
   

قبائل �ضنعاء تنتف�ض �ضد احلوثي
•• اليمن-وكاالت:

ق��ب��ائ��ل ط���وق �صنعاء  رف�����ص��ت  االن���ق���اب،  م��ن��ذ  اأول حت���رك قبلي  يف 
القوانني احلوثية التي تبيح نهب اأرا�صيها وممتلكاتها، موؤكدين يف 
بيان اأن هذه االأرا�صي ملك لهم، وال يحق الأي طرف اال�صتياء عليها 

حتت م�صميات اأنها جبال وتعود ملكيتها للدولة.
ووفقاً ل�صحيفة عكاظ، اأعلنت القبائل متردها على القرار احلوثي 
املرتقب الذي حتاول امليلي�صيا الت�صويق له لتطبيقه واإخراج 50% 

من املراهق واجلبال التي ميتلكونها وت�صليمها للقيادات احلوثية.
واأطلقت القبائل حتذيرات قوية للميلي�صيا، حمذرة من اأن اأي حترك 
ه��ي عر�ض  االأر����ض  ك��ون  �صعبية  ث��ورة  اإىل  �صيوؤدي  ال��ق��رار  لتطبيق 
و�صرف اليمنيني، وقالوا: قاتلنا اأعز االأقارب على مرت واحد، فكيف 

ميكن ال�صمت على من يحاول اال�صتياء على اأماكنا؟.

بدء ن�ضر املراقبني املحليني لوقف النار يف ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت:

املحليني  املراقبني  امل�صرتكة بدء عمل فريق  الع�صكرية  اللجنة  اأعلنت 
لوقف اإطاق النار، ح�صب ما مت االإتفاق عليه يف اتفاقية وقف اإطاق 
النار واإخراج املرتزقة واملقاتلني االأجانب والقوات االأجنبية املوقعة يف 
اأع�صاء ملتقى  اللجنة  الليبي، طالبت  الو�صط  جنيف. وبح�صب موقع 
احلوار ال�صيا�صي بتحمل م�صوؤوليتهم واالإبتعاد عن امل�صالح ال�صخ�صية 
لكى  الد�صتورية  ال��ق��اع��دة  اعتماد  و�صرعة  ال��وط��ن  م�صلحة  وتغليب 
يتمكن الليبيون من حقهم يف االنتخابات مبا�صرة يف موعدها، حمملة 
اإياهم يف حال الف�صل اأي عواقب قد توؤدي اإىل خرق اتفاق وقف اإطاق 

النار املوقع يف جنيف.
وزيراً  تعيني  ب�صرعة  مطالبتها  امل�صرتكة  الع�صكرية  اللجنة  وك��ررت 
ال�صاحلي  بالطريق  االأمنية  الرتتيبات  على  التاأكيد  وكذلك  للدفاع، 
)����ص���رت- م�����ص��رات��ة( وت�����ص��دي��د االإج�������راءات االأم��ن��ي��ة ع��ل��ى م�صتعملي 

الطريق. 

االفغان يهرعون اىل املطار اأما يف اخلروج من الباد اأو االإحتماء خوفا من نظام حكم طالبان   )رويرتز(

وليد احلجام م�صت�صار الرئي�ض قي�ض �صعيد

اأجرى ات�صاال هاتفيا بالرئي�س الربازيلي لالطمئنان على �صحته

حممد بن زايد و رئي�ض قريغيز�ضتان يبحثان هاتفيا 
عالقات البلدين والق�ضايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ح��ث 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة وفخامة �صادر جباروف 
رئي�ض جمهورية قريغيز�صتان ال�صديقة اأم�ض- خال ات�صال هاتفي 
- عاقات ال�صداقة وتنمية خمتلف جوانب التعاون مبا يعود باخلري 

على البلدين و�صعبيهما ويحقق م�صاحلهما املتبادلة.
19 وتداعياتها   �� كما تناول االت�صال تطورات انت�صار جائحة كوفيد 

على امل�صتويات االإن�صانية وال�صحية واالقت�صادية.
من  ع��دد  ب�صاأن  النظر  وج��ه��ات  قرغيز�صتان  ورئي�ض  �صموه  وت��ب��ادل 

املو�صوعات والق�صايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�صرتك.
من جهة اأخرى اأجرى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأم�ض ات�صااًل  اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة  ويل عهد 
الربازيل  جمهورية  رئي�ض  ب��ول�����ص��ون��ارو  ج��اي��ري  فخامة  م��ع  هاتفياً 
االحتادية ال�صديقة اطماأن خاله على �صحة فخامته بعد خروجه 
عن  ..م��ع��رب��ا  م��وؤخ��را  لها  تعر�ض  �صحية  وع��ك��ة  اإث���ر  امل�صت�صفى  م��ن 

متنياته له دوام ال�صحة والعافية.
كما نقل �صموه اإىل الرئي�ض جايري بول�صونارو .. حتيات �صاحب ال�صمو 
"حفظه اهلل" واأطيب  ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 
من  مزيدا  ال�صديق  و�صعبه  ولباده  وال�صامة  بال�صحة  له  اأمنياته 

التقدم واالزدهار.

وا�صنطن ت�ؤكد ا�صتمرار املحادثات مع طالبان 

ح�ضود من الأفغان يف مطار كابل حتول دون اإقالع طائرات الإجالء
•• عوا�صم- وكاالت:

����ص���ي���ط���رة ط����ال����ب����ان على  ع���ق���ب 
ال��ع��ا���ص��م��ة االأف���غ���ان���ي���ة ك���اب���ل يف 
م�صت�صار  نائب  قال  قيا�صي،  وقت 
االأم���������ن ال����ق����وم����ي االأم������ريك������ي، 
االثنني، اإن الو�صع يف اأفغان�صتان 
تركيز  اأن  ب�صرعة، موؤكداً  تدهور 
وا����ص���ن���ط���ن ي��ن�����ص��ب ح���ال���ي���ا على 

تاأمني مطار كابل.
املتحدة  ال����والي����ات  اأن  واأو�����ص����ح 
االإرهابية  ال��ت��ه��دي��دات  ت���راق���ب 
اأن  اإىل  م�����ص��رياً  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان،  يف 
امل��ح��ادث��ات م��ع ط��ال��ب��ان يف قطر 

م�صتمرة.
ال����رئ����ي���������ض  اأن  ع�������ن  وك�����������ص�����ف 
ي�صعى  ب���اي���دن،  االأم����ريك����ي، ج���و 
االنتهاكات  ملواجهة  دويل  حل�صد 

يف اأفغان�صتان.
اإىل هذا، يعقد وزراء خارجية دول 
االحت��اد االأوروب��ي اليوم الثاثاء 
ملناق�صة  الفيديو  ع��رب  اج��ت��م��اع��اً 
الو�صع يف اأفغان�صتان، حيث ت�صّرع 
الدول الغربية عمليات االإجاء، 
خارجية  وزي������ر  اأع����ل����ن  م����ا  وف�����ق 

التكتل جوزيب بوريل.
وزارة  ب���ا����ص���م  م���ت���ح���دث  وق��������ال 
اإن  االث��ن��ني،  االأمل��ان��ي��ة،  اخلارجية 

وذكر اأحد ال�صهود اأنه راأى خم�ض 
بينما  ����ص���ي���ارة،  اإىل  ُت��ن��ق��ل  ج��ث��ث 
اأن��ه مل يت�صح ما  اإىل  اآخ��ر  اأ���ص��ار 
باأعرية  �صقطوا  القتلى  ك��ان  اإذا 
وكان  ت���داف���ع.  ن��ت��ي��ج��ة  اأم  ن���اري���ة 
اإطاق  اأك��د  قد  اأمريكي  م�صوؤول 
الهواء  يف  النار  اأمريكيني  جنود 
ك��اب��ل، االث��ن��ني، الإبعاد  يف م��ط��ار 
مئات املدنيني االأفغان عن مدرج 

املطار.
كانوا  االأفغان  املدنيني  اأن  ويبدو 
بادهم  م��ن  ال��ه��رب  اإىل  ي�صعون 
طالبان  ح��رك��ة  �صيطرت  ب��ع��دم��ا 
على العا�صمة كابل، االأحد، حيث 
تكد�ض مئات االأفغان يف املطار يف 

م�صعى للخروج من الباد.
واأفاد �صاهد لوكالة فران�ض بر�ض: 
اأ���ص��ع��ر ب��خ��وف ���ص��دي��د ه��ن��ا، اإنهم 
الهواء،  يف  بكثافة  النار  يطلقون 

راأيت فتاة تق�صي �صحقا.
وي������ت������وىل ج�����ن�����ود اأم�����ريك�����ي�����ون 
للم�صاعدة  امل����ط����ار  م�������ص���وؤول���ي���ة 
ال�صفارة  م���وظ���ف���ي  اإج��������اء  يف 

االأمريكية ومدنيني اآخرين.
وحت��������ظ��������ى ك��������اب��������ل ب�����اأه�����م�����ي�����ة 
الذي  االأم��ر  بالغة،  ا�صرتاتيجية 
ي��ج��ع��ل ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا، ورقة 

�صغط بيد طالبان.

ط���ائ���رات االإج������اء ال ت��ق��ل��ع من 
م��ط��ار ك��اب��ل، يف ال��وق��ت احلايل، 
الأن اأنا�صا يحاولون مغادرة الباد 

في�صدون املدرج.
ت�صريح  يف  امل���ت���ح���دث،  واأو�����ص����ح 
اأفهمه  م��ا  ب��ربل��ني  لل�صحفيني 
ه���و اأن�����ه ال ت���وج���د ح���رك���ة م���رور 

جوي يف الوقت احلايل الأن عددا 
كبريا من النا�ض يحت�صدون على 

املدرج.
موظفي  م���ن   40 اأن  واأ�����ص����اف 
اإىل  ج��وا  نقلوا  االأملانية  ال�صفارة 
م�صيفا  املا�صية،  الليلة  ال��دوح��ة 
من  اأق��ل  ي�صم  �صغريا  فريقا  اأن 

اأ�صخا�ض �صيبقى يف مطار  ع�صرة 
كابل لتن�صيق عملية االإجاء.

ونقلت رويرتز عن �صهود قولهم 
اأ�صخا�ض   5 ع��ن  ي��ق��ل  ال  م��ا  اإن 
قتلوا يف مطار كابل، وذلك اأثناء 
رك����وب طائرات  امل���ئ���ات  حم���اول���ة 
عنوة ملغادرة العا�صمة االأفغانية. 

الرئا�صة الت�ن�صية تعّقب على اجلدل:

الإعالن عن ا�ضم رئي�ض احلكومة املنا�ضب يف الوقت املنا�ضب

ع�ن: لن اأ�صتقيل و�صاأق�م ب�اجباتي حتى النهاية

الرئي�ض اللبناين يوؤكد ت�ضكيل احلكومة اجلديدة خالل اأيام

الربهان لإثيوبيا: �ضن�ضتعيد اأر�ضنا بالتفاو�ض اأو بخيارات اأخرى

•• الفجر - تون�س

اأي�����ام ق��ل��ي��ل��ة، ت��ف�����ص��ل ت��ون�����ض عن 
دخ���������ول ُم�����ف�����رتق ج�����دي�����د، اإم�����ا 
ال���ت���م���دي���د ل���ل���و����ص���ع ال����ق����ائ����م، يف 
بت�صيري  ُم��ك��ل��ف  ت��ع��ي��ني  ان���ت���ظ���ار 
احل���ك���وم���ة، واإم�������ا االإع��������ان عن 
املعامل  خ���ارط���ة ط��ري��ق وا���ص��ح��ة 
م�صبوط  زم��ن��ي  ب��ج��دول  ُمرفقة 
دعوات  ال��ق��ادم��ة.ورغ��م  للمرحلة 
الداخل  من  ال�صادرة  اال�صتعجال 
لت�صكيل حكومة جديدة  واخل��ارج 
الرئا�صة  ظ��ل��ت  رئ��ي�����ض  وت��ع��ي��ني 
اإ�صارة  با�صتثناء  التون�صية �صامتة 
اىل اأن االإعان قريب وجاء ذلك 

•• بريوت - وكاالت:

قال الرئي�ض اللبناين مي�صال عون، 
ت�صكيل  ب�صدد  لبنان  اإن  االث��ن��ني، 
ح��ك��وم��ة خ���ال اأي�����ام، م��ع��رب��ا عن 
اأن ي���وؤدي ذل��ك اإىل احلد  اأم��ل��ه يف 
الباد،  التي تواجهها  االأزم��ة  من 
�صعي  اإىل  نف�صه  الوقت  يف  م�صريا 

البع�ض لعرقلة هذا الت�صكيل.
واأو����ص���ح م��ي�����ص��ال ع���ون: ن��اأم��ل اأن 
نتو�صل اإىل احلد من االأزم��ة من 
ح��ك��وم��ة جديدة  ت�����ص��ك��ي��ل  خ����ال 
�صعي  رغ��م  القليلة،  االأي���ام  خ��ال 
الت�صكيل،  ه���ذا  ل��ع��رق��ل��ة  ال��ب��ع�����ض 
البنيوية  باالإ�صاحات  واملبا�صرة 
وامل��ف��او���ص��ات م��ع ���ص��ن��دوق النقد 
ال���دويل الإعادة  ال����دويل، وال��ب��ن��ك 
ب����ن����اء ل���ب���ن���ان وت���ن���ظ���ي���م���ه اإداري��������ا 
و�صيا�صيا وعلى خمتلف االأ�صعدة.

الرئي�ض  ل���ق���اء  خ����ال  ذل����ك  ج����اء 
الوطني  املجل�ض  ب��وف��د  ال��ل��ب��ن��اين 

اأفغان�صتان يف يد طالبان:
اخلطر الرئي�ضي �ضيكون زيادة قوة داع�ض!

•• الفجر -خرية ال�صيباين

من  غني  اأ�صرف  الرئي�ض  فر  مظلم.  اأف��ق  يف  اأفغان�صتان  م�صتقبل  يلوح 
دخلت  التي  طالبان  حلركة  فعلًيا  ال�صلطة  و�صّلم  االأح���د،  ي��وم  ال��ب��اد 

كابول، رمز انت�صارها الع�صكري الكامل يف ع�صرة اأيام فقط.
ت�صتعد احلركة االإ�صامية الراديكالية للعودة اإىل ال�صلطة، بعد ع�صرين 
ب�صبب  املتحدة  الواليات  قادته  قبل حتالف  بها من  االإطاحة  عاًما من 
 11 هجمات  اأع��ق��اب  يف  الدن  بن  اأ�صامة  القاعدة  زعيم  ت�صليم  رف�صها 

�صبتمرب 2001.                             )التفا�صيل �ض13(

للتجمع من اأجل لبنان يف فرن�صا.
وت����اب����ع: ل����ن اأ���ص��ت��ق��ي��ل و����ص���اأق���وم 
اأن  واآم��ل  النهاية،  حتى  بواجباتي 
اإعمار  اإع�����ادة  ت��ب��داأ م��ع��ي م��رح��ل��ة 
ل��ب��ن��ان ن��ف�����ص��ي��ا وم����ادي����ا، ع��ل��ى اأن 
يف  اجل���دي���د  ال��رئ��ي�����ض  ي�صتكملها 
اجلمهورية  رئ��ي�����ض  الح����ق.  وق���ت 
اإال  رغم ما خ�صره من �صاحيات 

اأنه �صريك يف تاأليف احلكومة مع 
رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة امل��ك��ل��ف، ول���ه ان 
يختار من بني االأ�صماء املطروحة 
�صلطة  م��ن  ب��ه  يتمتع  م��ا  ظ��ل  يف 

معنوية.
وكان الرئي�ض اللبناين قد اجتمع 
اأم�ض مع �صفرية الواليات املتحدة 

يف ق�صر الرئا�صة اأم�ض.

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

مواقــيت ال�صالة
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�رشطة عجمان تدعم برنامج اجلينوم الإماراتي 
لتحقيق اأعلى م�صتوى من الرعاية ال�صحية

اأخبار الإمارات

اأفغان�صتان: التنظيم، التمويل، 
الهوية ... من هم طالبان؟

عربي ودويل

احتاد اجلوجيت�صو يطلق بطولة الإمارات 
التن�صيطية للرباعم والواعدين

الفجر الريا�صي

باقات ورود بدًل من املخالفات املرورية
•• اأبوظبي- وام:

نفذت �صرطة اأبوظبي مبادرة )يداً بيد( يف مدينة العني تقوم من خالها با�صتبدال 
�صمن  لل�صائقني  ال��ورود  وباقات  التوعوية  بالن�صائح  املرورية  املخالفات  من  عدد 
املخالفات  ارت��ك��اب  ع��دم  على  ال�صائقني  وح��ث  امل���روري  ال��وع��ي  تعزيز  يف  جهودها 
م�صتقبًا وت�صمن كرت التوعية نوع املخالفة وقيمتها وفيديو توعوي للمخالفة 

نف�صها من خال امل�صح على الباركود.
العني  وال��دوري��ات يف  امل��رور  ادارة  نائب مدير  العامري  �صيف حممد  املقدم  واأك��د 
ابوظبي  �صرطة  اه��ت��م��ام  امل��رك��زي��ة  العمليات  بقطاع  وال���دوري���ات  امل���رور  مب��دي��ري��ة 
اإىل  الف��ت��اً  املخالفني  ال�صائقني  بحق  خمالفة  اأي  ا���ص��دار  قبل  اجلمهور  ب�صامة 
تراكم  جتنب  باأهمية  ال�صائقني  تعريف  عرب  امليدانية  التوعية  ع��ززت  امل��ب��ادرة  اأن 

املخالفات وتفاديها و�صملت خمتلف الطرقات يف مدينة العني.
وا�صتوقف عنا�صر الدوريات �صريحة خمتلفة من ال�صائقني وقدموا لهم الن�صائح 
التوعوية باأهمية االلتزام بالقوانني واالأنظمة اإىل جانب توزيع باقات ورد وكتيبات 
حتفيزاً لهم على ممار�صة القيادة املرورية االآمنة واحرتام م�صتخدمي الطريق من 

خمتلف الفئات م�صاة اأو �صائقي الدراجات النارية لتو�صيل الطلبات وغريهم.

من جانبه اأعرب الرئي�ض الربازيلي عن �صكره وتقديره ل�صموه 
على ما اأبداه من م�صاعر طيبة ..متمنيا لدولة االإمارات و�صعبها 

دوام اخلري والرخاء.

اأجرت 249,792 فح�صا ك�صفت عن 1,109 اإ�صابات
ال�ضحة تعلن �ضفاء 1,505 

حالت جديدة من كورونا
   •• اأبوظبي-وام:

نطاق  وزي��ادة  لتو�صيع  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  خطة  مع  متا�صيا 
امل�صابة  املبكر وح�صر احلاالت  االكت�صاف  بهدف  الدولة  الفحو�صات يف 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض 
ال�صاعات  خ��ال  جديدا  فح�صا   249،792 اإج��راء  عن  ال���وزارة  اأعلنت 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�ض الطبي.
نطاق  وتو�صيع  الدولة  يف  والفح�ض  التق�صي  اإج���راءات  تكثيف  و�صاهم     
الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 1،109 حاالت اإ�صابة 
جديدة بفريو�ض كورونا امل�صتجد من جن�صيات خمتلفة، وجميعها حاالت 
جمموع  يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة 

احلاالت امل�صجلة 702،885 حالة.              )التفا�صيل �ض2(

ائتالف الأمل يطلق برنامج خدمات 
التطعيم العاملي خارج الإمارات

•• اأبوظبي- وام:

اأطلق ائتاف االأمل برنامج خدمات التطعيم العاملي خارج دولة االإمارات 
بال�صراكة مع �صركة فيا ميديكا اإنرتنا�صيونال من خال تو�صيع نطاق 
التي  ال��ب��ل��دان  التطعيم يف  ت��وف��ري خ��دم��ات  لت�صمل  االئ��ت��اف  خ��دم��ات 
كوفيد- العاملي �صد فريو�ض  التح�صني  ت�صريع  بهدف  وذلك  حتتاجها 
19 واحلّد من هدر اللقاحات. وي�صمل برنامج خدمات التطعيم العاملي 
�صد  التح�صني  جم��ال  يف  البلدان  لدعم  االأم���ل  ائ��ت��اف  نطاق  تو�صيع 
فريو�ض كوفيد19- من خال تو�صيل اللقاحات.    )التفا�صيل �ض2(

�صعيد  قي�ض  للرئي�ض  مكاملات  يف 
اميانويل  الفرن�صي  الرئي�ض  مع 
م��اك��رون.واأم�����ض االث��ن��ني، مل يزد 

الرئي�ض  م�صت�صاري  اأحد  ت�صريح 
الو�صع اال غمو�صا. 

