سلونة  واأجللربت  كورونا،  جائحة 
ليونيل  اأ�سطورته  عن  التخلي  على 

مي�سي ب�سورة جمانية.

�لبقاء �حلتمي
انتهاء  اأ�سبوعني على  اأقل من  ومع 
يبدو  ال�سيفية،  النللتللقللالت  �للسللوق 
ب�سبب  موقعه،  يف  باقيا  "الدون" 
الآن،  اأي عرو�س حتى  عدم و�سول 
وهو الأمر الذي يجعل الرحيل قبل 

انتهاء العقد بنهاية املو�سم اجلاري 
م�ستبعدا.

رونالدو  �أم  مي�سي..  مريكاتو 
�ساحب �ملفاجاأة �لأكرب؟

لن  "يوفنتو�س  ميالرد:  وا�ستطرد 

يقول ل للعرو�س، لكن من الوا�سح 
�سائعات  رغللم  �سيبقى  رونللالللدو  اأن 
تخيل  ال�سعب  من  املا�سية،  الأيلللام 
و�سول العرو�س يف اآخر اأيام ال�سوق 

ال�سيفية".
وكانت تقارير قد اأ�سارت اإىل احتمال 

�سان  بللاريلل�للس  اإىل  رونلللاللللدو  رحلليللل 
اإىل  لالن�سمام  الفرن�سي،  جرمان 
لكنها  الأحالم"،  "فريق  يف  مي�سي 
مبابي  كيليان  برحيل  ذلللك  ربطت 
اإىل ريال مدريد الإ�سباين، وتوفري 
الالعب  وراتللللللللب  اللل�للسللفللقللة  ثلللملللن 

الفرن�سي من اأجل رونالدو.
مبابي  اأن  "اأعتقد  ملليللالرد:  وقلللال 
باري�س  و�سيظل يف  يرحل  لن  اأي�سا 
�سان جرمان خالل املو�سم اجلاري، 
الإعالم  و�سائل  رغم كل ما قيل يف 

عن رحيله".

مل يجري نادي ليفربول بعد انتقاًل �سخماً يف ال�سيف، حيث 
بعد  القوية،  ال�سفقات  من  املزيد  اإىل  كلوب  يورغن  يتطلع 
اإيرلينغ  و�سول اإبراهيما كوناتي، ولكن هناك �سائعات حول 

هالند.
قالت �سحيفة مريور الإجنليزية: "ميكن اأن ينتهي املطاف 
حظاً  الأوفلللر  هللو  "الريدز"  اأن  حيث  ليفربول،  يف  بهالند 

للتعاقد مع ظاهرة برو�سيا دورمتوند".
ال�سابق  ودورمتللونللد  ميونيخ  بللايللرن  هللو حكم مهاجم  وهللذا 
مايكل رومينيجه، الذي يعتقد اأن الالعب الدويل الرنويجي 
لعب  جانب  اإىل  قادمة،  ل�سنوات  القدم  كللرة  على  �سيهيمن 

باري�س �سان جريمان مبابي.
�سي�سعان  ومبابي  هالند  كللان  اإذا  ما  حللول  �سوؤال  على  ورداً 
معايري لعبي كرة القدم يف التقدم، قال ل�سبكة �سبورت 1: 

هناك". اإىل  الو�سول  ميكنهم   ، "نعم 
وتابع: "علينا اأن ننتظر ونرى اأين �سيذهب هالند بعد هذا 
املو�سم، يعاين ريال وبر�سلونة من م�ساكل مالية، لذا ميكنني 

اأن اأتخيله ينتقل اإىل اإجنلرتا".
اأن  تخيل  اأي�ساً، ميكنني  هناك  يلعب  والللده  "كان  واأ�للسللاف: 

ليفربول يفوز بخدماته".
وجلبت اأندية اأمثال مان�س�سرت يونايتد، وت�سيل�سي، ومان�س�سرت 

�سيتي، واآر�سنال، تعزيزات خالل فرتة النتقالت.
وملللن بينهم روملليلللللو لللوكللاكللو، وجللللاك غللريللللليلل�للس، وجللللادون 
�سان�سو، وبن وايت، لكن الوافد الوحيد اإىل اأنفيلد حتى الآن 

هو اإبراهيم كوناتي.
جنيه  مللللليللون   35 مللقللابللل  الفرن�سي  الللالعللب  اإحلل�للسللار  ومت 
اإ�سرتليني يف وقت مبكر من ال�سيف، لكن الو�سع كان هادئاً 
يكون  متاماً يف مري�سي�سايد منذ ذلك احلللني، لكن هذا قد 
الأمللرعلللللى و�للسللك الللتللغلليللري، و�للسللط حللديللث مللن ع�سو �سابق 
هم  "الريدز"  اأن  اعتقادهم  عن  ميونيخ  لبايرن  الإدارة  يف 

املر�سحون املف�سلون للتعاقد مع هالند.

العقبة الكربى.. ماذا مينع كبار 
اأوروبا من التفاو�س مع رونالدو؟

ليفربول الأوفر حظًا بالفوز ب�سباق �سم هالند

تاأهل باملريا�س الربازيلي حامل اللقب اإىل الدور ن�سف النهائي من كاأ�س 
ليربتادوري�س، البطولة الأهم لندية اأمريكا اجلنوبية واملوازية لدوري 
اأوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مواطنه �ساو باولو -3�سفر  اأبطال 
ليتفّوق يف نتيجة املواجهتني بعد تعادلهما ذهاباً �سفر-�سفر، الثالثاء 

على ملعب مورومبي.
�سّجل اأهداف باملريا�س الثالثة كل من رافايل فيغا )11(، دودو )67( 

وباتريك دي باولو )78(.
وبات الفريق الذي ي�سرف عليه الربتغايل اأبيل فرييرا على بعد خطوتني 
بعد  تاريخية  ثنائية  اإحللراز  القارية حيث يطمح اىل  امل�سابقة  من لقب 

فوزه بلقب عام 2020 على ح�ساب مواطنه �سانتو�س 0-1.

�سيتواجه الفريق الربازيلي يف دور الربعة مع الفائز بني ريفر باليت 
الرجللنللتلليللنللي ومللواطللنلله الآخللللر اأتلتيكو ملليللنللريو، حلليللث فلللاز الخلللري يف 
مواجهة الذهاب -1�سفر يف بوينو�س اأيري�س قبل اأن ي�ست�سيف مباراة 

الإياب على اأر�سه يف بيلو هوريزونتي الأربعاء.
ويلللللعللب يف ربلللع الللنللهللائللي اأيلل�للسللا اأوللليللمللبلليللا الللبللاراغللويللاين مللع فالمنغو 
بر�سلونة  ملللع  اللللربازيلللللللي  وفلللللوملليللنللنلل�للسللي  ذهلللابلللا(   4-1( اللللربازيلللللللي 

الكوادوري )2-2(.
امل�سابقة  األقاب  بعدد  القيا�سي  الرقم  الأرجنتيني  اإنديبندينتي  ويحمل 
)7( متفّوقاً على مواطنه بوكا جونيورز الذي يعي�س مو�سماً م�سطرباً 

)6( وبينيارول الوروغوياين )5(.

اإلغاء جائزة اليابان الكربى للعام الثاين 
األغيت جائزة اليابان الكربى ل�سباقات الفورمول واحد والتي كانت مقررة 
يف 10 ت�سرين الأول-اأكتوبر املقبل، للعام الثاين تواليا ب�سبب "تعقيدات" 

فريو�س كورونا، بح�سب ما ذكر املنظمون اأم�س الأربعاء.
قالت �سركة "فورمول 1" الأمريكية املالكة للحقوق يف بيان "اتجُخذ القرار 
من قبل احلكومة اليابانية باإلغاء �سباق هذا املو�سم، ب�سبب تعقيدات جائحة 

كورونا امل�ستمرة يف البالد".
"كوفيد19-"،  بفريو�س  امل�سابني  عدد  يف  ارتفاعا  راهنا  اليابان  وتواجه 
ما دفع احلكومة اإىل متديد حالة الطوارئ يف العا�سمة طوكيو ومناطق 
اأ�للسللرتاللليللا، اللل�للسللني، كندا  اإلللغللاء �سباقات  اأخللللرى. ويللاأتللي هللذا الللقللرار بعد 

و�سنغافورة هذا املو�سم.
ومل تقرر فورمول 1 بعد هوية البلد الذي �سيحل بدل من اليابان "تعمل 
التفا�سيل  و�ستعلن  املللعللّدلللة  الللروزنللامللة  تفا�سيل  على  الآن   1 فللورمللول 

النهائية يف الأ�سابيع املقبلة".
التكّيف  2020، قدرتها على  ال�سنة، ويف  1 هذه  "اأثبتت فورمول  تابعت 
لالهتمام  متحّم�سة  وهللي  امل�ستمرة،  اليقني  عللدم  حلللالت  احللول  وايجاد 