 )التفا�صيل �ض15(

منع من ال�صفر اأو خ�ص�ع للتحقيق
تون�ض: نواب من الربملان 

املجمد قيد الإقامة اجلربية
•• الفجر - تون�س

�صرح م�صاعد وكيل اجلمهورية والناطق الر�صمي با�صم املحكمة االبتدائية 
الأعوان  اذن��ت  العمومية  النيابة  اأن  االثنني  اأم�ض  بنب عرو�ض عمر احلنني 
ن���واب وه��م را�صد   3 ب��نب ع��رو���ض بفتح بحث �صد  ف��رق��ة مكافحة االج���رام 
اخلياري وحممد العفا�ض واآية اهلل الهي�صري وذلك لا�صتماع لهم بخ�صو�ض 

ق�صية كانت قد رفعتها �صّدهم وزارة الرتبية.     )التفا�صيل �ض15(

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�����ص��وداين، ع��ب��د الفتاح  ال�����ص��ي��ادة  ق���ال رئ��ي�����ض جمل�ض 
ي��وؤك��د قدرة  الف�صقة  ا���ص��رتداد  اإن  االث��ن��ني،  ال��ربه��ان، 
ال�صودان على ا�صرتجاع حقوقه وحمايتها، م�صدداً على 
اأن باده �صت�صتعيد ما تبقى من اأر�ض بالتفاو�ض اأو باأي 

خيارات اأخرى.
الربهان  عن  لاأنباء  ال�صودان  وكالة  نقلت  ه��ذا،  اإىل 
االإثيوبي لفرتة  ال�صودان ظل يحاور اجلانب  اإن  قوله 
طويلة حول املنطقة، ووجد تعنتاً ومماطلة من اجلانب 

االإثيوبي. واأ�صاف كانت ملحمة ا�صرتداد الف�صقة تاأكيدا 
وحمايتها،  حقوقه  ا�صرتجاع  على  ال�صودان  قدرة  على 
بالوكالة  ب��احل��رب  ال�����ص��وداين  اجل��ي�����ض  يتهم  م��ن  واأن 
عليه اأن ي�صتاف تراب الف�صقة يف فمه ليتاأكد اأنها اأر�ض 
�صودانية و�صتظل كذلك، واأن ما تبقى من اأر�ض �صنقوم 

با�صتعادتها بالتفاو�ض اأو باأية خيارات اأخرى.
يذكر اأن اجلي�ض ال�صوداين فر�ض �صيطرته على غالب 
اأرا�صي الف�صقة التي ا�صتولت عليها ميلي�صيات اإثيوبية 
منذ عام 1994 بتطهري جبال ا�صرتاتيجية والتمركز 

فيها مثل جبل اأبو طيور.

التحقيق مع ثاثة  نواب

عون خال اجتماعه مع ال�صفرية االأمريكية يف ق�صر بعبدا  )رويرتز(

تغري ميزان القوى ل�صالح طالبان

م��ق��ت��ل واإ����ض���اب���ة ج��ن��ود 
ال����ع����راق يف  اأت����������راك 

•• اأنقرة-وكاالت:

اأعلنت تركيا، االثنني، عن مقتل 
4 من جنودها واإ�صابة 3 بجروح، 
العمال  ح����زب  ���ص��د  ع��م��ل��ي��ات  يف 
ال��ك��رد���ص��ت��اين ���ص��م��ايل ال���ع���راق.
الرتكية،  ال���دف���اع  وزارة  وق��ال��ت 
واأ�صيب  قتلوا،  ع�صكريني   3 اإن 
اث��ن��ان، االأح����د، يف ان��ف��ج��ار قنبلة 
�صمال  منطقة  يف  ال�صنع  يدوية 
اأنقرة  فيها  تنفذ  ال��ت��ي  ال���ع���راق، 
اخللفية  ال���ق���واع���د  ���ص��د  ع��م��ل��ي��ة 

حلزب العمال الكرد�صتاين.
واأ�صيب  قتل  جنديا  اأن  واأ�صافت 
اآخ��ر يف ت��ب��ادل الإط���اق ال��ن��ار مع 
قاعدة  ق�����رب  اأك���������راد،  م��ق��ات��ل��ني 
ع�صكرية تركية يف منطقة اأخرى 

�صمايل العراق.
تنفذ  م������ا  غ����ال����ب����ا  اأن���������ه  ي�����ذك�����ر 
ال���ق���وات ال��رتك��ي��ة ع��م��ل��ي��ات �صد 
العمال  حل��زب  اخللفية  القواعد 

الكرد�صتاين، يف �صمال العراق.
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اأخبـار الإمـارات

••   اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�صاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة 
بفريو�ض كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم .. 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 249،792 فح�صا جديدا خال ال�صاعات ال� 
واأحدث  اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�صية   24

تقنيات الفح�ض الطبي.

اإج��راءات التق�صي والفح�ض يف الدولة وتو�صيع نطاق     و�صاهم تكثيف 
الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 1،109 حاالت اإ�صابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�ض  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��ازم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���االت 

جمموع احلاالت امل�صجلة 702،885 حالة.
  كما اأعلنت الوزارة عن وفاة حالتني م�صابتني نتيجة تداعيات االإ�صابة 
بفريو�ض كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2،003 

حاالت.

تعازيها  وخال�ض  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة    واأعربت 
وموا�صاتها لذوي املتوفني، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

وااللتزام بالتباعد االجتماعي �صماناً ل�صحة و�صامة اجلميع.
  كما اأعلنت الوزارة عن �صفاء 1،505 حاالت جديدة مل�صابني بفريو�ض 
كورونا امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�ض املر�ض بعد 
تلقيها الرعاية ال�صحية الازمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون 

جمموع حاالت ال�صفاء 681،265 حالة.

اأجرت 249,792 فح�صا ك�صفت عن 1,109 اإ�صابات

ال�ضحة تعلن �ضفاء 1,505 حالت جديدة من كورونا

ائتالف الأمل يطلق برنامج خدمات التطعيم العاملي خارج الإمارات

للت�صدي  تعمل  ميديكا  فيا  و�صركة 
من  العديد  ن�صرنا  حيث  للجائحة 
اأبوظبي  يف  املتنقلة  التطعيم  ف��رق 
ودول����ة االإم������ارات ك��م��ا ���ص��اه��م��ت فيا 
العديد  دع��م  ب��دور كبري يف  ميديكا 
القطاع  و���ص��رك��ات  احل��ك��وم��ات  م���ن 
اخل���ا����ض م���ن خ���ال ت��وف��ري حلول 
متكاملة ومتنقلة لتقدمي فحو�صات 
الدم واختبار RT-PCR ال�صامل 

ولقاحات كوفيد19.
اأن احل��ف��اظ على  ل��ودي��ك  واأ����ص���اف 
اجلائحة  ظ���ل  ال��ع��ام��ة يف  ال�����ص��ح��ة 
وفرقاً  ي�صتدعي معرفة متخ�ص�صة 
االأم�����را������ض  يف  خ�����ربة  ذات  ط���ب���ي���ة 
املعدية للتمكن من معاجلة احلاالت 
�صمن بيئات عمل معقدة .. وقال : 
ل��ق��د ق��م��ن��ا ب��ت��ط��وي��ر ت��داب��ري فعالة 
بجائحة  املرتبطة  املخاطر  ملواجهة 
من  وذل�������ك   "19 "كوفيد  م���ث���ل 
لكوادرنا  الت�صريع  ال��ت��وزي��ع  خ��ال 
الطبية، واإجراءات التحكم يف درجة 
احلرارة التي حُتفظ فيها اللقاحات 
وكذلك  نغطيها،  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دان  يف 
اأنظمة  اع��ت��م��ادن��ا ع��ل��ى  م���ن خ���ال 
تكنولوجيا  لنظم  ومتكاملة  ق��وي��ة 

املعلومات.

عليها،  للحفاظ  الازمة  التخزين 
اإهدار  وب��ال��ت��ايل احل��د م��ن خماطر 
اللقاحات .. و�صتدعم مركبتا تربيد 
عن  اللوج�صتية  اجلهود  اإ�صافيتان 
الوحدة  م��ن  اللقاحات  نقل  ط��ري��ق 
املركزية ملنافذ التطعيم مبا ي�صمن 
اأي  دون  التطعيم  خدمات  ا�صتمرار 

انقطاع.
هذه  تر�صيخ  على  العمل  اإط���ار  ويف 
اجل���ه���ود م�����ص��ت��ق��ب��ًا ���ص��ت��وف��ر وحدة 
لكوادر  تاأ�صي�صياً  تدريبياً  االئتاف 
واللوج�صتية  ال��ط��ب��ي��ة  اخل����دم����ات 
امل��ح��ل��ي��ني ل�����ص��م��ان ا���ص��ت��م��رار حملة 
التح�صني بالكفاءة الازمة مبجرد 
اك��ت��م��ال م��ه��م��ة االئ���ت���اف يف تلك 

البلدان.
جمعة  حم����م����د  ال�����ك�����اب�����ن  وق���������ال 
ال�صام�صي، رئي�ض اللجنة التنفيذية 
والرئي�ض  االأمل"  ل��"ائتاف 
ي�صهم   : اأب��وظ��ب��ي  مل��وان��ئ  التنفيذي 
موقع اأبوظبي اجلغرايف وقربها من 
نحو ثلثي دول العامل، باالإ�صافة اإىل 
اال�صرتاتيجية،  اللوج�صتية  قدراتنا 
لتوفري  ف���ري���دة  ف��ر���ص��ة  م��ن��ح��ن��ا  يف 
للمحتاجني،  ال��ل��ق��اح��ات  م���اي���ني 
لقاح  ج���رع���ة  ك����ل  اإدارة  و����ص���م���ان 

االإن���������ص����اين ودف�������ع ك����اف����ة اجل���ه���ود 
للت�صدى لتداعيات جائحة كوفيد-

.19
االأمل  ائتاف  اأن  الب�صتكي  واأ�صاف 
يوفر اللقاحات الأكرث من 40 دولة 
اأن موقع  اإىل  العامل ..م�صريا  حول 
متتلكه  وما  اال�صرتاتيجي  اأبوظبي 
اإمكانات وق��درات يجعلها قادرة  من 
اأكرث من  اإىل  اللقاحات  على توفري 

ثلث �صكان العامل.
بدوره قال بدر العلي يف ت�صريحات 
ل� "وام" اإن دورنا كع�صو موؤ�ص�ض يف 
ائتاف االأمل هو توفري االحتياجات 
الازمة ملواجهة التحديات املتعلقة 
ب��ال��ن��ق��ل اجل�����وي واخل���ا����ص���ة بنقل 
الطبية  وامل�����ص��ت��ل��زم��ات  ال��ل��ق��اح��ات 
النقل  ت��ت��ط��ل��ب  ال����ت����ي  واالأدوي������������ة 

ال�صريع.
واأ�صاف اأن االحتاد لل�صحن ت�صتخدم 
اأك���رث م��ن 65 ط��ائ��رة رك���اب ب�صكل 
والب�صائع  اللقاحات  نقل  يف  يومي 
م�صتوى  على  الطبية  وامل�صتلزمات 
العاملية  اجلهود  دع��م  بهدف  العامل 
يف مواجهة تداعيات جائحة كورونا 
مت  التي  ال�صراكة  اأن  اإىل  ..م�صريا 
نقل  ت�صهم يف  ال��ي��وم  االإع���ان عنها 

لفريق  املبدئي  والن�صر  اإفريقيا  يف 
من  ع�������ص���واً   15 ي�����ص��م��ل  م��ت��ن��ق��ل 
يتولون  ومم��ر���ص��ات  اأط���ب���اء  بينهم 
املحلية  ال��ت��ط��ع��ي��م  م���راك���ز  اإن�������ص���اء 
وال�صرورية لتن�صيق اإدارة اللقاحات 
اإ�صافة  امل��ر���ص��ى،  ���ص��ج��ات  وح��ف��ظ 
الوطنية  اجلهود  تقدم  متابعة  اإىل 
االلتزام  م��ع  ب��ال��ت��ط��ع��ي��م،  اخل��ا���ص��ة 
باللوائح واملتطلبات املحلية املتعلقة 

بخ�صو�صية املراجعني.
و���ص��ت�����ص��ه��د امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة من 
ما  لي�صم  نطاقه  تو�صيع  الربنامج 
40 ع�صواً، يتم تكليفهم  اإىل  ي�صل 
اإقليمية،  ت��ط��ع��ي��م  م���راك���ز  ب��اإن�����ص��اء 
ب��امل��ع��دات وال��ل��وازم الطبية،  م����زّودة 
ووحدات جتميد لتخزين اللقاحات 
كما   .. للطاقة  مل��ول��دات  ب��االإ���ص��اف��ة 
متنقلتان  تطعيم  مركبتا  �صتقوم 
جواً  نقلهما  مت  بالكامل  جمهزتان 
من اأبوظبي بتو�صيل فرق التطعيم 
مراكز  خ�����ارج  اأخ������رى  اأم����اك����ن  اإىل 

التطعيم االإقليمية القائمة.
ال�صركاء  �صيقوم  املرحلتني،  و�صمن 
اللوج�صتية  اخلدمات  خ��رباء  بن�صر 
اللقاح  اإم�������دادات  ت��خ��زي��ن  ل�����ص��م��ان 
بيئات  يف  معها  والتعامل  احل�صا�صة 

مع  ن���ت���ع���اون  اأن  ي�����ص��ع��دن��ا   : وق�����ال 
ن�صعى  ح���ي���ث  االأمل"  "ائتاف 
ب����ا�����ص����ت����م����رار ل����ت����ق����دمي خ���ربات���ن���ا 
واب���ت���ك���ارات���ن���ا ل��ت��ط��ب��ي��ق اإج��������راءات 
تدريب  ذل�����ك  يف  مب����ا  م�������ص���ت���دام���ة 
.. نعمل  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ك���وادر 
كوفيد  ج��ائ��ح��ة  مكافحة  ع��ل��ى  م��ع��ا 
من احتمال تلف اللقاح  واحلد   19
اللقاح  اإم�������دادات  و����ص���ول  و���ص��م��ان 
ال�صرورية للمجتمع العاملي يف وقت 

احلاجة.
اأحمد الب�صتكي - يف  من جهته قال 
االإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريحات 
االأمل  ائتاف  �صراكة  اإن   - "وام" 
اإنرتنا�صيونال"  ميديكا  "فيا  م��ع 
للرعاية الطبية ت�صكل اإ�صافة مهمة 
عملية  يف  للبدء  اجل��ه��ود  تعزيز  يف 
اإىل  ال��ل��ق��اح��اءت  واإي�����ص��ال  التطعيم 
الدول التي هي بحاجة لها وتفتقد 
..م�صريا  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  االإم���ك���ان���ات 
اإىل  ي��ه��دف  االأم����ل  ائ��ت��اف  اأن  اإىل 
التطعيم  وت��رية  ت�صارع  يف  امل�صاهمة 
على م�صتوى العامل ال �صيما املناطق 
الدول  بع�ض  منها  احتياجا  االأك��رث 
االأفريقية واالآ�صيوية وهو ما يعك�ض 
ودعمها  اأب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة  ج���ه���ود 

جهودنا  اإط�������ار  يف  ف����ّع����ال،  ب�����ص��ك��ل 
بالت�صدي  امل�صرتك  هدفنا  لتحقيق 
توجيهات  م���ع  مت��ا���ص��ي��ا  ل��ل��ج��ائ��ح��ة، 
مبادرتنا  وتعك�ض  الر�صيدة،  القيادة 
التطعيم  خدمات  لتوفري  اجلديدة 
خارج دولة االمارات، اأهداف ائتاف 
للتحديات  اإدراك������ه  وت���وؤك���د  االأم�����ل 
املختلفة التي تواجه عملية تو�صيل 
ت�صميم  عرب  ومعاجلتها  اللقاحات، 
وفقاً  وخم�ص�صة  متكاملة  ح��ل��ول 
للرعاية  التحتية  البنية  ل��ق��درات 

ال�صحية لكل دولة.
واأ���ص��اف : ت��رم��ي ه��ذه اجل��ه��ود اإىل 
مت��ك��ي��ن��ن��ا م���ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع حاالت 
العر�ض  ب����ني  ال������ت������وازن  اخ����ت����ال 
والطلب العاملي، وامل�صاعدة يف توفري 
الو�صول العادل للقاحات للمايني 
من االأ�صخا�ض حول العامل، ونحن 
الريادية  امل��ك��ان��ة  ب���ه���ذه  ف���خ���ورون 
التي  احل��ل��ول  ابتكار  لنا  تتيح  التي 
الفجوة  �صد  امل�صاهمة يف  �صاأنها  من 
التطعيم  م����ع����دالت  يف  ال���ن���ا����ص���ئ���ة 
التعايف  اأم���ام  امل��ج��ال  وفتح  العاملية، 

العاملي.
لوديك  ف����ران����ك  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
اإن����ه م��ن��ذ ب���دء ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19 

•• اأبوظبي-وام:

برنامج  االأمل"  "ائتاف  اأط���ل���ق 
خدمات التطعيم العاملي خارج دولة 
"فيا  �صركة  بال�صراكة مع  االإم��ارات 
خال  من  اإنرتنا�صيونال"  ميديكا 
االئتاف  خ���دم���ات  ن��ط��اق  ت��و���ص��ي��ع 
يف  التطعيم  خدمات  توفري  لت�صمل 
البلدان التي حتتاجها وذلك بهدف 
ت�����ص��ري��ع ال��ت��ح�����ص��ني ال���ع���امل���ي �صد 
" واحلّد من  "كوفيد19-  فريو�ض 

هدر اللقاحات.
التطعيم  خ��دم��ات  برنامج  وي�صمل 
"ائتاف  ن���ط���اق  ت��و���ص��ي��ع  ال���ع���امل���ي 
جمال  يف  ال���ب���ل���دان  ل��دع��م  االأمل" 
التح�صني �صد فريو�ض كوفيد19- 
ون�صر  اللقاحات  تو�صيل  خال  من 
كوادر اخلدمات الطبية واللوج�صتية 
�صد  واملعدات الازمة للم�صاعدة يف 

فجوة التطعيم العاملية.
املتكاملة  اخل����دم����ة  ه�����ذه  ومت����ّك����ن 
القدرات  ذات  واملجتمعات  ال��ب��ل��دان 
من  امل��ح��دودة  واللوج�صتية  الطبية 
التي  اللقاحات  اإم����دادات  ا�صتيعاب 
�صكانها  وت��ط��ع��ي��م  ت�����ص��ل��ي��م��ه��ا  ي��ت��م 
باأمان وكفاءة، مع �صمان احلد من 
تقدمي  ت��واج��ه  ق��د  ال��ت��ي  التحديات 

اخلدمات ال�صحية املحلية.
جاء ذلك خال موؤمتر �صحفي عقد 
اللقاحات  ت��خ��زي��ن  م��رك��ز  يف  ام�����ض 
االأم����ل يف مدينة  ال��ت��اب��ع الئ��ت��اف 
خليفة ال�صناعية باأبوظبي "كيزاد" 
املدير  ال��ب�����ص��ت��ك��ي  اأح���م���د  ب��ح�����ص��ور 
�صركة  التنفيذي لا�صرتاتيجية يف 
الظاهري  ن����ورة  وال���دك���ت���ورة  راف����د 
موانئ  يف  ال��رق��م��ي  ال��ق��ط��اع  رئي�صة 
اأبوظبي والرئي�ض التنفيذي لبوابة 
مدير  جن��م  عمر  وال��دك��ت��ور  املقطع 
التنفيذي لدائرة ال�صحة يف  املكتب 
الرئي�ض  لوديك  فرانك  و  اأبوظبي 
ميديكا  ف��ي��ا   - ال�����دويل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الطبية  ل��ل��رع��اي��ة  اإن��رتن��ا���ص��ي��ون��ال 
وبدر العلي مدير جتاري اأول لدولة 
االإمارات يف االحتاد لل�صحن و روبرت 
�صاتون رئي�ض القطاع اللوجي�صتي يف 

موانئ اأبوظبي.
�صراكة  االأمل"  "ائتاف  وع���ق���د 
اإنرتنا�صيونال"،  ميديكا  "فيا  م��ع 
ال�����ص��رك��ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري خ��دم��ات 
حيث �صيجمع ال�صركاء بني خدمات 
التي  ال���ف���ري���دة  ال���ت���وري���د  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
االأمل" واإمكانات  "ائتاف  يقدمها 
برهنت  التي  ميديكا"  "فيا  �صركة 
الطبية  ال���ك���وادر  ن�����ص��ر  ك��ف��اءت��ه��ا يف 

وفرق اإدارة التطعيم واملعدات.
وبداأت املرحلة االأوىل من الربنامج 
وال����ت����ي ت�����ص��م��ل ت��ق��ي��ي��م اخل���دم���ات 
الطبية  واالإم���ك���ان���ات  ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة 
امل��ت��وف��رة ح��ال��ي��ا ع��ل��ى اأر�����ض الواقع 

اإىل مرحلة جديدة  االأم���ل  ائ��ت��اف 
تواجه  التي  التحديات  مواجهة  يف 
بع�ض دول العامل واخلا�صة بالبنية 
التحتية اللوج�صتية ومواقع تخزين 
ال��دول مبا ي�صهم  اللقاحات يف هذه 
يف البدء بعملية التطعيم يف الدول 

التي بحاجة اإىل اللقاحات.
�صاتون،  روب������رت  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
مبوانئ  اللوجي�صتي  القطاع  رئي�ض 
الدعم  اإط����اق خ��دم��ة  اإن  اأب��وظ��ب��ي 
اأهمية  ي���وؤك���د ع��ل��ى  ل���ل���دول  امل��ح��ل��ي 
اإ���ص��اف��ي��ة تتخطى  ات��خ��اذ اإج�����راءات 
ويف  "كوفيد19-"  لقاحات  توفري 
املجتمع  فيه  يت�صارك  ال��ذي  الوقت 
ال��ع��امل��ي يف ح��اج��ت��ه ل��ل��ق��اح��ات، يربز 
افتقار  يف  ي��ت��م��ث��ل  ال�����ذي  ال��ت��ح��دي 
اإىل  ال�����ع�����امل  دول  م�����ن  ال����ع����دي����د 
الازمة  اخل�����ربات  اأو  االإم���ك���ان���ات 
ال�صتيعاب هذه االإمدادات احل�صا�صة 
ب��اأم��ان وك��ف��اءة، االأم���ر ال���ذي يوؤدي 
ال��ل��ق��اح��ات ما  اإىل اح��ت��م��ال��ي��ة ه���در 
اأزم��ة اأكرب يف ظل ارتفاع  قد ي�صبب 
الطلب العاملي على اللقاحات ب�صكل 
.. ومن  امل��ع��رو���ض  اأك���رب بكثري م��ن 
هذا املنطلق، وبالتعاون مع �صركائنا 
ائتاف  ي�صعى  ميديكا"،  "فيا  يف 
االأم�����ل ل��ل��ع��م��ل م��ي��دان��ي��اً يف ال����دول 
واملجتمعات املحتاجة لتوفري حلول 
وب�صكل  التطعيم،  م�صتدامة لعملية 
لقاح  جرعة  كل  اإدارة  ي�صمن  دقيق 

بفعالية وكفاءة.
واأ�صاف روبرت �صاتون: يعد تقدمينا 
على  ملمو�صاً  دل��ي��ًا  اخل��دم��ة  لهذه 
توظيف  ع��ل��ى  وق���درت���ن���ا  ال��ت��زام��ن��ا 
مواردنا بال�صرعة املطلوبة، وتطوير 
وم�صرتك  م��ت��ك��ام��ل  ع��م��ل  من�����وذج 
تطعيم  يف  ي�صاعد  للتطوير،  وقابل 
اأماكن  عن  النظر  بغ�ض  املحتاجني 
.. نحن نتطلع  العامل  تواجدهم يف 
والبلدان  ال�����ص��رك��اء  م��ع  العمل  اإىل 
واملجتمعات االأخرى لتحقيق هدفنا 
حلول  ت��ق��دمي  يف  املتمثل  امل�����ص��رتك 
���ص��ام��ل��ة وم��ن�����ص��ف��ة ل��ل��ت��ط��ع��ي��م على 

م�صتوى العامل.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ائ���ت���اف االأم���ل 
ه���و ���ص��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
االإمارات  واخلا�ض، يتخذ من دولة 
ح���ل���واًل متكاملة  ل��ي��وف��ر  ل���ه  م���ق���راً 
ل�����ص��ل�����ص��ل��ة ال���ت���وري���د ل���دع���م ق����درات 
ل���ق���اح���ات فريو�ض  وت����وزي����ع  ���ص��ح��ن 
خال  م���ن  وذل����ك   "19 "كوفيد 
رائدة  �صركات  مع  �صراكات  تاأ�صي�ض 
و"اأرامك�ض"،  "اأجيليتي"،  وم��ن��ه��ا 
و"بولوريه" للخدمات اللوج�صتية" 
و"دي  لوجي�صتيك�ض"،  و"�صيفا   ،
اإت�ض  و"دي  لل�صحن"،  ���ص��ن��ك��ر  ب���ي 
اإك�صربي�ض"،  و"فيديك�ض  اإل"، 
ناجل"،  اآن���د  و"كوين  و"هيلمان"، 
 ،"UPS"و اإيه غلوبال"،  اإ�ض  و"اآر 

و"فيا ميديكا".

ال�ضحة تعلن تقدمي 22,330 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �ضاعة املا�ضية 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي 22،330 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خال ال�صاعات ال� 24 املا�صية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات 
التي مت تقدميها حتى ام�ض 17،398،458 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 

�صخ�ض.  100 لكل  جرعة   175.91
ياأتي ذلك متا�صيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد - 19 و�صعياً اإىل 
الو�صول اإىل املناعة املكت�صبة الناجتة عن التطعيم والتي �صت�صاعد يف تقليل 

اأعداد احلاالت وال�صيطرة على فريو�ض كوفيد19-.

من خالل تطبيق تعرفة موحدة.. تعزيز حوكمة �ضحن املركبات الكهربائية يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

املركبات  �صحن  حلوكمة  اإط��ار  و�صع  عن  اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ��رة  اأعلنت 
و�صبكة  الكهرباء  �صبكة  تكامل  تعزيز  بهدف  وذل��ك  االإم���ارة  يف  الكهربائية 
منو  لدعم  وامل�صتهلكني  اخلا�ض  القطاع  من  كل  م�صاركة  وت�صجيع  النقل، 
ا�صرتاتيجية  مع  وذلك متا�صياً  اأبوظبي  الكهربائية يف  ال�صيارات  ا�صتخدام 
ولتحقيق  االإم�����ارة،  يف  الكهربائي  النقل  ق��ط��اع  لتعزيز  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 

طموحاتها املناخية.
لوحدات  فرعية  ع���دادات  تركيب  اإلزامية  املعتمد  احلوكمة  اإط��ار  وي�صمل 
تعرفة  التجارية، وحتديد  واملن�صاآت  امل�صاكن  الكهربائية يف  املركبات  �صحن 
موحدة لكافة وحدات ال�صحن امل�صجلة يف االإمارة، تر�صد ا�صتهاكها �صركة 

اأبوظبي للتوزيع و�صركة العني للتوزيع.
اآمنة  اإطار احلوكمة ت�صهيل الو�صول اإىل وحدات ال�صحن ب�صورة  وي�صمن 
واال�صتفادة منها ب�صكل فّعال، اإذ يتوفر حالياً اأكرث من 200 وحدة �صحن 

عامة متاحة للم�صتخدمني يف اإمارة اأبوظبي.
مقدارها  ثابتة  تعرفة  تطبيق  �صيتم   ،2021 اأغ�صط�ض   26 م��ن  وب���دءاً 
فاتورة الكهرباء ال�صهرية حتى يتم تركيب  اإىل  ت�صاف  �صهرياً  درهماً   92
العداد الفرعي اخلا�ض بوحدة �صحن املركبات الكهربائية، ومن َثّم �صتطبق 
الكهرباء مت  كيلوواط/�صاعة من  لكل  فل�صاً   30 وقدرها  املوحدة  التعرفة 
اإمارة  داخ��ل  فرعي  ب��ع��داد  ومرتبطة  م�صجلة  �صحن  وح��دة  اإىل  تو�صيلها 
العدادات  وتركيب  الت�صجيل  ال�صحن  وح��دات  الأ�صحاب  ..وميكن  اأبوظبي 

الفرعية من اليوم.

�صركتي  قبل  م��ن  املركبات  ه��ذه  ل�صحن  الكهرباء  ا�صتهاك  ر�صد  و�صيتم 
يتعني  لذا  املعتمد،  التطبيق  تاريخ  من  للتوزيع  والعني  للتوزيع  اأبوظبي 
ت�صجيل جميع وحدات �صحن املركبات الكهربائية، العامة منها واخلا�صة، 
املوقع  على  الت�صجيل  ا���ص��ت��م��ارة  تعبئة  ع��رب  املعنية  ال��ت��وزي��ع  �صركة  ل��دى 
www.addc.ae or www./ املعنية  التوزيع  ل�صركة  االإلكرتوين 

./aadc.ae
ال�صحن  وح��دات  الأ�صحاب  مهلة  اإعطاء  على  حر�صت  اأنها  الدائرة  واأك��دت 
�صركتا  و�صتقوم  ال��ع��ام،  نهاية  حتى  اخلا�صة  الفرعية  ال��ع��دادات  لرتكيب 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني ل��ل��ت��وزي��ع ب��رتك��ي��ب ه���ذه ال���ع���دادات ال��ف��رع��ي��ة جم��ان��اً لكل 
الوحدات امل�صجلة حتى 31 دي�صمرب 2021 ..ونوهت الدائرة باأنه �صيتم 

فر�ض غرامات على املخالفني بعد انتهاء املهلة املحددة.

وقال معايل املهند�ض عوي�صة املرر، رئي�ض دائرة الطاقة يف اأبوظبي: "تتخذ 
اأبوظبي قرارات ثابته ومدرو�صة لتعزيز عملية الكهربة كنهج اأ�صا�صي لدعم 
اأه��داف االإم��ارة يف تقلي�ض االعتماد على الكربون،  حتول الطاقة وحتقيق 
الكربون،  اأك�صيد  ث��اين  انبعاثات  م�صادر  اأك��رب  اأح��د  يعد  النقل  اإن  وحيث 
االنبعاثات،  تلك  خف�ض  يف  هامة  اإمكانات  توفر  الكهربائية  ال�صيارات  فاإن 

وحت�صني جودة الهواء بجانب اإن�صاء �صناعات جديدة.
موحدة  تعرفة  و�صع  خ��ال  من  الكهربائية  املركبات  �صحن  حوكمة  وتعد 
املتعلقة مبحطات �صحن  التنظيمية  اإ�صرتاتيجية ومكملة للوائحنا  خطوة 
ال�صيارات الكهربائية، كما من �صاأنها اأن ت�صكل قوة دافعة للم�صتثمرين من 
القطاع اخلا�ض لتنمية �صبكة حمطات ال�صحن الكهربائي يف االإمارة، ف�صًا 

عن ت�صجيع االأفراد على ا�صتخدام هذا النوع من ال�صيارات".
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اأخبـار الإمـارات
�ضفري الدولة يلتقي نائب وزير خارجية تركمان�ضتان

•• ع�صق اأباد -وام:

التقى �صعادة اأحمد احلاي الهاملي �صفري الدولة لدى جمهورية تركمان�صتان �صعادة ماتييف بريدي نياز نائب وزير 
خارجية تركمان�صتان مبقر الوزارة يف العا�صمة ع�صق اآباد.

وتطرق �صعادة الهاملي اإىل عمق العاقات التي تربط دولة االإم��ارات وتركمان�صتان يف املجاالت كافة، مثنيا على 
النمو  يعك�صه  ما  وهو  ال�صديقني،  البلدين  تربط  التي  املتميزة  التاريخية  والعاقات  والتعاون  ال�صداقة  اأوا�صر 

امل�صطرد يف التعاون يف كافة املجاالت.
من جهته اأ�صاد �صعادة نياز بالعاقات الثنائية الوطيدة واملتجذرة بني البلدين، وبالتعاون البناء على كافة االأ�صعدة 
باده  حكومة  ا�صتعداد  موؤكدا  عمله،  مهام  يف  والنجاح  بالتوفيق  ال�صفري  ل�صعادة  متنياته  عن  واأع��رب  واملجاالت، 
لتقدمي كل الدعم لت�صهيل مهامه. وتطرق اجلانبان خال اللقاء اإىل م�صاركة فخامة قربان قويل بردي حممدوف 
االإمارات  دول��ة  بني  التعاون  وجم��االت  اآف��اق  وتو�صيع  تعزيز  وبحثا  دبي"،   2020 "اإك�صبو  يف  تركمان�صتان  رئي�ض 

وتركمان�صتان و�صبل تطويرها، اإ�صافة اإىل عدد من املوا�صيع ذات االهتمام امل�صرتك.

بلدية اأبوظبي تنفذ حملة توعوية ب�ضاأن نظافة ال�ضكيك يف الأحياء ال�ضكنية
•• اأبوظبي-وام:

البلديات  ل��دائ��رة  التابعة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت 
ومركز  – اأب��وظ��ب��ي  البيئة  هيئة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  والنقل 
اأبوظبي الإدارة النفايات )تدوير( حملة توعوية ا�صتهدفت 
اإ�صراك اأفراد املجتمع يف املحافظة على نظافة ال�صكيك يف 
االأحياء ال�صكنية، يف النطاق اجلغرايف التابع ملركز بلدية 
ال�صهامة. وجاءت هذه احلملة �صمن اإطار حتفيز الرقابة 
ال��ف��ّع��ال��ة ع��ل��ى امل��ظ��ه��ر ال���ع���ام، وت��ف��ع��ي��ل دور امل��ج��ت��م��ع من 
خال التوعية امل�صتمرة للمحافظة على املظهر اجلمايل 
ال�صكنية مبا ينعك�ض  االأحياء  واحل�صاري، وتعزيز نظافة 

اإيجابيا على �صحة اأفراد املجتمع و�صامتهم، ويف الوقت 
ذاته تعزيز املظهر احل�صاري جلميع االأحياء ال�صكنية.

عن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  اأع��رب��ت  االإط����ار  ه��ذا  و�صمن 
يف  ل��دوره��ا  اأب��وظ��ب��ي   – البيئة  لهيئة  وتقديرها  �صكرها 
اإجناح احلملة من خال تقدمي ور�صة توعوية افرتا�صية 
الكبري  التقدير  عن  البلدية  عربت  كما  املجتمع،  الأف��راد 
النفايات  الإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ه��ود 
املخلفات من  وترحيل جميع  اإزال���ة  خ��ال  )ت��دوي��ر( من 

�صكيك االأحياء ال�صكنية يف ال�صهامة خال احلملة.
املناطق  امل�صوهات من  واإزال��ة  وا�صتهدفت احلملة تنظيف 
ال�صكنية، وتر�صيخ قيم املحافظة على املظهر العام ونظافة 

العامة  ال�صحة  املجتمعية جتاه  امل�صوؤولية  وتعزيز  البيئة 
ل�صكان املنطقة.

وت�صمنت احلملة اإجراءات توعوية الأهايل املنطقة ب�صاأن 
جتنب رمي املخلفات، ودعوتهم للم�صاركة يف اإزالة املخلفات 
بني ال�صكيك للحفاظ على املظهر العام و ال�صحة العامة، 
واملخالفات  القانونية  امل�صوؤولية  تو�صيح  اإىل  باالإ�صافة 

املرتتبة على اإلقاء املخلفات يف ال�صكيك.
ب���زي���ارات ميدانية  ال��ع��ام��ل��ة يف احل��م��ل��ة  ال���ف���رق  وق���ام���ت 
ون�صر بطاقات توعوية عرب تطبيق  امل�صتهدفة،  للمناطق 
ر�صائل  واإر�صال  االجتماعي  التوا�صل  ومواقع  /فريجنا/ 

ن�صية توعوية اإىل ال�صكان.

�ضرطة دبي ت�ضجل 2235 ق�ضية جرائم اقت�ضادية خالل 5 �ضنوات 

التنمية الأ�ضرية تنظم ملتقى ال�ضباب الرابع وتطلق هاكاثون اأبوظبي 2021

•• دبي-وام: 

العامة  االإدارة  يف  االقت�صادية  اجلرائم  مكافحة  اإدارة  �صجلت 
ق�صية   2235 دب��ي  �صرطة  يف  اجلنائية  واملباحث  للتحريات 
جتاوزت  م�صبوطات  و���ص��ادرت  اقت�صادية  ب��ج��رائ��م  مرتبطة 
خال  دره���م  مليون  و392  م��ل��ي��ارات   9 التقديرية  قيمتها 

ال�صنوات اخلم�ض املا�صية.
اقت�صادية  بجرائم  مرتبطة  ق�صية   315 االإدارة  �صجلت  كما 
م�صبوطات  و�صادرت  اجل��اري  العام  من  االأول  الن�صف  خال 
التقديرية مليار و736 مليون درهم تورط  جتاوزت قيمتها 

فيها 394 متهماً.
العامة  االإدارة  م��دي��ر  اجل����اف  ���ص��امل  ج��م��ال  ال��ع��م��ي��د  واأك����د 
على  حت��ر���ض  دب��ي  �صرطة  اأن  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات 
عمل  خطة  خ��ال  م��ن  االقت�صادية  اجل��رائ��م  مرتكبي  �صبط 
بحيث  التجارية  العامات  من  ال�صركاء  مع  بالتن�صيق  دقيقة 
ال��ع��ام��ات الأف���راد  ت��ل��ك  ق��ب��ل  م��ن  ع��ق��د دورات م�صتمرة  ي��ت��م 

من  لتمكينهم  االقت�صادية  اجل��رائ��م  مكافحة  اإدارة  و�صباط 
تتميز  دبي  اإم��ارة  اأن  اإىل  ..الفتاً  املُقلدة  الب�صائع  الك�صف عن 
ثقة  لتك�صب  االقت�صادية  اجل��رائ��م  مكافحة  يف  عاملية  ب��ري��ادة 

خمتلف العامات التجارية العاملية العريقة واملرموقة.
مكافحة  اإدارة  م��دي��ر  ح��م��اد  ب��ن  عمر  العقيد  ق��ال  جانبه  م��ن 
اإن ق�صايا اجلرائم االقت�صادية  بالنيابة  اجلرائم االقت�صادية 
امل�صبوطة تنوعت بني ق�صايا غ�ض جتاري وتقليد وم�صاعفة 
اأموال والن�صب واالحتيال وال�صعوذة والتزوير ..منوها اإىل اأن 
مدار  على  يعملون  االقت�صادية  اجلرائم  مكافحة  اإدارة  رجال 
ويتواجدون يف خمتلف  االقت�صادية  ملكافحة اجلرائم  ال�صاعة 

القنوات التقليدية والتقنية.
واأ�صار اإىل حر�ض �صرطة دبي على ال�صراكة يف مكافحة اجلرائم 
االقت�صادية  ب��اجل��رائ��م  ال�صلة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  االقت�صادية 
االقت�صادية  التنمية  "دائرة  اال�صرتاتيجيني  بال�صركاء  ممثلة 
االأرا���ص��ي واالأم���اك وامل�صرف املركزي  دب��ي ودائ��رة  وجمارك 
االإدارة  اأن  ال�صحة" ..موؤكداً  االت�صاالت وهيئة  وهيئة تنظيم 

ح�صدت  دبي  �صرطة  يف  اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة 
يف  االإدارة  بجهود  عاملية  ع��ام��ات جت��اري��ة  م��ن  ع��دة  اإ����ص���ادات 
التزوير  حم��رتيف  ن�صاط  م��ن  واحل���د  املقلدة  ال�صلع  مكافحة 

والتزييف من املجرمني.
االإدارة نفذت خطوات متدرجة ومدرو�صة ملكافحة  اأن  واأو�صح 
ه���ذه ال��ت��ج��ارة غ��ري امل�����ص��روع��ة م��ن خ���ال ت��ب��ن��ي من����اذج عمل 
جديدة ما جعلها حتظى باإ�صادة وا�صعة من خمتلف العامات 
لا�صتثمار  م��رك��زاً  دب��ي  من  اتخذت  والتي  العاملية  التجارية 
اأعلى االإي��رادات وكلها  والنمو وم�صت واثقة بالتقدم وحتقيق 
التاعب  م��ن  عاماتها  حماية  على  دب��ي  �صرطة  ب��ق��درة  ثقة 

ومنتجاتها الفاخرة من التقليد.
للتحريات  العامة  االإدارة  اأن  اإىل  العقيد عمر بن حماد  ولفت 
تدريبية  عمل  ور���ض  تنفيذ  على  حر�صت  اجلنائية  واملباحث 
بالتن�صيق مع �صركاء من اأ�صحاب العامات التجارية لتطوير 
مت  حيث  االقت�صادية،  اجل��رائ��م  مكافحة  يف  العاملني  ق��درات 

عقد ثاث ور�ض منذ بداية العام اجلاري.