با�ست�سافة اأحداث الفورمول واحد هذا العام وما بعده".
يذكر اأن �سباق الدراجات النارية "موتو جي بي" الذي كان مقررا يف ت�سرين 

الأول/اأكتوبر يف اليابان، قد الغي اأي�سا يف حزيران/يونيو.
 ،1987 العام  �سباقا للفورمول واحد منذ   31 ا�ست�سافت حلبة �سوزوكا 
َر على منعطفاتها هوية بطل العامل يف 11 منا�سبة. وحتتفل احللبة  وَتقرَّ

عام 2022 بالذكرى ال�ستني لنطالق اأول �سباقاتها.
واأعلن املنظمون يف ني�سان/اأبريل املا�سي ان ال�سباق �سي�ستمر على احللبة 

الواقعة يف و�سط البالد حتى 2024.
مرات  �سبع  الللعللامل  بطل  يت�سدر  املللو�للسللم،  انللطللالق  على  �سباقا   11 وبعد 
الربيطاين لوي�س هاميلتون )مر�سيد�س( ترتيب ال�سائقني بر�سيد 195 
نقطة، يف ظل مناف�سة �سر�سة من الهولندي ماك�س فري�ستابن �سائق ريد 

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   بول )187( املتوج يف خم�سة �سباقات هذا املو�سم.
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

يف �لدعوى رقم  171/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  

مو�سوع الدعوى : طلب اإذن بيع العقار عبارة عن )�سقة �سكنية Flat( / منطقة )جبل على الأوىل (/ رقم الأر�س) 54( 
/ رقم املبني )1( / ا�سم املبني )MED106 MED106( / رقم العقار)109 ( / رقم الطابق )1( / امل�ساحة باملرت 
عقارياًمن  املرهون رهناً   - العلني  باملزاد  لبيعه  املربع)484.38( وحجزه متهيداً  بالقدم  الكلية  امل�ساحة   / مربع )45( 

الدرجة الأوىل.
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري

عنوانه : اإمارة دبي ديرة بور �سعيد قرية العمال بلوك بي الطابق ال�ساد�س مكتب 606 هاتف متحرك : 0556638731  
رقم   info@arnhadvocates.com  : الكرتوين  بريد   97142525273 فاك�س   042525270 مكتب 

ن�سيب بن  عبدالرحمن  ن�سيب  عبدالرحمن   / وميثله  مكاين : 3143194981  
املطلوب اإعالنه  / غ�سان ان عدرا

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - منطقة جبل على الأوىل مبني با�سم MED106 اإم اإي دي 106 الطابق الأول �سقة رقم 
118987292 بريد0504518119  0504518119 مكاين :  043902900 هاتف :  109 هاتف مكتب : 

 Info@kassabmedia.com -
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم 
الر�س 54  - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : MED106 - رقم العقار : 109 - امل�ساحة : 45 - مرت مربع - التقييم 

: 293595.42 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

�عالن بيع  عقار بالن�سر 
يف �لدعوى رقم  13/2018/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
مو�سوع الدعوى : اإ�سدار امر بتوقيع احلجز التنفيذي على العقار رقم S24 - بلدية رقم 1 -612  - مبنى رقم 1 - ا�سم 
املبنى T02 - ار�س رقم 415 - م�ساحتها 66 م مربع ور�سان الوىل وبيعها باملزاد العلني نظري املبلغ 605800 درهم 

والت�سريح لطالب التنفيذ ا�ستالم مبلغ البيع بالإ�سافة كافة الر�سوم وامل�ساريف.
طالب التنفيذ: م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة -  �سارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
وميثله : جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي  

املطلوب اإعالنه :  عبد احلميد خالد عبداحلميد العاين  
عنوانه :الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى برج خليفة - املنطقة 3 - الطابق 
alani_org@yahoo.com -  0501743683 -  2963792803  : 53 - بجوار دبي مول - رقم مكاين
مو�سوع الإعللالن : �سركة نيبون لندن - ذ م م -  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�ساعة 05:00:00م ويف 
اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة 
ال�سراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإلكرتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإمللارات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه 
301 من قانون الإجللراءات املدنية  معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن 

يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س 415 - املنطقة : ور�سان الوىل- ا�سم املبنى : T02 - رقم املبنى : 1  - رقم العقار 

: S24 - امل�ساحة : 66  مرت مربع - التقييم : 344.231/19( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

�عالن بيع  عقار بالن�سر  
يف �لدعوى رقم  170/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�سوع الدعوى : طلب اإذن بيع العقار عبارة عن )اأر�س LAND( / منطقة )الرب�ساء جنوب اخلام�سة (/ رقم الأر�س) 
امل�ساحة باملرت مربع )664.38( / امل�ساحة الكلية بالقدم املربع)7.151.33(   - 9608-684  : 438( / رقمالبلدية 

وحجزه متهيداً لبيعه باملزاد العلني - املرهون رهناً عقارياًمن الدرجة الأوىل.
طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري

عنوانه : اإمارة دبي ديرة بور �سعيد قرية العمال بلوك بي الطابق ال�ساد�س مكتب 606 هاتف متحرك : 0556638731  
رقم   info@arnhadvocates.com  : الكرتوين  بريد   97142525273 فاك�س   042525270 مكتب 

ن�سيب بن  عبدالرحمن  ن�سيب  عبدالرحمن   / وميثله  مكاين : 3143194981  
املطلوب اإعالنه  / غ�سان ان عدرا

438 - هاتف مكتب :  الزنبق رقللم الر�للس  اإمللارة دبللي - منطقة الرب�ساء جنوب اخلام�سة - �سارع  عنوانه : الإملللارات - 
043902900 هاتف متحرك رقم : 0504518119 �سندوق بريد 34174 مكاين : 1748371157   بريد - 

0504518119  -   Info@kassabmedia.com
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكرتوين 
الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع العقار :  قطعة ار�س وما عليها من بناء - رقم الر�س 

درهم   )2.300.000( التقييم   - مربع  مرت   664.38  : امل�ساحة   - اخلام�سة  جنوب  الرب�ساء   : املنطقة   -  438
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر   

يف �لتنفيذ رقم  248/2019/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2401 نزاع جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )25140870 درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ: عمر مزاحم �سعيد مزاحم - واآخرون  
عنوانه : اأبوظبي - بني يا�س �سرق 4 - �سارع 30 - بيت رقم 23 - هاتف متحرك : 0503111352  

املطلوب اإعالنه : �سلمان عبيد حممد ماجد الطويله ال�سويدي  
عنوانه :اإمارة دبي - بردبي - �سارع ابوبكر ال�سديق - النجوم لل�سقق الفندقة ، �سقة رقم 307 - بالقرب من 

 m.chasan@hotmail.com - 0527144421 بنك امل�سرف
مو�سوع الإعالن :

اقت�سى  ان  التالية  الثالث  اليللام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات 
ايداع  ال�سراء  راغبي  http://www.emiratesauction.ae( وعلى  الإلكرتوين  وعلى موقعها 
تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من 
التالية  اأيام  قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : النهدة الثانية - رقم 

الر�س 77  - امل�ساحة : 1393.55 مرت مربع - التقييم : 27000000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   

�عالن بيع  عقار بالن�سر   
يف �لتنفيذ رقم  748/2018/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
وقدره  بلله  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، عقارية  جلللان   2017/17 رقللم  الللدعللوى  يف  اللل�للسللادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
)757592 درهم( بالن�سبة للمنفذ �سدها الوىل ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )19686 درهم( بالن�سبة للمنفذ �سدها 

الثانية. �سامال للر�سوم وامل�ساريف.  
اإمللارة دبي - تقاطع �سارع الإحتللاد مع �سارع بغداد - برج بهوان - بالقرب من  طالب التنفيذ: مف�سل ميلوال   عنوانه : 

ت�سهيل - الطابق ال�ساد�س - �سقة رقم 611   وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر  
املطلوب اإعالنه : اأمالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة(   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - مدينة دبي - بردبي - �سارع 
 - 043673122 4 - مكتب رقم  4 )اعمار بزن�س بارك  ال�سيخ زايد - منطقة : تيكوم - بناء جممع اعمال لالعمال 

 G01  -  0555560117  -  info@amlakfinance.com
مو�سوع الإعالن :

التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�ساعة   2021/8/25 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  مللن   %20 عللن  ليقل  تللاأمللني  ايلللداع  ال�سراء  راغللبللي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  ال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجللراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : 
 TAMANI ARTS : 86 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى �سقة �سكنية - رقم الر�للس 