•• اأبوظبي - وام: 

االأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  نظمت 
املجتمع  تنمية  دائرة  بالتعاون مع 
الرابع  ال�صباب  ملتقى  افرتا�صيا، 
حتت �صعار باللون االأخ�صر نخطط 
للخم�صني .. فيما اأطلقت املوؤ�ص�صة 
فعاليات هاكاثون اأبوظبي 2021  
وذلك تزامنا مع احتفاالتها باليوم 

العاملي لل�صباب.
ال�صوء  ت�صليط  امللتقى  ومت خال 
على اأهمية دور ال�صباب باعتبارهم 
التغيري،  يف  اأ����ص���ا����ص���ي���ني  ����ص���رك���اء 
للتوعية  فر�صة  كونه  ع��ن  ف�صا 
بالتحديات وامل�صكات التي تواجه 

ال�صباب يف خمتلف اأنحاء العامل.
����ص���ع���ادة مرمي   .. امل��ل��ت��ق��ى  ح�����ص��ر 
حممد الرميثي مدير عام موؤ�ص�صة 
التنمية االأ�صرية، و�صعادة املهند�ض 
دائرة  وكيل  ال��ظ��اه��ري  علي  حمد 
تنمية املجتمع، وعدد من موظفي 
اجلهتني، باالإ�صافة اإىل نخبة من 
ال�صباب رواد االأعمال امل�صتقبليني.

التنمية  م��وؤ���ص�����ص��ة  اح��ت��ف��ال  وج����اء 
لل�صباب  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االأ���ص��ري��ة 
اأغ�صط�ض   12 ي�����ص��ادف  ال����ذي   -
م��ن ك��ل ع��ام - ه��ذا ال��ع��ام يف اإطار 
االهتمام بال�صباب وتقدمي الن�صح 
قادرين  ل��ي��ك��ون��وا  ل��ه��م  واالإر�����ص����اد 
واالبتكار  امل�صوؤوليات  حتمل  على 
وتعزيز  املجتمع  رفاه  يف  واالإ�صهام 
يف  واإ�صراكهم  لديهم  القيادة  روح 

عملية �صنع القرار.
حلول  اإي��ج��اد  اإىل  امللتقى  وه���دف 
واجتماعية،  ت��ق��ن��ي��ة  اب���ت���ك���اري���ة 
االأفكار  ت���ب���ادل  م���ن خ��ال��ه��ا  ي��ت��م 
ال�صباب  ت�����ص��اوؤالت  ع��ن  واالإج���اب���ة 
اأي�����ام، للخروج  ع��ل��ى م����دار ث��اث��ة 
لكل  م��ب��ت��ك��رة  ح���ل���ول   5 اأو   3 ب����� 
ال�صباب  حم��ور، من خال تق�صيم 
امل�صاركني اإىل فرق بناء على املحور 
اخ���ت���ي���اره م���ن قبلهم،  ي��ت��م  ال����ذي 
م�صت�صارين  وباإر�صاد  معا  والعمل 
اأفكارهم وتقدمي  لتنظيم  وخرباء 
م�صاريعهم املقرتحة ب�صكل اأف�صل، 
امل�صاريع  حت��ك��ي��م  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
ب���ع���ر����ص���ه���ا وت���ق���دمي���ه���ا م����ن قبل 
ال�صباب اأمام جلنة التحكيم، حيث 
���ص��ي��ق��وم ك���ل ف��ري��ق ب��ع��ر���ض فكرة 
من  التحكيم  جلنة  اأم���ام  امل�����ص��روع 
التقييم  على  للح�صول  املخت�صني 
حتديدها  مت  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
م�صاريع   5-3 واإع�����ان  م�����ص��ب��ق��ا، 
ف���ائ���زة ل��ت��ت��اأه��ل مل��رح��ل��ة االإر����ص���اد 

ال���ربام���ج واالأن�����ص��ط��ة ال��ت��ي تركز 
على الطاقة ال�صبابية وت�صجيعهم 
على العمل واالإبداع واالبتكار من 
ق��درات��ه��م وجتديد  ت��ط��وي��ر  اأج����ل 
معارفهم وخدمة وطنهم واأ�صرهم 

وجمتمعهم.
املوؤ�ص�صة  ح��ر���ض  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 
لاأ�صرة  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
ب���ك���اف���ة اأف�����راده�����ا وت���ع���زي���ز ج����ودة 
حياتهم، حيث ت�صعى املوؤ�ص�صة ومن 
خال جمال�ض جودة حياة ال�صباب 
قدراتهم  تقييم  من  متكينهم  اإىل 
مع  اليومي وعاقاتهم  وتفاعلهم 
وحتديد  واملجتمع،  اأ�صرهم  اأف��راد 
ت���ط���وي���ره���ا مب����ا يحقق  جم������االت 
واملجتمع،  واالأ���ص��رة  ال��ف��رد  �صعادة 
املحبة  م�صاعر  تنمية  ج��ان��ب  اإىل 
املتكامل  وال���ت�������ص���ام���ح  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
التقارب  لتعزيز  املتوازن،  والعطاء 
الوجداين واالإن�صاين على م�صتوى 

االأ�صرة واالأقارب واالأ�صدقاء.
وثمنت مدير عام موؤ�ص�صة التنمية 
االأ����ص���ري���ة ج���ه���ود ال��ق��ائ��م��ني على 
لل�صباب،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات 
وال��ت��ي ج���اءت ب��ال��ت��ع��اون م��ع دائرة 
تنمية املجتمع وجهات اأخرى تويل 
بالغة،  اأهمية  بال�صباب  االه��ت��م��ام 
وامل�صاركة  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  وت�����ص��ج��ع 
متعددة،  م�������ص���ارات  يف  واالإب���������داع 
وذلك حتت �صعار "باللون االأخ�صر 
يعد  وال���ذي  للخم�صني"،  نخطط 
الذي  العاملي  االحتفال  من  ج��زءا 

جاء هذا العام.
املهند�ض  ���ص��ع��ادة  ق���ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
"جندد   : ال���ظ���اه���ري  ع��ل��ي  ح��م��د 
و�صنعمل  ال�صابة  بالكوادر  فخرنا 
دائ���م���ا ع��ل��ى اإ����ص���راك ال�����ص��ب��اب من 
اأجل اإث��راء منظومة العمل يف عام 
وتقع  امل�صتقبل  الأن��ه��م  اخلم�صني، 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م م�����ص��وؤول��ي��ات كبرية 
يف  التنموية  العجلة  دف��ع  ملوا�صلة 

خمتلف املجاالت".
املجتمع  تنمية  دائ���رة  اأن  واأ���ص��اف 
ملف  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  اأب����وظ����ب����ي  يف 
وت�صتهدف  االأ����ص���رة،  ح��ي��اة  ج����ودة 
م���ن خ��ال��ه��ا ف��ئ��ة ال�������ص���ب���اب، الأن 
اال���ص��ت��ث��م��ار يف ج���ودة ح��ي��ات��ه��م هو 
كما  القادمة،  االأجيال  يف  ا�صتثمار 
اأن بناء اأ�صا�ض قوي واال�صتثمار يف 
التنمية  يعزز  بال�صباب  النهو�ض 
م�صريا  واالقت�صادية،  االجتماعية 
ال���درا����ص���ات  خ�����ال  م����ن  اأن������ه  اإىل 
واال�����ص����ت����ب����ي����ان����ات وجم����م����وع����ات 
عليها  ع��م��ل��ت��ه��ا  ال����ت����ي  ال���رتك���ي���ز 

كقادة  واإم��ك��ان��ات��ه��م  وب���ق���درات���ه���م 
ب�صكل  وم����وؤث����ري����ن  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ني 
وتطوره  الوطن  تنمية  يف  اإيجابي 
الدولة  خ�ص�صت  حيث  وازده���اره، 
بتطوير  ُت��ع��ن��ى  م��وؤ���ص�����ص��ات  ل��ه��م 
واخلدمات  واالأن�����ص��ط��ة  ال���ربام���ج 
وتوؤهلهم  ق��درات��ه��م،  ت��ن��ّم��ي  ال��ت��ي 
هنا  وم��ن  واق��ت��دار،  بكفاءة  للعمل 
فقد اعتمد جمل�ض ال��وزراء املوقر 
االحتادية  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اإن�����ص��اء  ق���رار 
واإ�صراك  متكني  لتعزيز  لل�صباب 
قطاعات  خم���ت���ل���ف  يف  ال�������ص���ب���اب 
طاقات  واإط����اق  و�صقل  املجتمع 
ال�صباب  واأفكار  واإبداعات  وق��درات 

واحت�صان مواهبهم.
واأ�صار اإىل اهتمام الدولة بال�صباب 
اأهمية  م�����ن  ل�����ه  مل�����ا  ومت���ك���ي���ن���ه���م 
وعلى  اأول��وي��ة  باعتبارهم  ق�صوى 
والقرارات  اال�صرتاتيجيات  راأ����ض 
الدولة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي  وال���ربام���ج 
باإطاق  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  وك���اف���ة 
يعود  فيما  وا�صتثمارها  ق��درات��ه��م 
جمتمعهم  وع��ل��ى  عليهم  ب��ال��ن��ف��ع 
�صخ�صياتهم،  وب���ن���اء  ووط���ن���ه���م، 
وتطوير البيئة املثلى الحت�صانهم 
ومتكينهم  م�����ص��ارك��ت��ه��م  وت���ع���زي���ز 
التكنولوجيا  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  م��ن 
اال�صطناعي،  ال����ذك����اء  واأن���ظ���م���ة 
وبرامج الف�صاء، حيث حترز دولة 
م��واق��ع متقدمة يف هذا  االإم����ارات 
اأبناء االإمارات  اأثبت  االإط��ار، ولقد 
مبا حققوا من اإجنازات، وما قّدموا 
اإب��داع��ات واب��ت��ك��ارات، ومراكز  م��ن 
م��ت��ق��دم��ة ج��ع��ل��ت��ه��م م���ن االأوائ������ل 
بفخر  العامل  اإليهم  ينظر  الذين 
ق���ادرون على �صنع  اأنهم  واع��ت��زاز، 
ك�صباب  �صورتهم  وتاأكيد  ال��َف��رق، 
اإماراتي مبدع، وقادر على مواكبة 
الأنه  وتطوراته  مبتغرياته  الزمن 
برعاية متفردة من وطنه  يحظى 

الذي يوؤمن به وباإمكاناته.
م�������رمي حممد  �����ص����ع����ادة  وق�����ال�����ت 
دولة  يف  ال�صباب  اإن   " ال��رم��ي��ث��ي: 

والتدريب.
���ص��امل الكعبي  وق����ال م��ع��ايل ع��ل��ى 
موؤ�ص�صة  اأم����ن����اء  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
العامل  "اإن  االأ����ص���ري���ة:  ال��ت��ن��م��ي��ة 
يحتفل  االإم�����������ارات  دول������ة  وم���ع���ه 
اأغ�صط�ض  م���ن  ع�����ص��ر  ال���ث���اين  يف 
العاملي  ال�������ص���ب���اب  ب���ي���وم  اجل�������اري 
ال��ذي ي��اأت��ي ه��ذا ال��ع��ام حت��ت �صعار 
"حتويل النظم الغذائية، ابتكارات 
االإن�صان  �صحة  اأج��ل  م��ن  ال�صباب 
اإىل  ي��ه��دف  وال�����ذي  والكواكب"، 
حتقيق  يف  ال�صباب  م�صاركة  تعزيز 
واالجتماعية،  البيئية  اال�صتدامة 
واإبداعاتهم  طاقاتهم  وا�صتثمار 
االجتماعي  االب���ت���ك���ار  جم�����ال  يف 
وتر�صيخ  والبيئي،  والتكنولوجي 
املجتمعية  امل�������ص���وؤول���ي���ة  م���ف���ه���وم 
املجتمع حول  لديهم يف رفع وعي 
ال�صحي  تبني منط احلياة  اأهمية 
الازمة  االج��ت��م��اع��ي��ة  وامل����ه����ارات 
ور�صم  احل����ي����اة،  ج������ودة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وت�صميم م�صتقبل اأف�صل لاأجيال 
ال�صباب  والأن  وامل��ق��ب��ل��ة،  احل��ال��ي��ة 
هم ث��روة االأوط��ان ف��اإن تخ�صي�ض 
الدولية  االأي������ام  ���ص��م��ن  ل��ه��م  ي���وم 
ي��اأت��ي ان��ط��اق��اً م��ن االإمي����ان بهم، 
مل�صتقبل  وتطلعاتهم  وبقدراتهم، 
م�صرف لهم والأقرانهم يف خمتلف 

بقاع االأر�ض".
واأك����د م��ع��ال��ي��ه اأن دول���ة االإم�����ارات 
وقيادتها ممثلة يف �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
اهلل"  "حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
و�صاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم 
لاحتاد  االأع��ل��ى  املجل�ض  اأع�����ص��اء 
بال�صباب  اهتمت  االإم����ارات،  حكام 

ورعاية  بعناية  يحظى  االإم�����ارات 
خا�صة، وميثلون جوهر االهتمام، 
وحم����������ور ال����ت����م����ك����ني وال���ت���ن���م���ي���ة 
فكر  يف  للم�صتقبل  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
راأ�صها  وع��ل��ى  ال��ر���ص��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�صمو  اهلل"و�صاحب  "حفظه 
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأ�صحاب  واأخ����وان����ه����م   ، امل�����ص��ل��ح��ة 
املجل�ض  اأع�����ص��اء  ال�����ص��ي��وخ  ال�����ص��م��و 

االأعلى لاحتاد حكام االإمارات".
ال���ق���ي���ادة  ح����ر�����ض  اإىل  واأ�������ص������ارت 
ال��ر���ص��ي��دة وال���دول���ة وه���ي حتتفل 
باخلم�صني عاما على قيام االحتاد، 
وتاأهيلهم  ال�����ص��ب��اب  مت��ك��ني  ع��ل��ى 
واالأدوار  امل��ه��ام  واإ���ص��ن��اد  وتدريبهم 
للقيادة  ل��ت��ه��ي��ئ��ت��ه��م  ل��ه��م  امل��ه��م��ة 
بناء  م�����ص��رية  ل�صمان  امل�صتقبلية 
املن�صود  التقدم  وحتقيق  ال��وط��ن، 
ف�صباب  ال��ع��امل��ي��ة..  التناف�صية  يف 
اأنظار  حم���ط  مي��ث��ل��ون  االإم�������ارات 
و�صولهم  ب���ع���د  خ���ا����ص���ة  ال����ع����امل 
ل��ل��ف�����ص��اء وا����ص���ت���ك�������ص���اف امل����ري����خ، 
�صتى  ويف  ال���ك���ب���رية  وج����ه����وده����م 

امليادين ملواجهة " كوفيد- 19".
واأكدت �صعادتها اأن موؤ�ص�صة التنمية 
توجيهات  من  وانطاقا  االأ�صرية 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو 
العام  ال��ن�����ص��ائ��ي  رئ��ي�����ص��ة االحت�����اد 
لاأمومة  االأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�صة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ص���ة االأع����ل����ى 
"اأم  ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����ص���ري���ة  مل��وؤ���ص�����ص��ة 
دعم  ع���ل���ى  حت���ر����ض  االإمارات"، 
حيث  ومتكينهم،  ال�����ص��اب  ورع��اي��ة 
مبكانة  فكرها  يف  ال�صباب  يحظى 
خ���ا����ص���ة، حل��ر���ص��ه��ا ال����دائ����م على 
التوجيه بتقدمي اخلدمات وتنفيذ 

لتطوير  االبتكارية  احللول  اإيجاد 
اإىل  ب����االإ�����ص����اف����ة  جم���ت���م���ع���ات���ه���م، 
واأ�صحاب  وامل�صت�صارين  اخل���رباء 
واالجتماعية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل����ه����ارات 
امل�����ص��ارك��ون برحلة  ي��ل��ت��زم  اأن  ع��ل��ى 
الرئي�صية  املحاور  وفق  الهاكاثون 
له من خال التخطيط للم�صتقبل 
االجتماعي واملهني وتر�صيد النمط 

اال�صتهاكي واالإنفاق.
تاأتي  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن  واأو���ص��ح��ت 
ا�صت�صراف  اإىل  ت���ه���دف  ك��خ��ط��وة 
لا�صتدامة  االب��ت��ك��اري��ة  احل���ل���ول 
حمفزة  بيئة  وتهيئة  االجتماعية، 
وداع�����م�����ة ل������اإب������داع واالب����ت����ك����ار، 
رائ��دة يف تفعيل  والو�صول لنماذج 
مفهوم امل�صوؤولية االجتماعية لدى 
ال�صباب لتحقيق التنمية امل�صتدامة 
املجتمع  ح����ي����اة  ج�������ودة  وت����ع����زي����ز 
اأف�صل  وامل�صاهمة يف بناء م�صتقبل 
لل�صباب من خال ا�صتثمار وتنمية 
وكفاءة مهاراتهم يف جمال االبتكار 
االجتماعي والتكنولوجي لتطوير 
اأفكار وحلول مبتكرة قابلة للتنفيذ 
للق�صايا  اإي���ج���اب���ي  ت���اأث���ري  وذات 
وفق  االأول���وي���ة  ذات  االج��ت��م��اع��ي��ة 
معايري تعتمد على اأ�صالة االأفكار 
واحللول ودرجة االإب��داع واالبتكار 
و�صوح  مع  التحديات،  معاجلة  يف 
و�صهولة  تنفيذ  وقابلية  وواقعية 
نتائجه  وق���ي���ا����ض  امل�������ص���روع  ف���ك���رة 
لتحقيق االأثر االجتماعي وقدرته 

على اال�صتمرار واال�صتدامة.
فعاليات  اأن  احل���م���ادي  واأ����ص���اف���ت 
تاأتي  ال�����راب�����ع  ال�������ص���ب���اب  م��ل��ت��ق��ى 
املناخي  التغري  بالتعاون مع وزارة 
والبيئة وهيئة امل�صاهمات املجتمعية 
افرتا�صية  جل�صة  خ��ال  من  معا، 
االأخ�صر  "باللون  ع���ن���وان  حت���ت 
نخطط للخم�صني"، والتي تناق�ض 
لاأمن  ال�صباب  حمطات  م�صروع 

مت  ال�صباب،  فيها  و�صارك  ال��دائ��رة 
التحديات  م��ن  جمموعة  حت��دي��د 
والتي  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال���ظ���واه���ر 
ن��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر من 
وبرامج  �صيا�صات  ت�صميم  خ��ال 
ومبادرات تعزز ومتكن وتفعل دور 
احلر�ض  مع  اأبوظبي،  يف  ال�صباب 
على توفري حلول م�صتدامة حتقق 
اأفراد  وجلميع  لهم  ك��رمي��ة  ح��ي��اة 

اأ�صرهم واملجتمع ككل.
التنمية  م��وؤ���ص�����ص��ة  ���ص��ع��ادت��ه  وه��ن��اأ 
الهاكاثون  اإطاقها  على  االأ�صرية 
ا�صتباقية  ح��ل��ول  الب��ت��ك��ار  االأول 
التنموية  وال��ق�����ص��اي��ا  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
واالجتماعية ذات االأولوية، موؤكدا 
�صتعزز  ال��رائ��دة  اأن ه��ذه اخل��ط��وة 
االجتماعي  القطاع  منظومة  دور 
يف ن�صر ثقافة االبتكار االجتماعي 