درهم   351.764  : التقييم   - مربع  مرت   40.85  : امل�ساحة   -  2003  : الوحدة  رقم   -  OFFICE
 TAMANI ARTS : 86 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى �سقة �سكنية - رقم الر�للس 

درهم   523.642  : التقييم   - مربع  مرت   60.81  : امل�ساحة   -  1850  : الوحدة  رقم   -  OFFICE
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

Date 19/ 8/ 2021  Issue No : 13318
Notification by Publication

In lawsuit No. 2455/2021/16 Commercial Partial
In the Commercial Partial Circuit No. 15

Case subject: Claim to obligate the defendant to pay an amount of (AED 16161.35) 
and the fees, expenses and attorney's fees as well as 12% as interest from the due 
date until full payment, Inclusion of the judgment in the expedited execution without 
custody.
The Claimant: SAE Arabia FZ- LLC - Address: UAE - Dubai Emirate - Bur Dubai - 
Dubai - Dubai Knowledge Complex Street - Building G 39
The Defendant: NANDI LUMONYA MOKO - Capacity as: Defendant
Notification subject: The claimant has filed a lawsuit against you. Its subject is a claim 
to obligate the defendant to pay an amount of (AED 16161.35) and the fees, expenses 
and attorney's fees as well as 12% as interest from the due date until full payment, 
Inclusion of the judgment in the expedited execution without custody. A hearing is 
set on Sunday corresponding 22/08/2021 at 09:30 am at the 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.
Note that the lawsuit has been renewed from dismissal.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

�لعدد 13318 بتاريخ 2021/8/19   
�عالن بيع  عقار بالن�سر 

يف �لتنفيذ رقم  2564/2020/207  تنفيذ جتاري 
املنظورة يف دائرة التنفيذ اخلام�سة رقم 187

مو�سوع التنفيذ  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم “ 759 / 2020 امر اداء “، ب�سداد املبلغ املنقذ به وقدره 
)1914504.52 درهم ( . �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب التنفيذ تيم وان للتجارة �س. ذ.م.م
اإمللارة دبي- منطقة تيكوم - �سارع ال�سيخ زايد - بالقرب من حمطة مرتو مدينة دبي لالإنرتنت برج  عنوانه  / 

ال�سعفار1 الطابق 24 مكتب  2408  - وميثله / ح�سن علي مطر الريامي
املطلوب اإعالنه / عفان للمن�ساأت املبتكرة )�س.ذ.م.م(

عنوانه : اإمارة دبي بر دبي جممع دبي لالإ�ستثمار 2 م�سنع ملك عفان للمن�ساآت املبتكرة قطعة رقم 597-581 
hassan@affan.ae  -  097143314666  -  0971506515651 -

مو�سوع الإعالن :
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  اليللام  05:00:00م ويف  ال�ساعة   2021/8/25 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
وعلى  للمزادات  الإملللارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدنللاه  اأو�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
تاأمني ليقل  ايداع  ال�سراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  موقعها الإلكرتوين 
عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع 
من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر 
الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : نوع 
العقار : حق انتفاع على قطعة ار�س ف�ساء - املنطقة : جممع دبي لال�ستثمار الثاين - رقم الر�س 463 - امل�ساحة 

: 7887.47 مرت مربع - التقييم : 8.489.993 درهم
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الفجر الريا�ضي

اأيار-مايو  اإ�سابة بقدمها فوزها الأول منذ  العائدة من  الرومانية �سيمونا هاليب  حققت 
الدور  6-4 و3-6 و6-1، يف  لينيت  البولندية ماغدا  الثالثاء على  الأول  اأم�س  املا�سي، 
الأول من دورة �سين�سيناتي الأمريكية يف كرة امل�سرب، اإحدى دورات الألف نقطة للما�سرتز 

عند الرجال والألف بح�سب ت�سنيف رابطة املحرتفات "دبليو تي اأيه".
وبلغت الدور الثاين اأي�سا الأمريكية اليافعة كوكو غوف، الفائزة ب�سهولة على التايوانية 

ه�سييه �سو-وي.
بارتي  اآ�سلي  الأ�سرتالية  املباريات، فلم ي�سارك كل من  واأعللاد هطول املطر ترتيب برنامج 

امل�سنفة اأوىل عامليا والأملاين األك�سندر زفرييف حامل الذهبية الأوملبية اأخريا 
حيث  مونرتيال  يف  املا�سي  الأ�سبوع  املالعب  اإىل  هاليب  وعللادت  طوكيو.  يف 

خ�سرت يف الدور الأول. حافظت على ثقتها بنف�سها، اإثر ابتعادها عن 
املالعب منذ اإ�سابتها يف روما قبل ثالثة ا�سهر.

البولندية  خ�سمتها   12 امل�سنفة  الللرومللانلليللة  واأ�سقطت 
للمرة الثانية، يف مباراة امتدت اأكر من �ساعتني.

قوية.  مباراة  "كانت  عاما   29 البالغة  هاليب  قالت 
التاأخري  �ساعدين  رمبللا  جيد.  ب�سكل  لعبنا  بللراأيللي، 

كنت  اإ�سافية.  طاقة  على  للح�سول  املطر  ب�سبب 
اأقوى ج�سديا وذهنيا يف املجموعة الثالثة".

يل  عني  "هذا  �سابقا  عامليا  اأوىل  امل�سنفة  تابعت 
الهام  من  الفوز.  لتحقيق  حقا  �سعيدة  اأنللا  الكثري. 

جللللدا اأن حتللقللق النلللتللل�لللسلللارات بللعللد علللودتلللك من 
الإ�سابة".

اأردفت "هذه اأّول مّرة يف حياتي اأواجه 
م�سكلة مماثلة، ويف الواقع 

بب�ساطة،  اأوجللاع.  باللعب دون  �سعيدة  بالعودة،  �سعيدة  اأتعامل معها. لكني  اأعللرف كيف  مل 
اأحاول اإعادة بناء ثقتي بنف�سي".

و2018  و2017   2015 اأعللوام  �سين�سيانتي  يف  النهائي  خ�سرت  التي  هاليب  و�سيطرت 
على خ�سمتها امل�سنفة 44 عامليا، �ساربة 11 اإر�سال �ساحق وكا�سرة اإر�سال البولندية اأربع 

مرات.
يف املقابل، �ستواجه غوف اليابانية ناومي اأو�ساكا حاملة لقب اأربع بطولت كربى. فازت يف 
اآخر مواجهة مع اليابانية يف بطولة اأ�سرتاليا املفتوحة العام املا�سي، لتتعادل معها 1-1 يف 

املواجهات املبا�سرة. وهذه اأول مرة �ستواجهها خارج اإطار البطولت الأربع الكربى.
قالت عن مواجهة امل�سنفة اأوىل عامليا �سابقا "تعّلمت )من املواجهات ال�سابقة معها( اأن اأركز 

فقط على نف�سي ولي�س على توقعات الآخرين".
اأمام  كاميال جورجي  الإيطالية  �سقطت  تتويجها يف مونرتيال،  بعد  الأوىل  مباراتها  ويف 
الأمريكية جي�سيكا بيغول، يف اإعادة ملواجهتهما يف ن�سف نهائي مونرتيال الكندية ال�سبت 

املا�سي.
وتوقفت اأحالم الربيطانية جوهانا كونتا اأمام الت�سيكية كارولينا موت�سوفا 3-6 و6-7 

)7-5( و2-6.
بلغت  باأنها  علما  م�ساركات،  اأربللع  اآخللر  يف  الأوىل  الللدور  يف  لكونتا  خ�سارة  ثالث  وهللذه 

النهائي يف 2020 عندما نجُقلت الدورة اإىل نيويورك يف ظل تف�سي فريو�س كورونا.
كما تاأهلت التون�سية اأن�س جابر بعد فوزها على ال�ستونية اأنيت كونتافيت 6-2 و6-4 

و5-7.
يف  اإ�سابة  من  وميبلدون،  بطولة  و�سيف  برييتيني،  ماتيو  الإيطايل  عاد  الرجال،  ولللدى 
 7-6 األربت رامو�س-فينيول�س  الإ�سباين  الثاين على  الدور  فخذه، وحقق فوزا �سعبا يف 

)5-7( و6-3 و5-7.
حلوله  منذ  تراجعا  خام�سا  امل�سنف  الإيللطللايل  ويظهر 
و�سيفا لل�سربي نوفاك ديوكوفيت�س امل�سنف اأول عامليا 

يف نهائي بطولة وميبلدون.
لكنه جنا اأمام الإ�سباين بعد انقاذه خم�س كرات لك�سر 

ار�ساله يف املجموعة الثالثة احلا�سمة.
�ستكون  انللهللا  "عرفت  خام�سا  امل�سنف  برييتيني  قللال 
الذهني  اللل�للسللعلليللديللن  علللللى  حللقللا،  �سعيد  لللكللنللي  �للسللعللبللة، 