يف اإمارة اأبوظبي.
م����ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ق���ال���ت ال���دك���ت���ورة 
رئي�صة  احل��م��ادي  ع��ب��داهلل  فاطمة 
ق�����ص��م ت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات وق������درات 
التنمية  م��وؤ���ص�����ص��ة  اإن  ال�������ص���ب���اب 
االأ�صرية اأطلقت فعاليات هاكاثون 
اليوم  تزامنا مع   2021 اأبوظبي 
ت�صتمر  وال����ذي  ل��ل�����ص��ب��اب،  ال��ع��امل��ي 
فعالياته اإىل نوفمرب املقبل "�صهر 
ن�صر  يف  الأهميته  نظرا  االبتكار"، 
واالبتكار يف جمال  االإب��داع  ثقافة 
اأف�صل  م�صتقبل  لبناء  اال�صتدامة 
ل���اأج���ي���ال ال���ق���ادم���ة، م���ن خال 
امل�صوؤولية  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط 
ابتكار  يف  ل��ل�����ص��ب��اب  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اإىل  للو�صول  واحل��ل��ول  امل���ب���ادرات 
م�صتدامة  �صحية  اجتماعية  بيئة 
م��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى االب���ت���ك���ار م����ن اأج����ل 

م�صتقبل عاملي اأف�صل.
ت�صتهدف  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
35 عاما، ممن   �  15 ال�صباب من 
ل��دي��ه��م ال��رغ��ب��ة يف امل�����ص��اه��م��ة يف 

النا�صئة  امل�صاريع  ودع��م  الغذائي، 
البيئية،  اال����ص���ت���دام���ة  جم����ال  يف 
جتربة  ع���ر����ض  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
من�صة �صباب من اأجل اال�صتدامة، 
لطاقة  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  مب�صاركة 
امل�صتقبل "م�صدر"، واأخريا عر�ض 
االأ�صرية  التنمية  موؤ�ص�صة  جتربة 

يف متكني ال�صباب.
املقرتحة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأن  واأك�����دت 
لل�صباب،  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�صبة 
ت�������ص���م���ل ج�������والت اف����رتا�����ص����ي����ة يف 
 Green" جتارب �صبابية بعنوان
ال���زراع���ة  ت��ت�����ص��م��ن   ،"Tours
امل�������ص���ت���دام���ة وم���������زارع االأ����ص���م���اك 
مدينة  مب�صاركة  �صبابية،  وجتارب 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ودائ�������رة  م�����ص��در 
وم���وؤ����ص�������ص���ة ال���ت���ن���م���ي���ة االأ����ص���ري���ة 
وديوان  لل�صباب  اأبوظبي  وجمل�ض 

ويل عهد اأبوظبي.
عر�ض  مت  اأن��������ه  اإىل  واأ��������ص�������ارت 
جمال  يف  لل�صباب  ملهمة  جت���ارب 
اال���ص��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة، م���ن خال 
تفاعلي  افرتا�صي  معر�ض  تنظيم 
لعر�ض اإبداعات وابتكارات ال�صباب 
يف جمال اال�صتدامة البيئية بهدف 
اإبداعاتهم  اإط��اق  على  حتفيزهم 
جمال  يف  واإجن��ازات��ه��م  وطاقاتهم 
البيئة  اأو  امل�����ص��ت��دام��ة  ال����زراع����ة 
البحرية اأو اإعادة التدوير من اأجل 
يف  لل�صباب  وقيمة  فاعلة  م�صاركة 
التنمية  جم��االت  كافة  يف  التقدم 
والوطني  امل��ح��ل��ي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
وال��ع��امل��ي، ح��ي��ث ي��ت��م م��ن خالها 
���ص��اب��ني من  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط 
جتاربهم  لعر�ض  يوميا  املبدعني 
واجهتهم  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  واأه����م 
املنا�صبة  وك��ي��ف مت و���ص��ع احل��ل��ول 
لها والو�صول اإىل م�صتوى التميز 
امل�صتوى  على  واالإب����داع  واالب��ت��ك��ار 

املحلي اأو الدويل.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة- وام:

اأعلنت اإدارة خدمات الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز ال�صارقة 
اإنارة ال�صوارع يف مناطق املورده 1 اإىل 8 يف  تنفيذ م�صروعات 
ومتديد  اإن���ارة  عمود   663 تركيب  مت  حيث  ال�صيوح  �صاحية 
كابات بطول 3.242 كم بتكلفة جتاوزت 30.866 مليون 

درهم وذلك منذ بداية العام احلايل حتى اأغ�صط�ض اجلاري.
خدمات  اإدارة  مدير  الزرعوين  ح�صن  املهند�ض  الدكتور  واأك��د 
الكهرباء اأن الهيئة م�صتمرة يف تنفيذ م�صروعات اإنارة ال�صوارع 
والطرق التي تعترب من امل�صروعات احليوية التي توفر االأمن 
وال�صامة لل�صكان يف كافة مناطق اإمارة ال�صارقة ودفع عجلة 

التنمية امل�صتدامة كما تتم مراعاة الت�صميم يف اأعمدة االإنارة 
وامل�صابيح امل�صتخدمة يف االإ�صاءة.

�صاحب  وتوجيهات  روؤى  تنفيذ  على  تعمل  الهيئة  اأن  واأك���د 
ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�ض االأعلى حاكم ال�صارقة الإنارة الطرق وال�صوارع يف كافة 
اجلمايل  ال�صكل  وم��راع��اة  عالية  وج���ودة  مبوا�صفات  املناطق 
وات���خ���اذ ك��اف��ة اإج������راءات االأم����ن وال�����ص��ام��ة وت��ط��ب��ي��ق اأح���دث 
وتركيب م�صابيح حديثة  املجال  هذا  امل�صتخدمة يف  التقنيات 
وموفرة للطاقة /LED/ بحيث تتنا�صب مع حالة التطوير 
التي ت�صهدها اإمارة ال�صارقة يف كافة مناطقها ..م�صرياً اإىل اأن 
املناطق  جميع  يف  م�صتمرة  والطرق  ال�صوارع  اإن��ارة  م�صروعات 

بال�صارقة وفق خطة وجدول زمني حمدد وموا�صفات تتنا�صب 
مع الطرق ال�صريعة وال�صوارع الرئي�صية واجلانبية ويتم حتت 
من  وال��ت��اأك��د  بالهيئة  املتخ�ص�صة  ال��ف��رق  م��ن  ك��ام��ل  اإ���ص��راف 

مطابقته الأف�صل املوا�صفات.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأو���ص��ح��ت امل��ه��ن��د���ص��ة ه���دى ال��ط��اه��ري م��ن اإدارة 
اإمارة  ال�صوارع يف  اإن��ارة  اأن تنفيذ م�صروعات  خدمات الكهرباء 
ال�صارقة يتم من خال فرق عمل مدربة وبا�صتخدام معدات 
املوا�صفات ووفق درا�صات �صاملة للمناطق  اأف�صل  حديثة وفق 
بجميع  الكهربائي  التيار  وف�صل  ت�صغيل  ويتم  واحتياجاتها 
املوجود  ال��وق��ت  منظم  خ��ال  م��ن  اأتوماتيكياً  االإن����ارة  اأع��م��دة 

بجميع املناطق وتتم متابعته و�صيانته ب�صفة دورية.

كهرباء ال�ضارقة تنجز اإنارة مناطق املوردة ب�ضاحية ال�ضيوح

ت�صكيل جمم�عة العمل املتخ�ص�صة يف التكن�ل�جيا االإن�صانية ال�صتك�صاف الفر�س املتاحة لالأطفال واأ�صرهم لتحقيق اال�صتفادة املثالية من التكن�ل�جيا

مبادرة »ود« العاملية تبداأ برنامج عملها بتعزيز التعلم الإيجابي لالأطفال عرب التكنولوجيا الإن�ضانية

واإمكانية  االإل����ك����رتوين،  وال��ت��ن��م��ر 
باالإ�صافة  للتكنولوجيا،  الو�صول 
جوانب  يف  اأي�����ص��ا  ت��ن��ظ��ر  ذل���ك  اإىل 
اأ�صحاب  م���ن  االأط���ف���ال  ا���ص��ت��خ��دام 
وتاأثريها  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ه��م��م 

عليهم.
التكنولوجيا  �صتعمل جمموعة  كما 
االإن�����ص��ان��ي��ة ل��اأط��ف��ال ع��ل��ى حتليل 
البيانات واإجراء اأبحاثاً معمقة حول 
للتكنولوجيا  االأط���ف���ال  ا���ص��ت��خ��دام 
اأبوظبي والتي �صتوؤثر  وعاداتهم يف 

على عملهم.
ويف هذا ال�صدد قال الدكتور �صعيد 
اإىل  ن��ن��ظ��ر  اأن  "نريد  ال���ظ���اه���ري: 
م���ن خ����ال منظور  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

توظيف  ع��ل��ى  �صنعمل  االإن�����ص��ان��ي��ة 
االأطفال  تنمية  اأج���ل  م��ن  االب��ت��ك��ار 

ورعايتهم �صحياً وذهنيا".
واأ���ص��اف " نحر�ض من خ��ال هذه 
املبادرة العاملية املهمة اإىل اال�صتفادة 
االأمثل  بال�صكل  التكنولوجيا  م��ن 
والتعامل معها ك��اأداة فاعلة يف منو 
امل�صاعدة  ت��ق��دمي  وك��ذل��ك  ال��ط��ف��ل، 
الرتبية  عملية  خ���ال  ل��ل��وال��دي��ن 

والتاأ�صي�ض". 
وي�������ع�������م�������ل ف���������ري���������ق جم�����م�����وع�����ة 
لاأطفال  االإن�صانية  التكنولوجيا 
عاملية،  جهات  من  متخ�ص�صني  مع 
"مايكرو�صوفت"  ���ص��م��ن��ه��ا  وم����ن 
الب�ض"،  و"جوجل" و"اآبل" و"اإنتل 

للرتويج  متكاملة  ح��ل��ول  الإي���ج���اد 
التعلم  لتعزيز  االإي��ج��اب��ي  ال��رق��م��ي 
طرق  اإي��ج��اد  عن  ف�صًا  لاأطفال، 
تطوير  ع��ل��ى  ال�������ص���رك���ات  ل��ت��ح��ف��ي��ز 
لاأطفال  مائم  وحمتوى  اأج��ه��زة 

مع مراعاة م�صاحلهم.
تعزيز  ع���ل���ى  امل���ج���م���وع���ة  وت�����رك�����ز 
لاأطفال  االإي���ج���اب���ي���ة  امل�������ص���ارك���ة 
حتليل  واإج�����راء  التكنولوجيا،  م��ع 
التي  التحديات  م��ن  لعدد  وتقييم 
االأطفال  ا���ص��ت��خ��دام  زي����ادة  ت�صببها 
جائحة  وت�����اأث�����ري  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وقت  زي���ادة  على   "19  - "كوفيد 
ال���ت���ع���ر����ض ل�������ص���ا����ص���ات االأج�����ه�����زة، 
وحمايتهم،  االأط��ف��ال  وخ�صو�صية 

•• اأبوظبي-  الفجر

لتنمية  ال���ع���امل���ي���ة  امل�����ب�����ادرة  ب�������داأت 
الطفولة "ود" التي اأطلقتها موؤخراً 
هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة حتت 
رعاية �صمو ال�صيخ ذياب بن حممد 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض ديوان ويل 
عهد اأبوظبي رئي�ض الهيئة، برنامج 
العام  ب��االإع��ان ع��ن االإط���ار  عملها 
اال�صرتاتيجي  امل��و���ص��وع  وتفا�صيل 
وحتفيز  ب��دع��م  يعنى  ال���ذي  االأول 
وم�صاعدتهم  اأبوظبي  يف  الوالدين 
لتعزيز  التكنولوجيا  ت�صخري  على 

التعلم االإيجابي ومنو االأطفال.
االأوىل  ن�����ص��خ��ت��ه��ا  يف  "ود"  وت���رك���ز 
ا�صرتاتيجية  موا�صيع  ثاثة  على 
االإن�صانية  التكنولوجيا  يف  تتمثل 
نحو  ال��ط��ري��ق  لتمهيد  ل��اأط��ف��ال 
اخلام�صة،  ال�������ص���ن���اع���ي���ة  ال�����ث�����ورة 
واأ���ص��ل��وب احل��ي��اة يف ال��ق��رن احلادي 
وال���ع�������ص���ري���ن ل��ت�����ص��ج��ي��ع االأط����ف����ال 
اأ���ص��ل��وب حياة  تبني  ع��ل��ى  واأ���ص��ره��م 
البدنية  �صحتهم  من  يعزز  اأف�صل 
غذائية  اأمن��اط  اتباع  من  وميكنهم 
�صحية، اإ�صافة اإىل الرفاه العاطفي 
والتفاعل االجتماعي للم�صاهمة يف 
تدعم  لاأطفال  رعاية  بيئات  خلق 

منوهم االجتماعي والعاطفي.
وعقدت الهيئة اأم�ض االثنني اإحاطة 
االت�صال  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب   - اإع��ام��ي��ة 
املرئي عن بعد - ا�صتعر�صت خالها 
اإطاقها  م����ع  "ود"  م�����ص��ت��ج��دات 

العاملية يقوم  اإطاق مبادرة ود  مع 
التكنولوجيا  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة  ع��ل��ى 
وا����ص���ت���خ���دام���ه���ا ب���ح���ر����ض ووف�����ق 
اأج��ل م�صاعدة  �صوابط حم��ددة من 
والتطور  ال���ن���م���و  ع���ل���ى  االأط�����ف�����ال 
خا�صة مع زيادة ارتباطهم بالتطور 
الرقمي والتكنولوجي الذي ي�صهده 
العامل اأجمع خال الفرتة احلالية 
وكذلك تعزيز دور القطاع اخلا�ض 
االإن�صانية  التكنولوجيا  �صناعة  يف 
االإحتياجات  ت��راع��ي  ال��ت��ي  ال��ه��ادف��ة 
املحتوى  �صنع  يف  للطفل  التنموية 

والربامج الخ.
واأو�صح باأن دولة االإم��ارات حتر�ض 
دائ��م��ا على حت��وي��ل ال��ت��ح��دي��ات اإىل 
فر�ض ونحن نعمل من خال تبني 
االإن�صانية"  "التكنولوجيا  مفهوم 
على جتاوز اأي حتدي فر�صه علينا 
اإىل  وحتويله  التكنولوجي  التطور 
فر�ض ت�صاعد االأطفال على التطور 

وترثي مهاراتهم وتنمي عقولهم.
اإ�صراف  حت��ت  امل��ج��م��وع��ات  وت��ع��م��ل 
���ص��ي�����ص��ي��ل��ي��ا ف����اك����ا ج����ون����ز امل����دي����ر 
لري،  فان  برنارد  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
املعريف  االب��ت��ك��ار  جمموعات  رئي�ض 
م�صاعد  غبا�ض،  �صيف  عمر  و�صعادة 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 
لل�صوؤون الثقافية، الرئي�ض امل�صارك 

ملجموعات االبتكار املعريف. 
العاملية  امل�����ب�����ادرة  ع���ل���ى  وت�������ص���رف 
لتنمية الطفولة املبكرة جمموعات 
ال��ت��ي ت�صم نخبة  امل��ع��ريف  االب��ت��ك��ار 

املو�صوع  وت��ف��ا���ص��ي��ل  ال��ع��ام  االإط�����ار 
بتعزيز  امل���ع���ن���ي   اال����ص���رتات���ي���ج���ي 
التعلم االإيجابي ومنو االأطفال من 
واالأبحاث  املبا�صر  التوا�صل  خ��ال 
التعريف  اإىل  باالإ�صافة  والتوعية 
يف  املتخ�ص�صة  ال��ع��م��ل  مب��ج��م��وع��ة 
االإن�صانية  التكنولوجيا  م��و���ص��وع 
ومهامها التي تركز على ا�صتك�صاف 
واأ�صرهم  لاأطفال  املتاحة  الفر�ض 
للح�صول على اأق�صى فائدة وتاأثري 
التكنولوجيا  ا�صتخدام  من  اإيجابي 
واملعريف  العقلي  النمو  فرتة  خال 

لاأطفال.
�صيف  عمر  �صعادة  االإح��اط��ة  ح�صر 
اخلارجية  وزي�����ر  م�����ص��اع��د  غ��ب��ا���ض 
الثقافية  والتعاون الدويل لل�صوؤون 
ملجموعات  امل���������ص����ارك  وال���رئ���ي�������ض 
والدكتور  "ود"  م��ب��ادرة  يف  ال��ع��م��ل 
جمموعة  ع�صو  ال��ظ��اه��ري  �صعيد 
لاأطفال  االإن�صانية  التكنولوجيا 
"�صمارت  ���ص��رك��ة  جم��ل�����ض  ورئ��ي�����ض 
ال��رائ��دة يف جمال  وورلد" ال�صركة 
االإم����ارات،  ب��دول��ة  االأن��ظ��م��ة  تكامل 
احلمادي،  يو�صف  الدكتور  و�صعادة 
املعرفة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
للطفولة  اأبوظبي  بهيئة  وال��ري��ادة 

املبكرة.
 وق����ال ���ص��ع��ادة ع��م��ر ���ص��ي��ف غبا�ض 
الوقت  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  "توؤدي 
االأه��م��ي��ة يف منو  بالغ  دوراً  احل��ايل 
ومن  �صحته،  وتعزيز  الطفل  عقل 
التكنولوجيا  عمل  جمموعة  خال 

ال�صحة العامة وفوائدها الأطفالنا 
ال�صا�صات  م�صاهدة  اعتبار  من  بداًل 
اأم����������راَ ������ص�����اراً ي���ج���ع���ل ال����وال����دي����ن 
ي�صعرون بالذنب لل�صماح الأطفالهم 
ولتحقيق  التكنولوجيا  با�صتخدام 
هذه الغاية، نعمل على تقييم جميع 
التكنولوجيا  ا���ص��ت��خ��دام  ج���وان���ب 
باالإ�صافة  وخ���ارج���ه  امل���ن���زل  داخ����ل 
ال���وال���دي���ن واالأط���ف���ال  ت��ف��اع��ل  اإىل 
ملتزمون  ونحن  التكنولوجيا  م��ع 
بها  يتمتع  التي  اخل��ربات  بتوظيف 
ميكن  ال��ذي  االبتكار  لدفع  الفريق 
النمو  ع��ل��ى  اأط��ف��ال��ن��ا  ي�����ص��اع��د  اأن 
وتعلم  ذك���اًء  واأك���رث  اأف�����ص��ل  ب�صحة 
بع�صهم  مع  لطًفا  اأك��رث  يكونوا  اأن 

بع�صاً".
���ص��ع��ادة الدكتور  ق���ال  وم���ن ج��ان��ب��ه 
تكون  اأن  "ميكن  احل��م��ادي  يو�صف 
مل�صاعدة  ق��وي��ة  اأداة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والنمو  ال���ت���ع���ل���م  ع���ل���ى  اأط���ف���ال���ن���ا 
ال���وال���دي���ن ع��ل��ى تعلم  وم�������ص���اع���دة 
العامل الرقمي ب�صكل  كيفية دخول 
للح�صول  اأط���ف���ال���ه���م  م���ع  اأف�������ص���ل 
كما  ثرية  ولعب  تعلم  جتربة  على 
ميكن  كيف  لهم  نو�صح  اأن  ميكننا 
اأطفالنا  م�����ص��اع��دة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
على اأن يكونوا طموحني ونحت�صن 
اإبداعاتهم وتعليمهم كيفية التعبري 
�صحيحة  ب��ط��ري��ق��ة  اأن��ف�����ص��ه��م  ع���ن 
مفهوم  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  ومبا�صرة". 
الذي  االإن�صانية"  "التكنولوجيا 
تبنته هيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة 

واملبدعني  اخل�������رباء  اأف�������ص���ل  م����ن 
م���ن جامعة  واأع�������ص���اء  ال���ع���امل،  يف 
ويوتيوب  ال��دويل  والبنك  ه��ارف��ارد 
جانب  اإىل  اليوني�صيف،  واليون�صكو 
ع�����دد م����ن ال�������ص���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة يف 
والرتفيه  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم����االت 
ب��ه��ا والتي  امل��رت��ب��ط��ة  وال�����ص��ن��اع��ات 
االأطفال  تنمية  على  بتاأثري  تتمتع 

ال�صغار.
ملبادرة  الرئي�صية  امل��ه��ام  وتت�صمن 
�صل�صلة  وت���ق���دمي  ت��ط��وي��ر  "ود"، 
القابلة  وال��ربام��ج  ال�صيا�صات  م��ن 
ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ف���وري م���ن ق��ب��ل هيئة 
وذلك  امل��ب��ك��رة،  للطفولة  اأب��وظ��ب��ي 
ل��اأط��ف��ال يف جميع  ال��ف��ائ��دة  مل��ن��ح 
اأنحاء االإمارة، عن طريق احل�صول 
االأ�ص�ض  وو����ص���ع  امل���ع���ل���وم���ات  ع��ل��ى 
ذلك  لتحقيق  املطلوبة  ال�صحيحة 
وباحثني  اأك��ادمي��ي��ني  م��ع  بالتعاون 

وخرباء تكنولوجيا واإعام. 
ي�صار اإىل اأن هيئة اأبوظبي للطفولة 
املبكرة اأطلقت مبادرة "ود" العاملية 
يف وقت �صابق من هذا العام، بهدف 
حت��ف��ي��ز االب���ت���ك���ار وا����ص���ت���ث���م���اره يف 
االأنظمة واملن�صات والربامج العامة 
حتقيق  يف  للم�صاعدة  واملتخ�ص�صة، 
الهيئة  و���ص��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  االأه�������داف 
ال�صحة  ت���وف���ري  يف  ت��ت��م��ث��ل  وال���ت���ي 
جلميع  واحل����م����اي����ة  وال����رف����اه����ي����ة 
م���ن فرتة  اأب���وظ���ب���ي  االأط����ف����ال يف 
احلمل حتى �صن 8 �صنوات، وتعزيز 

التما�صك االأ�صري.