والريا�سي".
بنوا بري على  الفرن�سي  فللاز  اأي�سا،  الثاين  الللدور  ويف 
الللكللنللدي دنلليلل�للس �للسللابللوفللالللوف اللل�للسللاد�للس 6-3 و6-4 

و5-7.
مونفي�س  غللايللل  الللفللرنلل�للسللي  تللغلللللب  الأول،  اللللللدور  ويف 
دو�سان  ال�سربي  على  مونرتيال  نهائي  ربللع  بلغ  الللذي 

ليوفيت�س 7-6 )-7�سفر( و6-2 يف 91 دقيقة.
كللمللا تلللاأهلللل الللبلللللغللاري غللريللغللور دميللليلللرتوف، بلللفلللوزه على 
الإ�سباين روبرتو باوتي�ستا اأغوت امل�سنف 13 بنتيجة 3-6 

و4-6.
على  املو�سم  هللذا  الل23  فلللوزه  كلللوردا  �سيبا�ستيان  الأمللريكللي  وحللقللق 
اليوناين  مللع  مللوعللدا  لي�سرب  و4-6   4-6 ديلللريي  ل�للسلللللو  اللل�للسللربللي 

�ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س.
نهائي  بلغ ن�سف  الللذي  اإي�سرن  الأمريكي جون  الآلم يف ظهره، جنا  وبرغم 
 6-4 فللوزا �سعبا  نللوري وحقق  الربيطاين كامريون  مونرتيال من مواجهة 
ملحقا  �ساحقا  اإر�سال   26 اإي�سرن  العمالق  و�سرب  و4-6.  و6-7 )5-7( 
 36 البالغ  اإي�سرن  ويلتقي  الأول.  الللدور  بنوري يف  تواليا  الثانية  اخل�سارة 

عاما مع الإيطايل يانيك �سيرن امل�سنف 11.

اإن  وانللللللدرارز  ولللفللرهللامللبللتللون  مللهللاجللم  خيمنيز  راوؤول  قلللال 
الأطباء اأبلغوه اأنها كانت "معجزة" النجاة بعد اإ�سابته بك�سر 
يف اجلمجمة خالل مباراة يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة 

القدم يف نوفمرب املا�سي.
الأ�سبوع اجلاري،  اأول مباراة ر�سمية مطلع  وخا�س خيمنيز 
اأمام لي�سرت �سيتي، منذ  حيث خ�سر ولفرهامبتون -1�سفر 
وتلقى عالجا  اأر�سنال  لويز مدافع  ديفيد  براأ�س  ا�سطدامه 

على اأر�س امللعب قبل نقله اإىل امل�ست�سفى.

ويللللرتللللدي خلليللمللنلليللز واقلللليللللا للللللللراأ�لللس خلللللالل خلللو�لللس امللللللران 
واملباريات.

"منذ  الثالثاء  يوم  بريطانية  اإعللالم  لو�سائل  وقللال خيمنيز 
مللا حدث  اأبلللللغللنللي اجللللراحلللون والأطلللبلللاء  الأوىل،  اللللللحللظللة 
�سماعه  تللود  ما  ذلللك  يكون  ل  اأحيانا  املخاطر.  يل  و�سرحوا 
لكن هذه وظيفتهم. لقد اأبلغوين اأنها كانت معجزة بالبقاء 

هنا".
"لقد انك�سر العظم، وحدث بع�س النزيف الب�سيط  واأ�ساف 

التحلي  كللان يجب على اجلللراح  ال�سبب  داخللل دماغي. لهذا 
بال�سرعة، ولقد اأدى الأطباء عمال رائعا يف الواقع".

اأنه كان دائما  30 عاما  واأكد املهاجم املك�سيكي البالغ عمره 
ي�سعر بالثقة يف اإمكانية العودة اإىل املالعب.

وقال خيمنيز: "لقد كنت اأفكر دائما اأنه بعد التعايف �سيكون 
بو�سعي العودة اإىل فعل ما اأحب فعله. مل اأفكر اأبدا يف اإنهاء 
توتنهام  مع  اأر�سه  على  ولفرهامبتون  و�سيلعب  م�سريتي". 

هوت�سبري يوم الأحد.

بعد ك�سر اجلمجمة.. حالة خيمنيز معجزة 

و�سل مانويل لوكاتيلي اأحد اأبرز املواهب التي برزت يف 
كاأ�س اأوروبا 2020 لكرة القدم مع املنتخب الإيطايل 
اأجل اخل�سوع لفحو�س  اإىل تورينو من  باللقب،  املجُتّوج 
طللبلليللة متللهلليللداً لإكلللملللال انللتللقللاللله اإىل يللوفللنللتللو�للس بعد 
نظريه  مع  اتفاق  اإىل  العجوز"  "ال�سيدة  نللادي  تو�سل 

�سا�سوولو.
وا�ستجُقبل لعب الو�سط، البالغ 23 عاماً، من الع�سرات 
الطبي  املركز  اىل  و�سوله  حلظة  النادي  م�سجعي  من 
عرب  يوفنتو�س  ن�سرها  الللتللي  اللل�للسللور  بح�سب  للللللنللادي، 

ح�ساباته الر�سمية على مواقع التوا�سل الجتماعي.
�سا�سوولو،  نظريه  مع  كامل  لتفاق  يوفنتو�س  وتو�سل 
بهدف �سّم لوكاتيلي ملدة مو�سمني على �سبيل الإعارة، 
مع بند اإلزامي ل�سراء الالعب مقابل 35 مليون يورو، 

وذلك بعد مفاو�سات �ساقة بني اجلانبني.
وبعد اإمتام الإجراءات الروتينية لالإعالن الر�سمي عن 
خلو�س  جاهزاً  لوكاتيلي  �سيكون  ال�ساب  النجم  �سفقة 
مباراته الوىل مع "بيانكونريي" يف املرحلة الفتتاحية 

للدوري الإيطايل على ملعبه اأمام اأودينيزي الحد.
األيغري  ما�سيميليانو  اجلديد-القدمي  املللدرب  واأبللدى 

هذا  فريقه  اىل  لوكاتيلي  ب�سّم  كبرياً  اهتماماً 
ال�سيف لتعزيز خط و�سطه.

بهذه  مللتللعلللللق  تلل�للسللريللح  اآخللللللر  ويف 
رئي�س  نللللائللللب  قلللللللال  الللل�لللسلللفلللقلللة، 
ال�سابق  الت�سيكي  النجم  يوفنتو�س 
الالعب  نريد  "نحن  ندفيد  بافل 

الينا.  النلل�للسللمللام  يللريللد  واللللالعلللب 
الذي  الللعللر�للس  بلللاأن  مقتنعون  نللحللن 
الو�سع  ظلللل  يف  ل�للسلليللمللا  قلللدملللنلللاه، 

كوفيد19-،  فر�سه  الللذي  القائم 
جيٌد وعادٌل".

لوكاتيلي  انللل�لللسلللم 

اىل �سا�سوولو عام 2018 من اأجل موا�سلة منوه بعد 
اأن و�سعه النقاد يف مرتبة عالية اإثر ت�سجيله هدفاً رائعاً 
مليالن يف مرمى يوفنتو�س نف�سه. كان لوكاتيلي حينها 
بعمر الللثللامللنللة علل�للسللرة. ووا�للسللل الللنللجللم اللل�للسللاب عملية 
عن  بعيدا  �سا�سوولو  اىل  انتقاله  بعد  م�ستواه،  تطوير 
اإيطاليا  منتخب  �سفوف  يف  وجللوده  وبللات  ال�سغوطات 

مطلباً ملّحاً.
ويف بطولة اأوروبللا الأخللرية، وبف�سل متريراته الواثقة 
ين�سون  املنتخب  اأن�سار  جعل  يف  جنح  الللرائللع،  وتوقيته 
غياب النجم ماركو فرياتي وخري دليل على ذلك وقوف 
املباراة �سد  اأواخللر  له لدى خروجه يف  اجلمهور حتية 

�سوي�سرا.
باأدائه  "يورو" وحتديداً  يف  ال�سواء  لوكاتيلي  وخطف 
الالفت خالل الدوار الإق�سائية اأمام اإ�سبانيا يف الدور 

ن�سف النهائي وامام اإنكلرتا يف النهائي.
األلليللغللري هدفاً  الللقللاريللة، و�للسللع  اإنللتللهللاء البطولة  ومللنللذ 
اأبرز  ي�سّم  اللليللويف  بللات  حيث  لوكاتيلي  ل�سّم  اأ�سا�سياً 
بونوت�سي،  ليوناردو  طليعتهم  ويف  الإيطاليني  النجوم 
وفيديريكو  كللليللليلللزا  فلليللديللريللكللو  كلليلليللللليللنللي،  جللللورجللللو 
بريناردي�سكي. ح�سل لوكاتيلي على عرو�س كثرية اإبان 
بروزه يف كاأ�س اأوروبا، واحد اأبرز العرو�س كانت 
من اأر�سنال الإنكليزي لكنه اختار الن�سمام 