بيئة اأبوظبي تراقب جودة الرتبة با�ضتخدام اأحدث التقنيات
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت هيئة البيئة - اأبوظبي انتهاء املرحلة التجريبية من م�صروع يعترب 
اأحدث  با�صتخدام  الرتبة  ملراقبة  العامل  م�صتوى  على  نوعه  من  االأول 
االأقمار اال�صطناعية والطائرات بدون  اال�صت�صعار عن بعد عرب  تقنيات 

طيار باالإ�صافة اإىل الذكاء اال�صطناعي وتعلم االآلة.
اأبوظبي   - البيئة  لهيئة  االإ�صرتاتيجية  االأولويات  امل�صروع مع  ويتما�صى 
االأرا�صي  حل��م��اي��ة  وم��ت��ك��ام��ل  م�����ص��ت��دام  ن��ه��ج  ات��ب��اع  ل�صمان  ت�صعى  ال��ت��ي 
والرتبة وتقييم تاأثري االأن�صطة الب�صرية وتوفري االأ�صا�ض خلطط االإدارة 

امل�صتقبلية و�صيا�صات احلماية واللوائح املتعلقة بالرتبة.
ويهدف امل�صروع ر�صم خرائط تلوث الرتبة يف اإمارة اأبوظبي اإىل ت�صليط 
ال�صوء على املناطق التي حتتاج اإىل معاجلة اأو تعايف اأو حماية للو�صول 

اإىل بيئة م�صتدامة.
 2018 ع��ام  اإط��اق��ه يف  ال��ذي مت  ال��رتب��ة  برنامج مراقبة  ومت ت�صميم 
2020 بداأت الهيئة يف تنفيذ م�صروع  لتقييم م�صتوى امللوثات ويف عام 
رائ����د ل��ت��و���ص��ي��ع ال��ربن��ام��ج احل����ايل وحت�����ص��ني اأدائ������ه ب��ا���ص��ت��خ��دام اأح���دث 

التقنيات.
ومت اختيار موقعني يف م�صفح مبدنية اأبوظبي لتنفيذ املرحلة التجريبية 

لهذا امل�صروع الذي يهدف اإىل قيا�ض م�صتوى املعادن الثقيلة عن طريق 
بدون  والطائرات  اال�صطناعية  االأق��م��ار  با�صتخدام  بعد  عن  اال�صت�صعار 
�صحة  من  التحقق  يتم  حيث  باليد  املحمولة  الطيفية  واملقايي�ض  طيار 

هذه البيانات من خال عينات الرتبة التي مت جمعها ميدانياً.
ور�صد  اكت�صاف  البيئة من  بعد يف متكني هيئة  اال�صت�صعار عن  وي�صاهم 
كما  بعيدة  م�صافة  من  ما  ملنطقة  والكيميائية  الفيزيائية  اخل�صائ�ض 
املدعومة  البيانات  وكذلك معاجلة  بعد  اال�صت�صعار عن  ا�صتخدام  ي�صهل 

بالذكاء اال�صطناعي من اكت�صاب فهم اأف�صل ل�صحة الرتبة.
تت�صم  اأدل���ة  الف�صاء  م��ن  امللتقطة  اال�صطناعية  االأق��م��ار  ���ص��ور  وُت��ق��دم 
باملو�صوعية وال�صفافية والقابلية للتكرار االأمر الذي �صيعزز من جهود 

الهيئة حلماية البيئة ومراقبتها ب�صكل اأكرث كفاءة.
وقامت هيئة البيئة بدمج ا�صتخدام مناذج الذكاء اال�صطناعي يف عملية 
حتليل البيانات للم�صاعدة يف اإيجاد العاقات واالأمناط وحتديد وتوّقع 

ال�صيناريوهات املتعلقة بجودة الرتبة.
كما مت ا�صتخدام طرق التحليل القائمة على الذكاء اال�صطناعي وتعّلم 
اال�صت�صعار عن  اأجهزة  لة من  املتح�صّ البيانات  ربط  عملية  االآل��ة الأمتتة 
ُبعد مع البيانات امليدانية مما يوفر كفاءات حم�ّصنة عند العمل مع مثل 

هذه املجموعة الكبرية من البيانات.

وقالت �صعادة الدكتورة �صيخة �صامل الظاهري االأمني العام لهيئة البيئة 
تو�صح  التي  اجلديدة  املوؤ�ص�صية  اإ�صرتاتيجيتنا  مع  متا�صًيا   : اأبوظبي   -
احلاجة اإىل مراقبة جودة الرتبة واحلفاظ عليها يف اإمارة اأبوظبي فقد 
جمع  امل�صعى  ه��ذا  �صي�صهل  الرتبة  ملراقبة  �صامل  مل�صروع  ت�صورا  و�صعنا 
البيانات العلمية ذات ال�صلة با�صتخدام اأحدث التقنيات حتى نتمكن من 

و�صع �صيا�صات للحفاظ على �صحة الرتبة .
االآيل يف  والتعلم  اال�صطناعي  الذكاء  ا�صتخدام  يتم  ما  ع��ادة   : واأ�صافت 
ابتكرنا  ولكننا  البحثية  امل��خ��ت��ربات  داخ���ل  للرقابة  اخلا�صعة  البيئات 

ا�صتخدام هذه التقنية ملعاجلة البيئات اخلارجية الأول مرة يف العامل.
واأو�صحت اأن البيانات التي �صيتم جمعها من خال االأقمار اال�صطناعية 
والطائرات بدون طيار ال ميكن روؤيتها بالعني املجردة و�صنكون قادرين 
على تغطية م�صاحات كبرية يف فرتة زمنية ق�صرية للغاية مما ي�صّرع من 
عملية جمع البيانات كما يوؤدي ذلك اإىل توفري عاجات �صريعة حلماية 
يجعل  مم��ا  ال�صلة  ذات  التحديات  م��ن  والتخفيف  لدينا  ال��رتب��ة  �صحة 

اأبوظبي اأكرث اأماًنا.
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�صني  �صيخة  املهند�صة  قالت  جانبها  م��ن 
اإىل  االإم����ارات  دول��ة  ت�صعى   : اأبوظبي   - البيئة  هيئة  يف  البيئية  اجل���ودة 
احلفاظ على دورها الرائد يف ا�صتخدام اأحدث التقنيات يف جميع املجاالت 

عملياتنا  وتطوير  الروؤية  هذه  حتقيق  يف  البيئة  هيئة  يف  دورن��ا  ويتمّثل 
ا�صرتاتيجية  م��ع  امل�����ص��روع  ه��ذا  ي��ت��واف��ق  كما  امل��ت��ط��ورة  التقنيات  مل��واك��ب��ة 
الدولة للذكاء اال�صطناعي والتي تهدف اإىل ا�صتخدام نظاًما رقمًيا ذكًيا 

متكامًا من اأجل التغلب على التحديات وتوفري حلول �صريعة وفاعلة.
وُي�صّكل ا�صتهداف الهيئة لر�صد تدهور الرتبة والتخفيف من اآثاره جزءا 
الت�صحر وحتقيق حيادية  العاملية جلهود مكافحة  ال�صاملة  ال�صورة  من 
الت�صحر  ملكافحة  املتحدة  االأمم  اتفاقية  اأقّرتها  التي  االأرا���ص��ي  تدهور 

وان�صمت دولة االإمارات اإليها يف 1998.
التجريبية  املرحلة  مراحل:  ثاث  من  الرتبة  مراقبة  م�صروع  ويتكون 
التي متت يف موقعني يف امل�صفح واملرحلة الثانية �صتغطى منطقة امل�صفح 
ال�صناعية  املنطقة  فت�صتهدف  واالأخ��رية  الثالثة  املرحلة  اأم��ا  ال�صناعية 

باأكملها يف اإمارة اأبوظبي.
ومن املتوقع اأن يكتمل العمل على تطوير هذه اخلدمة املبتكرة واالنتقال 
 2022 عام  نهاية  بحلول  التطبيق  اإىل مرحلة  التجريبية  املرحلة  من 
اأن  التكرار يف االعتبار مما يعني  النهج مع و�صع قابلية  اإع��داد هذا  ومت 
جودة  يف  التغري  لر�صد  مراقبة  برنامج  الإن�صاء  �صُت�صتخدم  الطرق  هذه 
الرتبة يف اأبوظبي والك�صف عنه با�صتمرار كما �صُتحدث مرحلة الت�صغيل 

ثورة يف جمال �صامة و�صحة الرتبة وُتعزز الدراية واملعرفة بها.

�ضرطة عجمان تدعم برنامج اجلينوم الإماراتي لتحقيق اأعلى م�ضتوى من الرعاية ال�ضحية
•• عجمان-وام: 

العامة  ال��ق��ي��ادة  منت�صبو  ���ص��ارك 
برنامج  يف  ع���ج���م���ان  ل�������ص���رط���ة 
لتوثيق  دعماً  االإماراتي،  اجلينوم 
ال������رتاب������ط امل���ج���ت���م���ع���ي وو�����ص����ع 

اأن جناح هذا امل�صروع �صوف ي�صهم 
الدقيق  ال��ت�����ص��خ��ي�����ض  حت��ق��ي��ق  يف 
ل�����اأم�����را������ض، وت����وف����ري ال���ع���اج 
ال������ازم ل��ل��م��ر���ص��ى، اإ����ص���اف���ة اإىل 
ال�صيا�صات  وك��ف��اءة  ق���درة  ت��ع��زي��ز 
م�صتقبًا،  ال���دول���ة  يف  ال�صحية 

ت���وج���ه ال���دول���ة يف ت��ع��زي��ز ج���ودة 
العميد  ����ص���ع���ادة  وق�����ال  احل����ي����اة. 
ال��������رزي مدير  خ���ل���ف���ان  م����ب����ارك 
امل�صاندة  واخل���دم���ات  امل����وارد  ع���ام 
اإن م�����ص��ارك��ة ���ص��رط��ة ع��ج��م��ان يف 
جاء  االإم��ارات��ي  اجلينوم  برنامج 

العينات الازمة مل�صروع اجلينوم 
االماراتي يف املبادرة التي نظمتها 
ال�صرطة باإ�صراف املقدم حممد بن 
الفريق  واأع�صاء  الغفلي  غليطة 
اأي�����ام يف مركز  اأرب�����ع  ع��ل��ى م�����دار 
مراكز  واإدارة  ال�����ص��رط��ة  ت��دري��ب 

اأكرث  مل�صتقبل  واالأ���ص�����ض  ال��رك��ائ��ز 
لدولة  وازده��������اراً  وت��ق��دم��اً  اأم���ن���اً 
االإم�����������ارات. ج�����اء ذل�����ك يف اإط�����ار 
الدائمة  امل�����ص��ارك��ة  على  احل��ر���ض 
والفعاليات  ال��ربام��ج  خمتلف  يف 
وامل�����ص��اري��ع ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تدعم 

ورفع مكانتها يف موؤ�صر التناف�صية 
ال��ع��امل��ي��ة وت��ق��دمي رع��اي��ة �صحية 
منت�صبو  و�صارك  امل�صتوى.  عالية 
�صرطة عجمان من كبار ال�صباط 
واملدنيني  واالأف�������راد  وال�����ص��ب��اط 
بتقدمي  ال��ربن��ام��ج  امل��واط��ن��ني يف 

لارتقاء  املبذولة  اجلهود  �صمن 
ال�صحية  ال����رع����اي����ة  مب�������ص���ت���وى 
وال��ط��ب��ي��ة يف ال���دول���ة، م��ن خال 
طبيعة  لفهم  ال��دول��ة  توجه  دع��م 
املجتمع  يف  ال��وراث��ي��ة  االأم���را����ض 
موؤكداً  اجلينوم،  بتوظيف  املحلي 

ال�صرطة اخلارجية، حيث توافدت 
اأعداد كبرية من موظفي القيادة 
من اأبناء الدولة لتقدمي العينات 
ب���ن���اء عليها  امل��ط��ل��وب��ة وح�����ص��ل��وا 
م�صاركتهم يف  تثبت  �صهادات  على 

برنامج اجلينوم االإماراتي.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ك�صف معايل مطر حممد الطاير املدير العام ورئي�ض جمل�ض املديرين يف هيئة الطرق 
واملوا�صات بدبي اأن اإجمايل عدد مركبات االأجرة والنقل الفاخر الليموزين الهجينة 
هايربد والكهربائية يف دبي بلغ 4683 مركبة عام 2020 بواقع 4510 مركبات 
اأجرة هجينة ت�صكل %50 من جممل اأ�صطول مركبات قطاع االأجرة يف دبي و173 

مركبة نقل فاخر ليموزين كهربائية وهجينة يف موؤ�ص�صة تاك�صي دبي.
اإىل  دب��ي  يف  االأج���رة  مركبات  اأ�صاطيل  جميع  حتويل  الهيئة  تعتزم   : معاليه  وق��ال 
مركبات �صديقة للبيئة هجينة وكهربائية بحلول عام 2027 يف بادرة تعد االأوىل من 
نوعها على م�صتوى العامل وذلك تنفيذاً ملبادرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" "اقت�صاد 

اأخ�صر لتنمية م�صتدامة" و روؤية االإمارات 2021 وا�صرتاتيجية دبي املتكاملة للطاقة 
2030 كما تاأتي يف اإطار خطة �صاملة لتقليل االنبعاثات الكربونية يف قطاع مركبات 

االأجرة والليموزين بن�صبة %2 وفقاً ملتطلبات املجل�ض االأعلى للطاقة يف دبي.
اأ�صطول مركبات االأج��رة التابعة  واأ�صاف : جنحت هيئة الطرق واملوا�صات يف رفد 
ملوؤ�ص�صة تاك�صي دبي ب� 2434 مركبة هجينة هايربد و170 مركبة كهربائية وثاث 
اأ�صطول خدمة الليموزين يف املوؤ�ص�صة فيما بلغ عدد مركبات  مركبات هجينة �صمن 
االأجرة الهجينة يف �صركات االمتياز 2076 مركبة ..م�صريا اإىل اأن اخلطة امل�صتقبلية 
التي �صيجري تنفيذها على مدى �صت �صنوات تت�صمن رفع الن�صبة من %50 حالياً 

اإىل %80 يف 2025 و�صيكون حتقيق الن�صبة امل�صتهدفة %100 يف 2027.
واأكد معايل مطر حممد الطاير اأن هيئة الطرق واملوا�صات هي اأول جهة يف املنطقة 
اأ�صطول  �صمن  والكهرباء  بالوقود  تعمل  هجينة  ملركبات  التجريبي  الت�صغيل  نفذت 

2012 �صمن دورة حياة  2008 حتى عام  مركبات تاك�صي دبي يف الفرتة من عام 
قطعت  املركبات  اأن  النتائج  اأظ��ه��رت  وق��د  للتجربة  خ�صعت  التي  للمركبات  كاملة 
م�صافة تزيد على 550 األف كيلومرت دون اأعطال اأو �صيانة كربى للقطع الرئي�صة 
وانخف�صت   34% يقارب  ما  الوقود  ا�صتخدام  يف  الرت�صيد  ن�صبة  وبلغت  املركبة  يف 
عام  �صغلت  الهيئة  اأن  اإىل  ..م�صرياً   34% على  تزيد  بن�صبة  الكربونية  االنبعاثات 
باأجزاء عديدة من تقنيات القيادة الذاتية  املزودة  الكهربائية  2017 مركبات ت�صا 
اأ�صطول مركبات الليموزين ملوؤ�ص�صة تاك�صي دبي كما د�صنت يف دي�صمرب  وذلك �صمن 
ال�صرق  منطقة  يف  هيدروجينية  اأج���رة  مركبة  الأول  التجريبي  الت�صغيل   2019
االأو�صط �صمن خدمة الليموزين يف مطار دبي الدويل ووقفت خال الفرتة املا�صية 
وتكلفة  املحرك  كفاءة  جانب  اإىل  ت�صغيلها  من  البيئية  و  االقت�صادية  اجل��دوى  على 

ال�صيانة وغريها.

طرق دبي: 4683 مركبة اأجرة هجينة وكهربائية يف دبي عام 2020

•• دبي - وام:

اأطلقت موؤ�ص�صة وطني االإمارات اأم�ض "برنامج الهوية الوطنية االإماراتية" يف 
دورتها الثانية والذي ي�صتمر حتى 26 اأغ�صط�ض اجلاري وذلك ا�صتجابة لروؤى 
القيادة احلكيمة يف تر�صيخ منظومة القيم والثوابت الوطنية يف نفو�ض ال�صباب، 
وبناء  مكت�صباته  والدفاع عن  و�صون منجزاته  الوطن  على  احلفاظ  اأجل  من 

حا�صر م�صرق وم�صتقبل زاهر الأبنائه.
املدير  االحت��ادي  الوطني  املجل�ض  ع�صو  الفا�صي  بالهول  �صرار  �صعادة  واأك��د 
اأن تاأهيل ال�صباب الواعي واملخل�ض لوطنه  التنفيذي ملوؤ�ص�صة وطني االإم��ارات 
مقدمة  يف  ي��اأت��ي  وم�صتقبله،  بحا�صره  ارتباطه  مبا�صيه  واملرتبط  وق��ي��ادت��ه، 
التي  املكت�صبات  على  للحفاظ  الوطن،  م�صتقبل  عليها  يرتكز  التي  املرتكزات 
حققتها بادنا يف م�صريتها احل�صارية الرائدة، التي ترتهن اإىل منظومة القيم 
اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  املوؤ�ص�ض  له  املغفور  قواعدها  اأر�صى  التي  والثوابت 
�صاحب  بقيادة  الوطنية  قيادتنا  هديه  على  وت�صري  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان 

"حفظه اهلل" واإخوانه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو 
حكام االإمارات. واأو�صح اأن الرهان على ال�صباب هو رهان على امل�صتقبل، ورهان 
املنيع  االإم��ارات��ي��ة هي احل�صن  الهوية  واأن  احل��ي��اة..  وره��ان على  الوجود  على 

واحلار�ض االأمني على وجودنا وخ�صو�صيتنا يف املجتمع االإن�صاين.
وقال �صعادته اإن مبادرة " برنامج الهوية الوطنية االإماراتية" ت�صمل عدداً من 
ور�ض العمل واملحا�صرات التي تتناول العديد من املحاور الهامة ويف مقدمها 
اأفراد  ب��ني  الطيبة  ال�صمعة  تر�صيخ  يف  ال�صابة  االإم��ارات��ي��ة  ال��ط��اق��ات  توظيف 
التحديات  ال�صباب يف ظل  للوطن، وحت�صني  االنتماء  ون�صر مفاهيم  املجتمع، 
وامل��ف��ي��دة لهم  ال��واع��ي��ة  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  ال��ع��ومل��ة ومتكينهم يف  ال��ت��ي تفر�صها 

وللمجتمع.
باأبراج  لل�صباب  دب��ي  م��رك��ز  يف  اأي���ام  ع�صرة  م��دى  على  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ  وي��ت��م 
اإمارة  يف  املوؤ�ص�صية  املجال�ض  اأع�صاء  من  و�صابة  �صابا   30 م�صتهدفا  االإم���ارات، 
من  جملة  على  الربنامج  ويرتكز   . لل�صباب  االحتادية  للموؤ�ص�صة  التابعة  دبي 
الد�صتور احل�صن  واحرتام  الوطنية،  الهوية  تعزيز  واأهمها  االأ�صا�صية  الركائز 

بناء  اأجل  من  واملجتمعية  الوطنية  وثوابته  بقيمه  االإماراتي،  للمجتمع  املنيع 
قاعدة �صبابية عري�صة، ت�صع ن�صب اأعينها احلر�ض على كيان الوطن، والتفاين 

يف الدفاع عنه وحماية مكت�صباته ومنجزاته يف احلا�صر وامل�صتقبل.
طاقاتها  وحتفيز  ال�صابة  االإم��ارات��ي��ة  ال��ط��اق��ات  توظيف  يف  اأه��داف��ه  وتتمثل 
كل  يف  ومتكينهم  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  الطيبة  ال�صمعة  تر�صيخ  يف  اخل��اق��ة، 
تنه�ض  التي  واالإ�صغاء  احل��وار  ثقافة  وتر�صيخ  امل�صتويات  كافة  وعلى  املجاالت 
على منظومة القيم والثوابت الوطنية يف االنتماء والوالء الوطني ومقومات 

املواطنة ال�صاحلة، وحت�صينهم من حتديات احلا�صر وامل�صتقبل.
وترتكز اأجندة املحاور التي �صتتم مناق�صتها يف الربنامج على تر�صيخ القيم التي 
والتنمية  احل�صارية  النه�صة  على  واحلفاظ  االإم��ارات��ي  املجتمع  عليها  نه�ض 
الوطنية امل�صتدامة يف الدولة ومن اأبرز العناوين التي �صيتم مناق�صتها ال�صنع 
العناوين  ، والفكر االإحت���ادي وامل��ه��ارات وغريها من  االإم���ارات  ، ود�صتور دول��ة 
التي تقدمها نخبة وا�صعة من املفكرين والباحثني يف املجال الوطني والعلمي 

والثقايف.