اىل عمالق الكرة الإيطايل.
و�سيكون مطلوباً منه �سد الفراغ يف مركز 
اللللذي عللانللى مللن �سعف معني  الللو�للسللط 
ع�ساق  يامل  اإذ  املا�سية  املوا�سم  خللالل 
خ�سره  الللذي  اللقب  با�ستعادة  الفريق 
املا�سي  املو�سم  اإنرت  مل�سلحة  يوفنتو�س 
الأول  املركز  على  الكاملة  �سيطرته  بعد 
-2012" ملللوا�لللسلللم  لللتلل�للسللعللة 

."2020

انتقال لوكاتيلي اإىل يوفنتو�س 
يف الأمتار الأخرة 

هاليب تبلغ الدور الثاين يف 
دورة �سين�سيناتي  

بطولة  بلقب  فللوزهللا  على  واحلللد  اأ�للسللبللوع  بعد  مر�سيد�س 
العامل للفورمول اإي لل�سيارات الكهربائية، اإن�سحابها من 

هذه الفئة مع نهاية العام 2022.
فاز الهولندي نيك دي فري�س باللقب العاملي الحد، فيما 
فاز فريقه مر�سيد�س بلقب ال�سانعني بعد التتويج بال�سباق 
الللقللدمي يف  مللن مطار متبلهوف  اأقلليللم على مقربة  الللذي 
برلني. واأ�سارت مر�سيد�س ببيان اىل اأّنه "كجزء من التوجه 
عن  التجارية  العالمة  اخللتللارت  اجلللديللد،  ال�سرتاتيجي 
عمد حتويل املوارد من اأجل هذا الت�سارع يف التكنولوجيا 
ل�سيارات  ت�ساميم  ذلك تطوير ثالثة  الكهربائية، مبا يف 
كللهللربللائلليللة كللاملللللة و�للسلليللتللم اإطللالقللهللا يف الللعللام 2025". 

وتابع البيان "لذلك �ستعيد مر�سيد�س اإ�ستخدام مواردها 
وتكثيف  اإي  للفورمول  العامل  بطولة  برنامج  عن  بعيداً 
عملها لالإ�ستفادة من الدرو�س امل�ستقاة من م�ساركاتها يف 
يف  مر�سيد�س  �ساركت  مرتبط".  منتج  لتطوير  البطولة 
البطولة منذ مو�سم 2019-2020، و�ست�سّب تركيزها 
�سراع  يلللدور  حيث  واحلللد  للفورمول  الللعللامل  بطولة  على 
"ونحن  البيان  واأ�للسللاف  اللقب.  على  بللول  ريللد  مع  �سديد 
ن�سري اىل المام، �سرتّكز ال�سركة على اأن�سطتها بالريا�سة 
امليكانيكية على الفورمول واحد، وتعزيز مكانة ال�سركة يف 
هذه الريا�سة من خالل تطوير منوذج ثابت وم�ستمر يف 

حتقيق اأف�سل الأداء التكنولوجي".

اأندريه  الللتللاريللخللي  النجم  بلليللرتاكللوف  األك�سندر  �سيخلف 
�سيفت�سنكو يف تدريب منتخب اأوكرانيا لكرة القدم، بح�سب 

ما اأعلن الحتاد املحلي الأربعاء.
و�سيجُجّهز بيرتاكوف، املدرب ال�سابق ملنتخب حتت 20 �سنة 
"املنتخب الوطني للمباريات املقبلة من ت�سفيات مونديال 
2022 كمدرب رئي�س"، كما اأو�سح الحتاد الأوكراين يف 

بيان، دون اأن يو�سح مدة عقده.
وتّوج بيرتاكوف )64 عاما( م�سواره على راأ�س منتخبات 
الفئات العمرية باحراز لقب بطولة العامل حتت 20 �سنة 

عام 2019 يف بولندا. ويخلف اأ�سطورة البالد �سيفت�سنكو، 
حللامللل اللللكلللرة الللذهللبلليللة 2004، بللعللد بللقللائلله علللللى راأ�لللس 
نهائي  ربع  اإىل  خاللها  قاده  �سنوات  خم�س  "زبرينا" ملدة 
كاأ�س اأوروبا يف حزيران/يونيو املا�سي قبل انتهاء عقده يف 
"�ساأقوم بكل ما يف  اآب/اأغ�سط�س اجلاري. قال بيرتاكوف 
و�سعي لقيادة الفريق اإىل كاأ�س العامل يف قطر". ويالقي 
اأيلول/ مطلع  الكازاخ�ستاين  م�سيفه  الأوىل  مباراته  يف 

�سبتمرب يف اجلولة الرابعة �سمن ت�سفيات املونديال، قبل 
مواجهة اأبطال العامل الفرن�سيني على اأر�سه يف 4 منه.

للنادي  الللللتللللجللللاري  املللللديللللر  اأكللللللد 
اأنه  األللليلللغلللر،  الللبللاريلل�للسللي، فللابلليللان 
املذهل  البيع  اأن  مللن  الللرغللم  على 
اأنه  األ  مي�سي،  ليونيل  لقمي�س 
ملللن اجللللنلللون احللللديلللث علللن مثل 

هذه الأرقام التي ن�سرت موؤخراً.
قلللبلللل اأيلللللللللام قللللللليلللللللة، ظلللهلللر خرب 
قم�سان  بللليلللع  اأن  عللللن  يلللتلللحلللدث 
�سان  باري�س  ليونيل اجلديدة مع 
األف   800 جللريمللان، قللد جتلللاوز 
اأيللام قليلة،  عملية بيع يف غ�سون 
اأنلللهلللا زائلللفلللة عندما  واللللتلللي تللبللني 
خلللرجلللت ملللن تلللغلللريلللدة لللكللن دون 
�سخ�س  اأي  اأو  الللنللادي،  تاأكيد من 

اآخر.
ت�سريحات  اللليللوم  ليكيب  وتن�سر 
�سان  لللبللاريلل�للس  الللتللجللاري  للمدير 
جريمان، الذي ينفي ب�سكل قاطع 
�سحة الأرقام، ويوؤكد اأنها ل تزال 

بعيدة عن الو�سول اإليها.

وقال يف ت�سريحاته: "من اجلنون 
احلللديللث عللن مللثللل هلللذه الأرقللللام، 
نللعللم كلللان اجتلللاه املللبلليللعللات هائاًل، 

بلليللع مليون  بللعلليللدون علللن  لللكللنللنللا 
قمي�س".

واأ�ساف: "متت ال�سفقة مع مي�سي 

ب�سرعة كبرية، ومل يكن ذلك �سيئاً 
كان ميكن اأن نتوقعه، بالطبع كنا 
اأكر  يتعلق  الأمللر  لكن  �سريعني، 

�سواء  �سركائنا،  ت�سنيع  بللاأوقللات 
بوما،  اأو  اأديللدا�للس  اأو  نايكي  كانت 

نحن ل�سنا �سحرة".

�سان جرمان ينفي بيع 800 األف قمي�س ملي�سي مر�سيد�س تن�سحب من بطولة العامل للفورمول 

بيرتاكوف يخلف �سيفت�سنكو يف تدريب اأوكرانيا 

وريال  اإ�سبانيا  ملنتخب  ال�سابق  التاريخي  احلار�س  ي�سارك 
املتطوعني يف  مللئللات  مللع  كا�سيا�س  اإيللكللر  وبللورتللو،  مللدريللد 
الإ�سبانية  نابالكروث  منطقة  يف  احلللرائللق  اإخللمللاد  اأعللمللال 

حيث ميتلك منزل.
ون�سر بطل العامل مع منتخب اإ�سبانيا يف مونديال 2010 

عدة �سور ومقاطع فيديو عرب ح�ساباته الجتماعية قال 
امل�ساعدة وتقدمي  اللهب بكل قوة، ل نخ�سى  "نكافح  فيها 
الطيبني  بالأ�سخا�س  كا�سيا�س  واأ�للسللاد  للنا�س".  الللعللون 
والأ�سدقاء" يف نابالكروث، مو�سحاً: "ي�سعر املرء بالفخر 

لأنه يعرف مثل هوؤلء الأ�سخا�س، متوا�سعون للغاية". 

 كا�سيا�س يتطوع لإخماد 
احلرائق يف بلد الوليد



ر�سب يف الثانوية فانتحر
الثانوية  امتحانات  يف  ر�سب  بعدما  �سنقا،  م�سري  طالب  انتحر 

العامة التي ظهرت نتائجها اأم�س الأول الثالثاء.
بال�سف  نيوز عربية" اإن طالبا  "�سكاي  ملوقع  اأمني  وقللال م�سدر 
اأبو ت�ست مبحافظة قنا جنوبي القاهرة  الثالث الثانوي يف مركز 
باأنه  اإعالن نتائج الثانوية العامة وعلمه  انتحر ب�سنق نف�سه فور 
را�سب. واأو�سح امل�سدر اأنه مت نقل اجلثة للم�سرحة واإخطار النيابة 
للتحقيق. يذكر اأن حالة من اجلدل ت�سود يف م�سر هذه الأيام بعد 
اإعالن نتائج الثانوية العامة ومالحظة �سعف جمموع الدرجات 

التي ح�سل عليها مئات الطالب مقارنة بال�سنوات ال�سابقة.
من جانبها، دافعت احلكومة امل�سرية عن ذلك باأنه اأمر طبيعي يف 
ظل تغيري نظام التدري�س والمتحانات يف الثانوية العامة ليكون 
باجلامعات  القبول  تن�سيق  كون  عن  ف�سال  واقعية  اأكر  التقييم 
�سيتحدد وفللقللا ملللتللو�للسللطللات املللجللمللوع هلللذا الللعللام وللليلل�للس الأعللللوام 

ال�سابقة.
يذكر اأي�سا اأن طالبة انتحرت يف مدينة طوخ بالقليوبية وقت اأداء 

المتحانات ب�سبب ال�سكوى من �سعوبتها.

ال�سعر يغطي ج�سد ر�سيع ب�سبب دواء
يغطي  بللات  ال�سعر  اأن  عن  تللوك  تيك  م�ستخدمات  اإحللدى  ك�سفت 
ج�سم طفلها الر�سيع كرجل بالغ بعد اأن تناول دواًء عقب ولدته.

ولد  كيف  فيه  تو�سح  تللوك  تيك  على  فيديو  مقطع  الأم  ون�سرت 
طفلها وهو يعاين من حالة نادرة ت�سمى فرط الأن�سولني اخللقي، 
لذلك و�سعه الأطباء على دواء ديازوك�سيد، مما اأدى لنمو ال�سعر 

ب�سكل كثيف يف جميع اأنحاء ج�سمه.
التوا�سل  تلللداوللللهلللا ملل�للسللتللخللدمللو ملللواقلللع  الللتللي  اللل�للسللور  وتللظللهللر 
الطفل  وظهر  وذراعلللي  �ساقي  على  ال�سعر  منا  كيف  الجتماعي، 

كاأثر جانبي للعالج.
وقالت الأم يف مقطع الفيديو الذي متت م�ساهدته اأكر من 77 
مليون مرة "عندما ي�سبح طفلك كثيف ال�سعر ب�سبب ال�سطرار 
اإىل تناول دواء. لقد مت و�سعه على دواء ي�سمى الديازوك�سيد، ومل 

يكن لديه كل هذا ال�سعر عندما ولد، لكنه ظهر بعد العالج".
وردت الأم على الأ�سخا�س الذين اقرتحوا عليها اإزالة �سعر الطفل، 
اأنها ل تهتم مبا يقوله  ا  اأي�سً اإنها لن تفعل ذلك، واأ�سافت  قائلة 
الآخرون عن ابنها، و�ساركت مقطًعا لها وهي ترق�س ب�سعادة معه 

بني ذراعيها، بح�سب �سحيفة ذا �سن الربيطانية.

املوناليزا الأفغانية.. تعود للواجهة
در لها اأن تكون اأحد �سواهد ال�سراع  �سربات جول، �سيدة اأفغانية قجُ
املثخن  البلد  هللذا  يف  اأحللللداث  جللدت  فكلما  اأفللغللانلل�للسللتللان،  يف  املمتد 
باجلراح، عادت �سورتها ال�سهرية للواجهة. والتقط امل�سور ال�سحفي 
1984 عندما  الأمريكي، �ستيف ماكوري، �سورة �سربات جول عام 
كانت تبلغ من العمر حينها 12 عاما، يف خميم نا�سر باغ لالجئني 
يف باك�ستان، اأثناء تغطية الحتالل ال�سوفيتي لأفغان�ستان. و�سعدت 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  نقا�سات  اإىل  الأفغانية  ال�سيدة  �سورة 
موؤخرا، بعد اإحكام طالبان �سيطرتها على البالد، اإذ تداول مغردون 
يف  دائما"،  اأفغان�ستان  عن  �سيء  كل  تقول  "اأنها  معتربين  ال�سورة 
الوقت.  نف�س  الواقع يف  وبوؤ�س  وجمال،  �سحر  ملا متثله من  اإ�للسللارة 
ظهرت ال�سورة لأول مرة على غالف جملة نا�سيونال جيوغرافيك، 
اأي  وقتها  ال�سورة  �ساحبة  عن  يجُعرف  يكن  مل   ،1985 يونيو  عدد 
ترتدي  خ�سراء  بعيون  مراهقة  فتاة  تبدو  اأنللهللا  �سوى  معلومات، 

حجابا اأحمر، بينما حتدق بحدة اإىل الكامريا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يعيدان منزلهما اإىل الع�سر الإدواردي
جنح زوجان بريطانيان بتحديث منزل قدمي ينتمي حلقبة الع�سر الإدواردي، بعد اأن قاما ب�سرائه بهدف الإقامة 

فيه، من خالل ا�ستعادة ميزاته الأ�سلية.
ا�سرتت را�سيل تورنر، 34 عاًما، وزوجها ريت�سارد، 35 عاًما، العقار يف يونيو 2020 مقابل 560 األف جنيه اإ�سرتليني 

اأي ما يعادل 770 األف دولر اأمريكي، وكان املنزل بحالة يرثى لها.
ال�سيانة،  باأعمال  القيام  اأثناء  العي�س فيه  الزوجان قادرين على  ملنزلهما اجلديد، مل يكن  املزرية  ونظًرا للحالة 

فانتقال مع ابنتهما بوبي البالغة من العمر ثالث �سنوات للعي�س مع والدّي را�سيل يف مكان قريب.
يف الواقع، كان املنزل الإدواردي يف حالة يرثى لها لدرجة اأن الباب الأمامي واإطاره كانا مهرتئني، حيث كان يتاأرجح 
مع الرياح حتى عندما يكون مغلًقا. يف الداخل، كان هنالك �ستائر مظلمة، وبع�س الرتكيبات الزجاجية القدمية 

التي حتتاج اإىل ا�ستبدال.
البالط  كان  �سنوات.   110 البالط حوايل  يبلغ عمر  لذا  اإدواردي،  “اإنه منزل  املنزل:  ت�سف  را�سيل وهي  وقالت 
مت�سققاً وغري ثابت يف مكانه يف الكثري من اأجزاء اأر�سية املنزل. ات�سلتجُ بخبري ترميم البالط الإدواردي، الذي قام 

باإ�سالح البالط التالف وا�ستبدال البالط املفقوط بقطع مت ترميمها.”
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عرو�س تطالب و�سيفتها ب�سبغ �سعرها لتنا�سب خمطط األوان الزفاف
بعد  الجتماعي،  التوا�سل  �سديدة على مواقع  تعر�ست عرو�س لنتقادات 
اأن حاولت اإجبار و�سيفتها وابنة عمها على �سبغ �سعرها ليتنا�سب لونه مع 
خمطط األوان حفل الزفاف. وتقول العرو�س البالغة من العمر 24 عاماً 
على موقع ريديت اإنها خططت حلفل زفافها ليكون املو�سوع الرئي�سي هو 
ارتداء  �سيوفها  والأخ�سر، وطلبت من جميع  الأزرق  باللونني  الطاوو�س 
يف  ال�سعر  لللون  تذكر  مل  اأنها  لحظت  لكنها  املو�سوع.  لهذا  وفًقا  املالب�س 
اإىل  مائل  الطبيعي  اإيللال  عمها  ابنة  �سعر  لللون  اأن  وتذكرت  اللبا�س،  نظام 
طلبها  عن  العرو�س  ودافعت  الزفاف.  ملو�سوع  منا�سباً  يكون  ولن  الأحمر 
�سعره حل�سور حفل  لللون  يغري  اأن  اأحللد  من  لتطلب  تكن  اإنها مل  بالقول 
اإيال  ا�ستخدام �سبغة موؤقتة. لكن  ابنة عمها  زفافها، لكنها اقرتحت على 
قالت اإنها تنمي �سعرها منذ نحو 6 �سنوات، ومل ترد املخاطرة ب�سبغه باأي 
لون قد ل يتال�سى مع الوقت. واأ�سافت العرو�س اأن موقف ابنة عمها كان 
�سخيفاً، لأن �سبغة ال�سعر ميكن اأن تتال�سى بعد غ�سله عدة مرات، لكن اإيال 

قالت اإن لون �سعرها طبيعي متاماً ول تريد اأن تف�سده بال�سبغة.
اإقناعها  �سعرها، حاولت  ت�سبغ  ابنة عمها لن  اأن  العرو�س  اأيقنت  اأن  وبعد 
باروكة  عللن  بالبحث  بالفعل  وبلللداأت  الللزفللاف،  خللالل حفل  بللاروكللة  بو�سع 
منا�سبة على اإن�ستغرام. غري اأن اإيال رف�ست هذا احلل اأي�ساً، واأ�سرت على 

الظهور ب�سعرها الطبيعي يف الزفاف.