•• دبي-وام:

وحديقة  اأك������واري������وم  "دبي  ي���ع���د 
العنا�صر  م��ن  املائية"  احل��ي��وان��ات 
االأ����ص���ا����ص���ي���ة مل��ح��ف��ظ��ة ال���وج���ه���ات 
الرتفيهية املتنوعة يف "دبي مول" 
يف  اال�صرتاتيجي  مبوقعه  ميتاز  و 
قلب املركز التجاري و يعترب واحدا 
اأ�صخم االأحوا�ض الداخلية يف  من 
51 م���رتا وعر�ض  ب��ط��ول  ال��ع��امل 
مرتا   11 وارت�����ف�����اع  م�����رتا   20
ال�صياحية يف  ال��وج��ه��ات  اأه��م  وم��ن 

املنطقة.
وحديقة  اأك����واري����وم  "دبي  ح���از  و 
على  املائية"  احل��������ي��������وان��������ات 
قبل  م������ن  التميز"  "�صهادة 
املواقع  اأك��رب   TripAdvisor
بال�صفر  املتخ�ص�صة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
على م�صتوى العامل وذلك ا�صتنادا 
وت�صجيل  امل��وق��ع  زائ����ري  اآراء  اإىل 

اأعلى معدالت التقييم.
و مت ت�صنيف هذه الوجهة العاملية 
اجلوائز  من  العديد  على  احلائزة 
اأحوا�ض   10 اأف�صل  �صمن  اأي�صا 
ال����ع����امل و االأف�������ص���ل يف  ���ص��م��ك يف 
وذلك  واأف��ري��ق��ي��ا  اخل��ل��ي��ج  منطقة 
اأدف����اي����زر  "تريب  ج���وائ���ز  ح�����ص��ب 
الختيارات   "TripAdvisor

امل�صافرين 2018.
و بف�صل قدرته على ا�صتيعاب 10 
امل���ي���اه يحت�صن  ل���رت م���ن  م��اي��ني 
ال�صاحرة  اأكواريوم" املكونات  "دبي 
االأ�صناف من  ومئات  املحيط  لقاع 
البيئات  يف  تعي�ض  ال��ت��ي  ال��ك��ائ��ن��ات 

البحرية املختلفة حول العامل.
امل���������ص����ن����وع من  ال����ن����ف����ق  ي����وف����ر  و 
اأكواريوم"  "دبي  يف  االأك��ري��ل��ي��ك 
بزاوية  وامل�صاهدة  التجول  فر�صة 
يتيح  م�����ا  درج�������ة   270 ق�����دره�����ا 
ل���ل���زائ���ري���ن م�������ص���اه���دة االأ����ص���م���اك 

وال���ك���ائ���ن���ات امل��ائ��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة عن 
ك��ث��ب.. اإذ مي��ت��د امل��م��ر ب��ط��ول 48 
م�����رتا حتت   11 وي���غ���و����ض  م�����رتا 
���ص��ط��ح امل����اء االأم�����ر ال����ذي ي�صمن 
للزائرين جتربة مذهلة يف التعرف 
القر�ض  اأ���ص��م��اك  على  لوجه  وجها 
احليوانات  من  وغريها  وال�صفنني 

املائية الفريدة.
و يحر�ض "دبي اأكواريوم وحديقة 
على  با�صتمرار  املائية"  احليوانات 
اإ�صافة  خ��ال  م��ن  مكوناته  اإث���راء 
ح��ي��وان��ات ج��دي��دة ت��زي��د م��ن قيمة 
اأبرز  ومت��ث��ل��ت  ل�صيوفه  ال��ت��ج��رب��ة 
املن�صار"  "�صمكة  يف  االإ����ص���اف���ات 
وقر�ض "بونيثيد" و"املكاو" اإ�صافة 
خم�ص�صة  ع���ر����ض  م��ن��ط��ق��ة  اإىل 
تنتمي  التي  الكائنات  من  للعديد 
ال�����ق�����دم مثل  راأ������ص�����ي�����ات  ل���ع���ائ���ل���ة 
و�صرطان  وال��روب��ي��ان  االأخ��ط��ب��وط 
الع�صبية  ال��ب��ح��ر  وت��ن��ان��ني  ال��ب��ح��ر 
البحار  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  امل��ده�����ص��ة 

قبالة اأ�صرتاليا موطنا لها.
احلياة  خ��رباء  م��ن  فريق  يتوىل  و 
رعاية  ب���رام���ج  ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ري��ة 
جانب  اإىل  احل���ي���وان���ات  وت���دري���ب 
ت��وف��ري ال��ع��ن��اي��ة ال��ي��وم��ي��ة الأن����واع 
املختلفة  وال���ك���ائ���ن���ات  االأ�����ص����م����اك 

املوجودة يف احلو�ض.
ويتم االهتمام بجميع احليوانات يف 
"دبي اأكواريوم وحديقة احليوانات 
فريق  ع���ل���ى  ب���االع���ت���م���اد  املائية" 
ف�����ص��ي��ل��ة يتوىل  ب��ك��ل  م��ت��خ�����ص�����ض 
االه��ت��م��ام ب��ال��ك��ائ��ن��ات ورع��اي��ت��ه��ا يف 

جميع االأوقات.
املائية"  "حديقة احليوانات  و تقع 
يف ال��ط��اب��ق ال��ث��اين م��ن دب���ي مول 
رحلة  ال���زائ���ري���ن يف  ت���اأخ���ذ  وه����ي 
ممتعة للتعرف على البيئات املائية 
م����ن خال  ال����ع����امل  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
من�صات عر�ض منف�صلة.. وتتوافر 

بها نخبة من االأخ�صائيني املدربني 
الإط�������اع ال����زائ����ري����ن ع���ل���ى اأن������واع 
يف  امل���وج���ودة  املختلفة  احل��ي��وان��ات 

احلديقة وحقائق طريفة حولها.
و تقدم "حديقة احليوانات املائية" 
االأطفال  لتثقيف  تفاعلية  عرو�صا 
وا�صتدامة  البيئة  حول  والزائرين 
مناطق   3 وت�صم  البحرية  احلياة 
امل���ط���رية  "الغابات  ه�����ي  ب���ي���ئ���ي���ة 
و"كائنات  ال�صاحلي"  "و"ال�صريط 
ت�صم  وال���ت���ي  الليلية"  االإم�������ارات 
احليوانات  من  متنوعة  جمموعة 
و�صمك  ال���ت���م�������ص���اح  م���ث���ل  امل���ائ���ي���ة 
العنكبوتي  وال�����ص��رط��ان  ال��ب��ريان��ا 
امل��ائ��ي وح�صان  ال��ع��م��اق واجل����رذ 
ال��ب��ح��ر وغريها  وق��ن��دي��ل  ال��ب��ح��ر 

الكثري.
اأما االإ�صافة االأحدث اإىل احلديقة 
ال����ذي  التما�صيح"  "ملك  ف���ه���ي 
يعترب واحدا من عجائب الطبيعة 
املوجودة  ال��زواح��ف  اأن���واع  واأ�صخم 
على �صطح االأر���ض ومت بناء ماأوى 
واأنثاه  للتم�صاح  خ�صي�صا  م�صمم 
80 عاما  ع��م��ره��ا  ي��ت��خ��ط��ى  ال��ت��ي 
عاما   20 من  اأك��رث  منذ  وترافقه 

وبات وجهة جذب بارزة.
يف  التما�صيح  عائلة  اإىل  وان�صمت 
ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات امل��ائ��ي��ة ثاثة 
متا�صيح �صغرية االأمر الذي يو�صح 
اأهمية اجلهود املذهلة التي يبذلها 
احلديقة  يف  امل��ت��خ�����ص�����ض  ال��ف��ري��ق 
حلماية بي�ض التما�صيح و�صغارها. 
اإط����اق معر�ض  ف��ي��م��ا مت م���وؤخ���را 
الذي  الليلية"  االإم���ارات  "كائنات 
تثقيفية  رحلة  يف  الزائرين  ياأخذ 
املذهل  التنوع  ال�صتك�صاف  م�صوقة 
للحياة الربية يف املنطقة العربية.

املعر�ض اجلديد يف منطقة  يقع  و 
مرت   200 م�صاحة  ت�صغل  خا�صة 
م���رب���ع وت��ت�����ص��م��ن جم���م���وع���ة من 
يف  تعي�ض  التي  احليوانات  ف�صائل 
ذلك  يف  مب��ا  ال�صحراوية  البيئات 
وخفا�ض  العربية  املنطقة  �صفدع 
ال�صخم  اجلمل  وعنكبوت  الفواكه 
وال���ع���ق���ارب وال��ق��ن��ف��ذ و����ص���وال اإىل 
التي  وال�صحايل  املحجبة  احلرباء 
اأ�صكال عيونها  ال�صفادع يف  حتاكي 
ال�صائك  ال���ذي���ل  ذات  وال�����ص��ح��ايل 
وتقدم  ت�صيزمانز..  وف��اأر  املزخرف 
جميع هذه الكائنات روؤية وا�صحة 

العربية  ال�����ص��ح��راوي��ة  البيئة  ع��ن 
وط���ري���ق���ة ت��ك��ي��ف��ه��ا م���ع احل���ي���اة يف 
ال�صخرية  واجل�����ب�����ال  ال������ودي������ان 

والكثبان الرملية.
و ل���دى ال��زائ��ري��ن االآن ف��ر���ص��ة ال 
م��ث��ي��ل ل��ه��ا ل���اق���رتاب م���ن ثاثة 
ال��ب��ح��ري��ة املذهلة  م��ن احل��ي��وان��ات 
ت��ق��دم ك��ل جت��رب��ة للزائرين  ح��ي��ث 
العناية  كيفية  معلومات قيمة عن 
اأكواريوم  "دبي  بهذه احليوانات يف 
املائية"  احل�����ي�����وان�����ات  وح����دي����ق����ة 
على  ال�صوء  ت�صليط  مع  بالتزامن 
يطلقها  ال��ت��ي  املختلفة  امل���ب���ادرات 

حلماية احليوانات.
كما تاأخذ الزوار يف رحلة مميزة اإىل 
يف  امل��اء  ثعالب  حياة  بيئة  كوالي�ض 
"دبي اأكواريوم وحديقة احليوانات 
املائية" وتتيح لهم فر�صة التفاعل 
اللطيفة مبا  م��ع ه��ذه احل��ي��وان��ات 
امل��اء ذات  يف ذلك عائلة من ثعالب 
امل��خ��ال��ب ال�����ص��غ��رية ���ص��م��ن عر�ض 
�صلوكها  ح��ول  وتعليمي  تو�صيحي 
اأي�صا  ..وان�صمت  تدريبها  وكيفية 
عائلة  اإىل  م��اك�����ص��ني  ال�������ص���غ���رية 
للزائرين  ومي���ك���ن  امل������اء  ث���ع���ال���ب 

االلتقاء بها كذلك والقيام بجولة 
اأكواريوم" للقاء  "دبي  كوالي�ض  يف 
اإىل  م��ا ي�صل  واإط���ع���ام  وم��ام�����ص��ة 
هذه  يف  ال�صفنني  اأ�صماك  من   26

التجربة التفاعلية امل�صوقة.
بفر�صة  ال�����زائ�����رون  ي��ح��ظ��ى  ك��م��ا 
وجها  التما�صيح"  "ملك  ل���ق���اء 
لوجه ويبلغ وزن هذا الكائن هائل 
احلجم والقادم من اأ�صرتاليا 750 
طوله  ي��ت��ج��اوز  بينما  ك��ي��ل��وغ��رام��ا 
التما�صيح"  "ملك  ويعد  اأمتار   5
احليوانات  مم��ل��ك��ة  ع��ج��ائ��ب  اأح����د 
م�صاهدة  ع��ل��ى  وع�����اوة  ال��ف��ري��دة 
اث��ن��ني م��ن مت��ا���ص��ي��ح امل��ي��اه املاحلة 
عن قرب ميكن للم�صاركني يف هذه 
قيمة  معلومات  اكت�صاب  التجربة 
عن �صلوكيات هذه الف�صيلة وق�صة 
التما�صيح..  وم��ل��ك��ة  م��ل��ك  ح���ي���اة 
وتقام يوميا عرو�ض جمانية تتيح 
م�صاهدة  دوري��ة  ب�صورة  للزائرين 
الغوا�صني اأثناء اإطعام االأ�صماك يف 
"دبي اأكواريوم وحديقة احليوانات 
بيئات  اختيار  اأي�صا  ويتم  املائية". 
متنوعة  وف�صائل  خمتلفة  مائية 
ل���ع���رو����ض اإط����ع����ام االأ�����ص����م����اك كل 
قدر  اجلمهور  لتمكني  وذل��ك  ي��وم 
اك��ت�����ص��اب معلومات  م��ن  امل�����ص��ت��ط��اع 
من  متنوعة  ف�صائل  ع��ن  ج��دي��دة 
القوارب  "رحات  وتعد  االأ�صماك. 
اأح����د  ال�صفافة"  االأر�����ص����ي����ة  ذات 
توفرها  ال���ت���ي  امل��م��ي��زة  ال���ع���رو����ض 
الوجهة و تتيح للزائرين م�صاهدة 
املناظر اخل��اب��ة يف احل��و���ض عرب 
ن��ق��ط��ة م��راق��ب��ة ف���ري���دة م���ن على 
من قارب خم�ص�ض لهذه الغاية.. 
اأ�صخا�ض  لع�صرة  ق��ارب  كل  ويت�صع 
و   10 ب��ني  ت�صتغرق  خ��ال ج��ول��ة 
15 دقيقة وتتيح فر�صة منقطعة 
املائية  ال��ك��ائ��ن��ات  مل��راق��ب��ة  ال��ن��ظ��ري 

داخل احلو�ض عن كثب.

»وطني الإمارات« تطلق »برنامج الهوية الوطنية«

حماكم دبي حتقق 94 % يف الت�ضوية الودية لدعاوى الأحوال ال�ضخ�ضية خالل الربع الثاين
•• دبي - وام:

حققت اإدارة االأحوال ال�صخ�صية مبحاكم دبي ن�صبة 94% 
خال  ال�صخ�صية  االأح����وال  ل��دع��اوى  ال��ودي��ة  الت�صوية  يف 
الربع الثاين من العام اجلاري ال�صادر من نظام "را�صد" 
الذي ير�صد اأداء "املحاكم" اإلكرتونياً وذلك �صعياً لتحقيق 
ب��ال��دق��ة وال�����ص��رع��ة وت��ق��دمي خدمات  ن��اف��ذة تت�صم  ع��دال��ة 
رائ���دة  "حماكم  روؤي��ت��ه��ا  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  م��ي�����ص��رة  ق�صائية 
االأحوال  اإدارة  مدير  غ��امن  مو�صى  وق��ال  عاملياً".  متميزة 

ال�صخ�صية مبحاكم دبي اإن ن�صبة الت�صوية الودية يف ق�صايا 
الرتكات بلغت %100 بينما و�صلت ن�صبة الت�صوية الودية 
يف حاالت االإ�صاح االأ�صري اإىل %74.60 . واأ�صار اإىل اأن 
حماكم دبي وفرت باقة من اخلدمات الذكية حر�صاً منها 
را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  روؤي��ة �صاحب  على حتقيق 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" يف اإ�صعاد النا�ض وللت�صهيل على املتعاملني 
من خال التطبيقات التي تعد ب�صيطة و�صهلة اال�صتخدام 

وميكن جلميع املتعاملني اال�صتفادة منها .