عري�سة لإطالق اللحى يف جامعة 
كني�سة  من  املمولة  الأمريكية  يونغ  بريغهام  جامعة  يف  متقاعد  اأ�ستاذ  اأطلق 
املورمون، عري�سة تطالب باإلغاء قانون داخلي يفر�س على الطالب واملوظفني 
اأن يكونوا حليقي اللحى بالكامل. ويعود منع اإطالق اللحى يف حرم اجلامعة 
الواقعة يف ولية يوتا الأمريكية اإىل �ستينات القرن الع�سرين حني كانت اللحية 
وال�سعر الطويل مرتبطني بحركة الهيبيز ومبفاهيم ثقافية ل تتنا�سب مع 
قيم طائفة املورمون "وا�سمها الر�سمي "كني�سة ي�سوع امل�سيح لقدي�سي الأيام 
الأخرية". ول تزال قواعد املظهر يف جامعة بريغهام يونغ حتمل اآثارا من تلك 

احلقبة وهي تفر�س اأن يكون "الرجال حليقي الذقن مع منع اللحى".
األ  �سرط  اجلانب  على  بتطويله  فقط  فيجُ�سمح  الوجه،  �سعر  �سعيد  على  اأمللا 
ينزل حتت م�ستوى �سحمة الأذن، كما يجُ�سمح بال�سارب �سرط اأن يكون "م�سذبا 
ال�سنوات  مللر  على  طللالب  وحلللاول  الفم".  طللريف  يتخطى  واأل  جيدة  ب�سورة 
حتدي هذه القيود، لكنهم مل يفلحوا يف م�سعاهم ما عدا بع�س ال�ستثناءات 
اأو لدواع طبية.  املثال،  �سبيل  امل�سلمني على  دينية، للطالب  لغايات  املمنوحة 
الوقت حان لإلغاء  اأن  الفخري يف اجلامعة وورنللر وودوورث  الأ�ستاذ  ويعترب 
هذه القواعد، وهو اأطلق عري�سة للمطالبة ب�سيا�سة "اأكر اأخالقية واإن�سانية 
ت�سمح باإطالق اللحى يف احلرم اجلامعي"، على غرار "ماليني الرجال حول 

العامل، �سواء انتموا اأم ل اإىل كني�سة" املورمون.

ليلي جيم�س تثر 
اجلدل بخامتها الذهبي

اأثارت النجمة العاملية  ليلي جيم�س  
تطور  حول  التكهنات  من  العديد 
ب�سديقها جنم مو�سيقى  عالقتها 
اللللللروك مللايللكللل �للسللومللان، بللعللد اأن 
اأم�س  نللهللار  كاليفورنيا  يف  ظللهللرت 
بللخللامت ذهللبللي يف  الللثللالثللاء  الأول 
اإ�سبعها الرابع على يدها الي�سرى 
اإ�لللسلللبلللع خلللامت  - وهللللللو تلللقللللللليلللديلللاً 
اأثناء تواجدها برفقة  اخلطوبة - 

�سديقتيها يف رحلة الت�سوق.
العمر  مللن  البالغة  املمثلة  وكللانللت 
مايكل  املو�سيقي  تواعد  عاماً   32
بداية  منذ   ، عللامللاً   35  ، �للسللومللان 
هلللذا الللعللام بللعللد اأن �للسللوهللدوا وهم 
يللتلل�للسللاركللون قللبلللللة خللللارج فللنللدق يف 

�سوفولك - اإنكلرتا.
يذكر اأن ليلي ومايكل مل يعلنا بعد 

ب�سكل ر�سمي عن عالقتهما.

تويرت جترب اأداة جديدة 
لالإبالغ عن الر�سائل امل�سللة 
اأداة  تللخللتللرب  اأنللللهللللا  تلللويلللرت  اأعلللللللنلللت 
الإبالغ  مل�ستخدميها  تتيح  جللديللدة 
معلومات  حتتوي  قد  م�سامني  عن 
حدتها  تفاقمت  اآفلللة  وهللي  م�سللة، 
منذ بدء جائحة كوفيد19-. وكتبت 
ح�سابها  عللرب  الجتماعية  ال�سبكة 
املخ�س�س لأمن املعلوماتية "نخترب 
خلللا�لللسللليلللة تللتلليللح للللكلللم الإبلللللللللالغ عن 
التغريدات التي تبدو م�سللة حلظة 
روؤيتكم لها". وبات يف اإمكان قّلة من 
املتحدة  اللللوليلللات  يف  امل�ستخدمني 
اختبار  واأ�سرتاليا  اجلنوبية  وكوريا 
ال�سغط  خللالل  مللن  اخلا�سية  هللذه 
عن  م�سلل" لالإبالغ  "هذا  زر  على 
فئات  بني  بعدها  ليختاروا  تغريدة، 
و"ال�سيا�سة"  "ال�سحة"  بللني  علللدة 
واأو�سحت  اأخرى".  و"موا�سيع 
ال�سركة التي تتخذ مقرا لها يف �سان 
فران�سي�سكو "نقّوم ما اإذا كانت هذه 
نللبللداأ تطبيقها  للللذا  املللقللاربللة فللعللالللة 
"لن  واأ�للسللافللت  نللطللاق �سيق".  علللللى 
على  اللللرد  مللن  نتمكن  ولللن  نتفاعل 
كل بللالغ خللالل هللذه التجربة، لكن 
حتديد  يف  �ست�ساعدنا  م�ساهماتكم 
عملنا  �سرعة  لتح�سني  الجتللاهللات 
ب�ساأن الت�سليل الإعالمي ونطاقه". 
تللويللرت، على غللرار في�سبوك  تللواجلله 
ب�ساأن  با�ستمرار  انتقادات  ويوتيوب، 
للت�سدي  كللافلليللة  جللهللود  بلللذل  علللدم 
اأن  للللللتلل�للسللللليللل الإعللللللالمللللللي. غللللري 
املن�سة ل متلك املوارد عينها كباقي 
�سيليكون  يف  العمالقة  املجموعات 
اأقل  تقنيات  ت�ستك�سف  وهللي  فلللايل، 
من  بجيو�س  ال�ستعانة  مللن  تكلفة 
املللوظللفللني املللوجلللني الإ�لللسلللراف على 

امل�سامني.

في�سل ندا.. وداع حزين 
ل�سانع كوميديا املتزوجون

التوا�سل  من�سات  على  �سيطرت  احللللزن  مللن  حللالللة 
الجتماعي يف م�سر، بعد وفاة الكاتب الكبري في�سل 
ندا، عن عمر ناهز 81 عاما، ح�سبما نجُ�سر عرب ح�سابه 

الر�سمي على في�سبوك اأم�س الأول الثالثاء.
لد في�سل ندا يف حي عابدين، و�سط القاهرة، عام  وجُ
الإبراهيمية،  املللدر�للسللة  مللن  تخرجه  وعللقللب   ،1940
عن  الللفللن  مللع  رحلته  لللتللبللداأ  الللتللجللارة،  بكلية  التحق 
لقرابة  وت�ستمر  القاهرة"،  "جامعة  م�سرح  طريق 
50 علللاملللا. و�للسللكللل نلللدا ملللع الللفللنللان اللللراحلللل �سمري 
عدد  خاللها  مللن  قللدمللا  مملليللزة،  فنية  ثنائية  غللامن 
"املتزوجون"  م�سرحيتي  راأ�سها  على  الأعللمللال،  مللن 
الللذي حقق  "يا رب ولد"،  يا دكتور"، وفيلم  و"اأهال 
جناحا وا�سعا، ويعد من اأبرز ما قدم "�سمورة" خالل 
م�سريته الفنية. وعمل ندا مع عدد من عظماء الفن 
امللل�للسللري، مللثللل فللريللد �للسللوقللي، وعللللادل اإمللللام، ويحيى 
الفخراين، وعزت العاليلي، ونور ال�سريف، و�سادية.

بال�سجاعة واجلمال.. 
تواجه ال�سرطان 

زائر  الإن�سان  اإنللذار، قد يقتحم حياة  �سابق  فجاأة و دون 
ثللقلليللل كللللداء اللل�للسللرطللان، ووحلللدهلللم امللل�للسلللللحللون بالأمل 
اخلللروج منت�سرين من  قللادرون على  والعزمية  والإرادة 
معركته، وال�سابة املغربية كوثر رويبعة واحدة من هوؤلء 

املحاربني.
�ساأعي�سها  اأخللرتهللا،  ومل  اختارتني  رحلللللة  "ال�سرطان 
جتربتها  كوثر  بها  خل�ست  كلمات  وتفاوؤل"..  باإيجابية 
مع املر�س اخلبيث، وق�ستها التي كتبت ف�سولها بع�سارة 

الأمل اجل�سدي واملعاناة النف�سية املغلفة بالأمل.
حمياها،  تفارق  ل  وابت�سامة  بالإيجابية  مفعمة  وبللروح 
تتعاي�س ال�سابة الثالثينية مع �سرطان الثدي، وت�سارك 
ف�سول  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  متابعيها  مع 
ال�سور  لتغيري  امللللر�لللس، يف حمللاولللة  مللع  مللن جتللربللتللهللا 

النمطية املرتبطة بهذا الداء يف املجتمع.
وحتر�س كوثر على ن�سر �سور لها وهي حليقة الراأ�س ويف 
التكيف مع املر�س والإح�سا�س  اأن  اأناقتها، وتعترب  كامل 
التي  النف�سية  الللطللاقللة  مللن  �سحنة  يللعللطلليللان  بللاجلللمللال 

ت�ساعد على العالج.
يف اأحلللد اأيللللام يللونلليللو مللن الللعللام املللا�للسللي، واأثلللنلللاء و�سعها 
ثديها  يف  غريبة  كتلة  كوثر  اكت�سفت  اليومي،  ملرطبها 
لإجللللراء فح�س  الطبيب  اإىل  ذهللبللت  و�للسللرعللان  الأميللللن، 
عربية":  نلليللوز  "�سكاي  ملللوقللع  كللوثللر  تللقللول  م�ستعجل. 
"خ�سعت �ساعتها لك�سف باملوجات فوق ال�سوتية للثدي 
حول  �سكوكي  اأكللد  مما  الإ�سعاعي،  الت�سوير  جانب  اإىل 

وجود كتلة غري طبيعية بالثدي".

اإنقاذ امراأة حاول مت�ساح التهامها 
الللللزواحللللف يف وليللللة يوتا  تللعللر�للسللت مللوظللفللة يف مللركللز 
الأمريكية حلادث كاد يودي بحياتها حيث �سحبها مت�ساح 
اإىل قف�سه خالل عر�س تقدميي يف حفلة عيد ميالد، يف 
حماولة منه لفرتا�سها، قبل اأن يقفز اأحد الزوار ب�سرعة 

اإىل الداخل ويحررها من بني فكي التم�ساح.
الزواحف  مركز  زوار  اأحللد  التقطه  فيديو  مقطع  يجُظهر 
وهي  �سيتي،  ليك  �سولت  ال�سبت، موظفة يف مدينة  يوم 
التم�ساح،  حللول  والأطللفللال  البالغني  بع�س  اإىل  تتحدث 
وعلى حني غرة اأطبق التم�ساح فكيه على يدها، و�سحبها 
اإىل املاء بهدف افرتا�سها. و�سرعان ما قفز �سخ�س يدعى 
دوين وايزمان )48 عاماً( اإىل املاء واعتلى ظهر التم�ساح 

يف حماولة لإنقاذ املراأة.
وبقي وايزمان على ظهر التم�ساح حتى حتررت املراأة منه 
بنجاح، وتلقى تعليمات دقيقة من موظفي املركز للخروج 
الإ�سعافات  املوظفة  وتلقت  ب�سالم.  التم�ساح  قف�س  من 
الأولية قبل و�سول امل�سعفني اإىل مكان احلادث. وبح�سب 
وهي  جراحية،  لعملية  املوظفة  خ�سعت  فقد  التقارير، 
الآن يف طور التعايف، ومن املتوقع اأن تكون بحالة �سحية 

جيدة قريباً.

ملر�سى ال�سكري.. 5 اأ�سناف غذائية مهمة للغاية
يللعللر�للس كلللثلللريون ملللن مللر�للسللى اللل�للسللكللري عن 
الغذائي،  نظامهم  يف  الللكللربللوهلليللدارت  تللنللاول 
املر�س،  حمللاربللة  يف  ي�ساعدهم  ل  اأنلله  باعتبار 
لكن ذلك قد يرتك اآثار �سلبية. وميكن ملري�س 
من  املفيدة  الأ�سناف  بع�س  ت�سمني  ال�سكري 
الللغللذائللي عو�سا  الللنللظللام  الللكللربللوهلليللدرات يف 
ذلللك مفيدا يف  �سيكون  اإذ  عللن جتبنها متللامللا، 
التحكم مب�ستويات ال�سكر بالدم.  وقد ترتفع 
ن�سبة ال�سكر يف الدم لدى مر�سى ال�سكري، يف 
اإحللدى جرعات  تلقي  املر�سى عن  حال تخلف 
عالج ال�سكري اأو يف حال تناول كميات مفرطة 
على  حتتوي  التي  تلك  خا�سة  الأطللعللمللة،  مللن 

ال�سكر.
ويللعللد ارتلللفلللاع ملل�للسللتللوى اللل�للسللكللر يف الللللدم لدى 
مر�سى ال�سكري موؤ�سرا خطريا، قد يوؤدي اإىل 

تداعيات كبرية مثل الغيبوبة.
اأ�سناف   5 على  العتماد  ذلللك، ميكن  ولتاليف 

من اأغذية تت�سمن الكربوهيدرات، وهي:
ال�سكري  مر�سى  يتجنب  ما  عللادة  احلبوب:   -

عندما يرتفع م�ستوى ال�سكر يف الدم، عددا من 
لكن  واخلللبللز،  والأرز  املعكرونة  مثل  الأطعمة 
تبني اأنه يف و�سع هوؤلء املر�سى العتماد على 
احلبوب مثل الرز البني الغني بالكربوهيدرات 

ال�سحية والربوتينات وغريها.
ال�سوفان: خيار جيد يف وجبة الفطور، كما   -
الللتللي حتللافللظ على �سحة  بللالأللليللاف  اأنللله غني 

الأمعاء.
- البقوليات: معروف اأنها غنية بالربوتينات، 
التي ت�ساعد يف التحكم يف م�ستوى �سغط الدم، 
وعنا�سر  والألياف  البوتا�سيوم  على  وحتتوي 

غذائية اأخرى. 
للكربوهيدرات  جيدا  م�سدرا  تعد  الفواكه:   -
اللل�للسللحلليللة واللل�للسللكللر الللطللبلليللعللي، علللللالوة على 
الغذائية  والعنا�سر  بالفيتامينات  غنية  اأنها 
تناول فواكه  ال�سكري  الأخللرى. ميكن ملر�سى 
مثل التفاح والعنب واملوز، يف حني يجب تقليل 
ا�للسللتللهللالك الللفللواكلله الللغللارقللة يف اللل�للسللكللر مثل 

املانغو والتني. 

�ملمثلة �لكولومبية �لأمريكية �سوفيا فريغار� ت�سل حل�سور عر�ش »مو�هب �أمريكية«  يف م�سرح دولبي يف هوليوود. � ف ب

هكذا جمعت كايلي جيرن ثروتها
يف �سنوات قليلة، ا�ستطاعت جنمة مواقع التوا�سل الجتماعي البالغة من العمر 24 
900 مليون دولر اأمريكي لتكون اأ�سغر  �سنة  كايلي جيرن  اأن جتمع ثروة تخطت الل 

مليارديرة يف العامل
اإنتاج  وترتكز معظم ثروة كايلي يف �سركة م�ستح�سرات التجميل اخلا�سة بها، وخط 
 Keeping up with the " مالب�س، مع دخلها من عقود التلفزيون وبرنامج الواقع

يف العام اجلاري. حلقاته  اختتم  Kardashians " الذي 
ماركة  مع  تعاونت  عمرها  من  الل14  ففي  مبكراً،  التجارية  م�ساريعها  كايلي  وبللداأت 
مالب�س عاملية واأن�ساأت مع اأختها عار�سة الأزياء كيندال خط مالب�س »كيندال&جيرن«، 
كوزميتيك�س «،  » كايلي  بها  خا�ساً  جتميل  م�ستح�سرات  خط  اأطلقت   2015 عللام  ويف 

وبعدها بعام اأطلقت تطبيقاً للجوال ت�سدر متجر تطبيقات.
قائمة  يف  كيندال  اأختها  مع   "Times" اأدرجتها جملة  اجلريئة،  وبف�سل خطواتها 
املراهقني الأكر نفوذاً يف العامل، م�سرية اإىل تاأثريهما الكبري بني ال�سباب على و�سائل 

التوا�سل الجتماعي.