»دبي اأكواريوم وحديقة احليوانات املائية« �ضمن اأف�ضل 10 اأحوا�ض �ضمك يف العامل

 

يف  جهودها  تكري�ض  على  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  ق��ي��ادة  تعمل 
املوؤ�ص�ض لاحتاد رحمه اهلل  به والدنا  الذي قام  االإن�صاين  النهج  تطبيق 
العربية طيب اهلل ثراه  املنطقة  الذي يعترب االحتاد االأجمل واالأروع يف 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان باالإمارات منذ   خم�صني عاما 
تعاماتها  كافة  يف  واحلكومة  القيادة  وطبقته  الدولة  عمر  من  م�صت 
ا�صتمرارا  ملا ر�صخه باين نه�صة االإمارات رحمه اهلل و�صار على دربه �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل ليبقى 
"الت�صامح"  منهجا وفعا واقعيا يف حياة الدولة وموؤ�ص�صاتها العامرة على 
طريق االإن�صانية واالأمل . وما تطبقه االإم��ارات لهذا املنهج فاإنه تر�صيخ 
ملبداأ انتهجته القيادة و�صار على هذا الطريق �صيوخها و�صعيها الويف لتكون 
دولة االإمارات كعا�صمة عاملية للت�صامح مبا يوؤكد قيمة الت�صامح باعتباره 
عما موؤ�ص�صيا اإن�صانيا م�صتداما من خال فر�ض وتطبيق جمموعة من 
الت�صريعات وال�صيا�صات الهادفة اإىل تعميق قيم الت�صامح واحلوار املفتوح 
مع االآخر وتقبله باالنفتاح على الثقافات وتعميق احلوار البناء مع االأمم 

املختلفة حول العامل وهو ما تطبقه القيادة عمليا.
وحني قررت احلكومة بتوجيهات قيادية ا�صتحداث وزارة للت�صامح وهي 
التي تعترب االأوىل من نوعها يف العامل،فاإنها تعترب اخلطوة االأوىل نحو 
املجد والتميز العاملي من اأجل اأن تكون االإمارات واحة للت�صامح مبكافحة 
التمييز العن�صري ونبذ الكراهية بني ال�صعوب  والق�صاء على االإرهاب.. 
ب��داأه والدنا زاي��د اخلري ونتاج ذلك هو  ال��ذي  اإن��ه امتداد للعهد  باعتبار 
احل���ب االأب����وي ال���ذي اأع��ط��اه الأب��ن��اء االإم�����ارات م��ن م��واط��ن��ني ومقيمني 
و�صيا�صة  الت�صامح  ثقافة  وتعترب  زاي��د.  باأبناء  عامليا  يلقبون  فاأ�صبحوا 
اأفراد املجتمع وكافة  االعتدال التي متار�صها القيادة باالإمارات مع كافة 
املقيمني من خمتف اجلن�صيات  باالإمارات جذوراً مغرقة بقدم هذا الوطن 
منذ تاأ�صي�ض االحتاد وهي ثقافة وممار�صة عملية بني كافة اأفراد املجتمع 
االإماراتي لت�صكن وجدان اأبناء الوطن منذ القدم وهو نتيجة طبيعية ملا 
اأهل االإم��ارات بني االنفتاح على العامل من خال خليجها املطل  عاي�صه 
على  البحر ب�صحره الذي يدفع ال�صكان اإىل حماولة الغو�ض يف اأعماقه 
الكت�صاف ثرواته من اللوؤلوؤ والذهب االأ�صود وكذلك ما تقوله ال�صحراء 
كرثة  اإىل  �صكانها  يدفع  ال��ذي  �صاحر  وجمال  و�صفاء  تاأمل  من  الأبنائها 
التنقل باإرجائها بحثا عن م�صادر االأمن الغذائي واالجتماعي وحتويلها 
اإىل غابات وجنات تزرع بالغاف ومبا لذ وطاب من االأ�صجار املثمرة التي 

تتعاي�ض مع البيئة ال�صاحرة كالنخيل املبارك فيها .
والأن دولة االإم��ارات دائما �صباقة يف كافة املجاالت وال تقبل اإال باملراتب 
التميز واالإب����داع واالب��ت��ك��ار ورائ����دة حتت�صن و  م��ي��ادي��ن  ك��اف��ة  االأوىل يف 
تتبني االأفكار الرائدة باإطاق املبادرات امللهمة ان�صب فكر وجهد القيادة 
الر�صيدة يف االآونة االأخرية على تعزيز املوروث  ال�صعبي من اأ�صالة �صكانها 
الر�صالة  منها  انطلقت  التي  العربية  اجل��زي��رة  من  ج��ذوره��م   املنحدرة 

املحمدية لتحمل نور االإ�صام للعامل اأجمع .
بهذا اأ�صحت االإمارات اليوم جمتمعا عامليا تلتقي فيه ثقافات العامل حيث 
العامل  دول  خمتلف  م��ن  جن�صية   250 م��ن  اأك��رث  اأر�صها  على  حتت�صن 
ممن ت�صود بينهم املودة واملحبة بني اجلميع يف دولة تعد منوذجا رائدا يف 

الت�صامح والتعددية الب�صرية االإن�صانية .
وقد جنح املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد موؤ�ص�ض االحتاد طيب اهلل ثراه  
بحنكته وحكمته ال�صيا�صية ودبلوما�صيته مع �صعوب االأر�ض متكن من بناء 
توافق اإن�صاين فكري بني �صكان االإمارات من خال الت�صاور واإقناع كافة 
اأع�صاء جمل�ض التعاون اخلليجي باأن تكمن   قوتهم امل�صتقبلية يف وحدتهم 
حني توجت جهود القيادة بتاأ�صي�ض االحتاد مبوافقة كافة حكام االإمارات 
باالإعان عن مياد دولة املحبة وال�صام والت�صامح ..  كي تكون االإمارات 
وطنا للت�صامح و التعاي�ض بني املواطنني واملقيمني من خمتلف اجلن�صيات 
واالأديان يف بيئة مثالية تكون واحة اآمنة للعي�ض الكرمي لتحقيق ال�صعادة 
"رحمه اهلل" دعائم  اأر�صى  قد  املوؤ�ص�ض  ال�صيخ  له  املغفور  وك��ان  للجميع. 
تربية االأجيال امل�صتقبلية على  الت�صامح بني اأفراد املجتمع عامة ، وكانت 
على  واحل��ر���ض  امل�صلحة  وال�����ص��راع��ات  احل���روب  نبذ  اإىل  املتكررة  دع��وت��ه 
حل اأي خاف مهما كانت درجة تعقيده بالطرق ال�صلمية  وت�صرب ذلك 
واملحبة  الت�صامح  ب��روح  االل��ت��زام  اإىل  عمليا  ليتحول  االإم��ارات��ي  االإن�صان 
املجتمع حني   الت�صامح يف  لتعزيز   االإن�صاين  البعد  واالألفة موؤكدا  على 

قال: "الت�صامح واجب".
دائما  ك��ان  ب��اأن��ه  زاي��د رحمه اهلل   ال�صيخ  ل��ه  املغفور  ع��ن فكر  وم��ا يعرف 
واأبدا ي�صع االإن�صانية قبل القانون ويقدم قيمة االإن�صان على قيمة املادة 
مهما عظمت حتى اأن مفهوم التوفيق وامل�صاحلة قد �صار نهجا و قيمة 
اأ�صا�صية من قيم ميزان العدل والقانون يف الدولة بل هو مفهوم قد �صار 
قانونا معموال به وانطبق بالتايل على اآلية التفاو�ض يف خمتلف الق�صايا 
الدبلوما�صي  واالأداء  ال�صيا�صي  اخلطاب  خال  من  والدولية  االإقليمية 
االإم���ارات���ي ال���ذي اأح���رز م��ن��ج��زات ظ��اه��رة وب��اط��ن��ه ع���ادت على االإم����ارات 

بال�صام والوئام والت�صالح مع االأ�صقاء يف املنطقة .
عينيها  ن�صب  ت�صعه  كمنهج عمل  الت�صامح  �صعار  االإم��ارات  رفعت  وحني 
لت�صمو اإىل اأعلى املراتب املن�صودة ،  مل يكن جمرد �صعاراً   بعيدا عن الواقع 
قبل  فيه من  املطبقة  لل�صيا�صة  زال ممار�صا ممار�صة عملية  وما  كان  بل 
اأبناء الوطن جميعا بكافة اأطيافهم وجن�صياتهم ،وقامت القيادة الر�صيدة 
ببناء ج�صور الت�صامح مع اجلميع بالعامل عامة وتبادر بتقدمي امل�صاعدات 
واملعونات وزرع بذور املحبة والوفاق والتوافق مع اجلميع ممن يق�صدونها، 
من خال منظومتهم الفكرية والثقافية ما جعل االإم��ارات اليوم العبا 
بنبذ  ترتبط  عدة  دولية  ومعاهدات  اتفاقيات  معظم  يف  اأ�صا�صيا  رئي�صيا 
للت�صامح  عاملية  عا�صمة  واأ�صحت  العن�صري  والتمييز  والتطرف  العنف 
تلتقي فيها احل�صارات والثقافات لتعزيز ال�صام والتقارب االإن�صاين بني 
االآمنة  االأر�ض ممن يق�صدوها للعمل واال�صتثمار واالإقامة  كافة �صعوب 
يف كنفها قبيل تاأ�صي�ض االحتاد الذي نحتفل بتاأ�صي�صه قبيل خم�صني عاما 

م�صت من االإجناز والتميز.
بقلم �صحر حمزة 

الت�ضامح الإن�ضاين 
جت�ضده الإمارات الغالية  

�صالتو   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا     ، ابازيناب  نيجا�ض 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EP5287977( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0505454546

فقدان جواز �ضفر
م�صطفى   / امل���دع���و  ف��ق��د 
العراق     ، ع��ل��ي  ع��ل��ي  واث����ق 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A3963429( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0509015438

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / را�صد حممود 
باك�صتان     ، ا���ص��ل��م  حم��م��د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )CZ051993( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0563848950

فقدان جواز �ضفر
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•• ال�صارقة-الفجر:

 14-11 عمر  من  ملنت�صباتها  موؤخراً  ال�صارقة  مر�صدات  مفو�صية  نظمت 
عاماً خميماً �صيفياً افرتا�صياً ت�صمن برناجماً معتمداً من وكالة الف�صاء 
االأمريكية )نا�صا(، قدمه اأحد خربائها على مدار خم�صة اأيام، بهدف التعرف 
على اأ�صرار علوم الف�صاء وت�صجيعهّن على حب اال�صتك�صاف وحتفيزهن على 

الريادة يف هذا املجال العلمي احليوي.   
منت�صبة   25 فيها  �صاركت  تفاعلية  �صل�صلة جل�صات  التعليمي  املخيم  و�صمل 

يف جتربة ا�صتثنائية ال�صتك�صاف الف�صاء والبعثات بني الكواكب، اإىل جانب 
التعرف على االأهمية االإقليمية والدولية مل�صروع االإمارات ال�صت�صكاف املريخ، 
مركبات  من  اخلا�صة  مناذجهّن  واإط��اق  ت�صميم  فر�صة  لهّن  اأتيحت  كما 
با�صتخدام  الف�صاء  و�صواريخ  اجلوالة  الف�صاء  ا�صتك�صاف  وعربات  الهبوط 

املنهج التعليمي املعتمد لدى نا�صا. 
"التحدي  وجل�صات  العملية  االأن�صطة  من  �صل�صلة  العلمي  املخيم  وت�صمن 
مهارات  و�صقل  امل�صكات،  ح��ل  على  امل�����ص��ارك��ات  ق���درات  الختبار  الفوري" 
واملخت�صني  العلماء  م��ن  اجل��دي��د  اجليل  واإل��ه��ام  لديهّن،  النقدي  التفكري 

للتعمق يف جماالت العلوم والف�صاء والهند�صة.
و�صلطت اجلل�صات ال�صوء على م�صروع االإمارات ال�صتك�صاف املريخ )م�صبار 
االأمل(، والذي �صكل عامة فارقة يف م�صرية ا�صتك�صاف املريخ عندما دخلت 
ال��ع��ام، ويعترب  بنجاح يف م���دار ح��ول الكوكب االأح��م��ر يف ف��رباي��ر م��ن ه��ذا 
اإىل  وتهدف  العربي  العامل  يف  الكواكب  بني  مهمة  اأول  االأمل"،  "م�صبار 
علمية جديدة عن  ببيانات  العاملي  العلمي  واملجتمع  االإم��ارات  دول��ة  تزويد 

الغاف اجلوي للكوكب االأحمر وتو�صيع معارف الب�صر حوله. 
امل�������ص���ارك���ات ط����رح جم��م��وع��ة م���ن االأ�صئلة  ل��ل�����ص��اب��ات  ال��ف��ر���ص��ة  واأت���ي���ح���ت 

واال�صتف�صارات حول ا�صتك�صاف الف�صاء، حيث قام املهند�ض �صيلف�صرت �صانلي 
من وكالة نا�صا بالرد عليها يف اليوم اخلتامي للمخيم، كما ا�صتعر�ض اأمام 
ق�صرياً  فيلماً  �صملت  الف�صاء،  و�صور  الفيديو  العديد من مقاطع  الفتيات 
القبعة  املريخ، و�صور ملجرة  كيوريو�صيتي على  حول مراحل هبوط مركبة 
املك�صيكية الامعة )�صومربيرو(، وال�صورة االأوىل والوحيدة للثقب االأ�صود 
اأو  اخللق  ب�اأعمدة  ي�صمى  ملا  ال�صور  اأ�صهر  من  واح��دة  جانب  اإىل  وظ��ال��ه، 
"�صدمي الن�صر" التي التقطها تل�صكوب هابل الف�صائي وتظهر فيها ثاثة 

اأعمدة غازية عماقة تعترب مواد لت�صكيل جنوم جديدة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

حتت �صعار "نتطوع الأجل ال�صارقة" 
تطلق دائرة اخلدمات االجتماعية 
يف ال�صارقة فعاليات مع�صكر ح�صاد 
التطوعي االفرتا�صي يف ن�صخته ال� 
17، والذي ي�صتهدف االأطفال من 
�صن 6 اإىل 12 عاما، حيث ي�صتمر 
 25 16 وحتى  خ��ال الفرتة من 
من  اجل����اري،  اأغ�صط�ض  �صهر  م��ن 
ال�����ص��اع��ة ال��ع��ا���ص��رة ���ص��ب��اح��ا وحتى 

الثانية ع�صرة ظهراً.
وذك������رت ح�����ص��ة احل����م����ادي، مدير 
بدائرة  املجتمعي  ال��ت��اح��م  اإدارة 
اخلدمات االجتماعية، للعام الثاين 

هذا  بتنظيم  ت�صتمر،  التوايل  على 
جائحة  ب�صبب  اإفرتا�صيا  املع�صكر 

كورونا واالإجراءات االحرتازية.
التاحم  اإدارة  م���دي���ر  واأ������ص�����ارت 
يتخلله  املع�صكر  اأن  اإىل  املجتمعي، 
يتم  ال��ت��ي  ال��ربن��ام��ج  م���ن  �صل�صلة 
تنفيذها خال فرتة املع�صكر التي 

ت�صتمر على مدى اأ�صبوعني.
�صندية  اأو������ص�����ح�����ت  وب�������دوره�������ا؛ 
التطوع  ق�صم  رئي�ض  عبدالرحمن 
ُي�صتهل  ح���������ص����اد  م���ع�������ص���ك���ر  ان 
ال�صغري"،  "املتطوع  ب���ربن���ام���ج 
ال�����ذي ي���ق���وم ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
اجلاذبة  االف��رتا���ص��ي��ة  االأن�����ص��ط��ة 
ال��ت��ي ت���زرع ال��ف��رح��ة وال��رتف��ي��ه يف 

نفو�ض االأطفال كما وتزرع املعرفة 
املفاجاآت  اإىل  باالإ�صافة  والفائدة، 
طوال  الربنامج  وينظم  والهدايا، 

اأيام املع�صكر. 
مهارتك  "طور  ال��ربن��ام��ج  و�صمن 
يقوم  حيث  للتطوع"،  لا�صتعداد 
االطفال بح�صد �صاعاته التطوعية 
م���ن خ����ال جت��ه��ي��ز وت����وزي����ع عدد 
اأو  العاملة  للفئة  املثلجات  من   5

االأيادي امل�صاندة.
لتعزيز  "التعاون"  ب��رن��ام��ج  اأم����ا 
فيه  في�صارك  االإي��ج��اب��ي،  ال�صلوك 
االأطفال من خال ور�صة "تعاوننا 
امل�صارك  يقوم  وخالها  يزهرنا"، 
من  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال�����ص��اع��ات  بح�صد 

خ���ال م�����ص��اع��دة اأف�����راد اأ���ص��رت��ه يف 
م����ن جتهيز  امل���ن���زل���ي���ة  ال����واج����ب����ات 
املاب�ض  خ���زان���ة  وت��رت��ي��ب  امل���ائ���دة 

واالأحذية واالألعاب. 
تعزيز  يتناول  "العطاء"  وبرنامج 
ل�"ال�صيف  االإي����ج����اب����ي  ال�������ص���ل���وك 
عن  م���ه���ارات���ه  ب�����ص��ق��ل  ال�صغري" 
العطاء املثمر والواجب التطوعي، 
حيث يت�صارك االأطفال مع امل�صرفة 
من اإدارة التثقيف ال�صحي باملجل�ض 
بال�صارقة،  االأ���ص��رة  ل�صوؤون  االأعلى 
التطوعية  لل�صاعات  ح�صاد   بعمل 
من خال اإعداد 5 وجبات �صحية 
وو�صعها يف �صناديق وتوزيعها على 

الفئة العاملة.

ال��ط��ف��ل مبع�صكر  م��رك��ز  وي�����ص��ارك 
"االبتكار  ع���ن  ب��ور���ص��ة  احل�������ص���اد، 
واالبداع"، من خال �صرح وتدريب 
مداركهم  ت��و���ص��ي��ع  ع��ل��ى  االأط���ف���ال 
وح�صد  االأب���ع���اد،  ث��اث��ي  بت�صميم 
ال�����ص��اع��ات ال��ت��ط��وع��ي��ة م���ن خال 
وتقدميها  ف��ن��ي��ة  ل���وح���ة  ت�����ص��م��ي��م 

لوالديه.
لاأطفال  امل��ح��ب��ب��ة  ال���ور����ض  وم����ن 
كونها  ذكائك"  "اخترب  ور�����ص����ة 
تت�صمن األعاب وم�صابقات متنوعة، 
اإىل هيئة  اإفرتا�صية  وتنفيذ رحلة 
كما  الطبيعية،  املحميات  و  البيئة 
يكون االأطفال على موعد مع كاتبة 
الثقافة  ور���ص��ة  يف  ح��م��دان  �صل�صة 

"عزز ثقافتك"  ب��ع��ن��وان   وامل��ع��رف��ة 
ق�صة  كتابة  يف  �صت�صاركهم  وال��ت��ي 
م�صتوحاة من ق�صة �صل�صلة حمدان 

يعمل، يخرتع، يكتب.
املع�صكر؛ يوماً  كما تت�صمن برامج 
لاأطفال  وال���ت���األ���ق  ال��ت��م��ي��ز  ع���ن 
احل�صاد،  م��ه��رج��ان  يف  امل�����ص��ارك��ني 
التاألق،  رحلة  يف  امل��ه��ارت  وتطوير 
من خال اإنتاج فيديو عن التطوع. 

بالتعاون مع هيئة ال�صارقة لاإذاعة 
والتلفزيون.

كما يتلقى امل�صاركني تدريبات حول 
ال�صامة، من خال تعلم اأ�صا�صيات 
ال�����ص��ام��ة واالإ����ص���ع���اف���ات االأول���ي���ة، 
وت��ن��ظ��ي��م حقيبة  ت��رت��ي��ب  واأي�������ص���ا 
مع  بالتعاون  االأول��ي��ة،  االإ�صعافات 

برنامج �صاند .
وحتت عنوان "اال�صتدامة البيئية" 

ت��ب��ن��ي فكرة  ي�����ص��ارك االأط����ف����ال يف 
امل�صاركة  االأر���ض، من خال  �صاعة 
اأنوار الكهرباء يف مرافق  اإطفاء  يف 
امل���ن���زل مل���دة ���ص��اع��ة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
نهاية  ك��ل  ويف  بينما  بيئة.  �صركة 
اأ�صبوع، يتم تنفيذ رحلة افرتا�صية 
باالألعاب  ح��اف��ل  ب��رن��ام��ج  وتنظيم 
وامل�صابقات املتنوعة الختبار معدل 

الذكاء. 

•• اأبوظبي -وام: 

اعتمدت اجلمعية االأمريكية لاأمرا�ض املعدية م�صت�صفى " كليفاند كلينك 
اأبوظبي" اأول مركز امتياز لاإ�صراف على ا�صتخدام م�صادات امليكروبات خارج 

الواليات املتحدة االأمريكية.
ا�صتخدام  االإ�صراف على  برنامج  ب��اأن  اع��رتاف دويل  الت�صنيف هو  ويعد هذا 
حت�صني  معايري  اأع��ل��ى  ي��ت��ج��اوز  اأو  يلبي  امل�صت�صفى  يف  امل��ي��ك��روب��ات  م�����ص��ادات 
ا���ص��ت��خ��دام م�����ص��ادات امل��ي��ك��روب��ات وحم��ارب��ة م��ق��اوم��ة م�����ص��ادات امل��ي��ك��روب��ات – 
اأعلنته  ملا  وفقا  الب�صرية  تواجه  تهديدات  ع�صرة  اأخطر  من  واح��دة  ب�صفتها 

منظمة ال�صحة العاملية.
 131 ب��ني  م��ن  االآن  اأبوظبي"  كلينك  "كليفاند  م�صت�صفى  اأ�صبح  وب��ذل��ك 
منذ  الت�صنيف  ه��ذا  على  يح�صل  املحدة  ال��والي��ات  خ��ارج  والوحيد  برناجما 

اإطاقه يف عام 2017.

ا�صتخدام  على  االإ���ص��راف  لربنامج  امل�����ص��ارك  امل��دي��ر  اللبابيدي  ران��ي��ا  وق��ال��ت 
هذا   "  : اأبوظبي"  كلينك  "كليفاند  م�صت�صفى  يف  امل��ي��ك��روب��ات  م�����ص��ادات 
االإ�صراف  ليكون  العمل اجلاد يف موؤ�ص�صتنا  ل�صنوات من  تتويج  الت�صنيف هو 

على ا�صتخدام م�صادات امليكروبات من اأولوياتنا االأوىل يف رعاية املر�صى".
ت��ب��داأ االأم���را����ض ال�صائعة يف  امل��ي��ك��روب��ات عندما  وحت���دث م��ق��اوم��ة م�����ص��ادات 
ا�صتخدام  فاالإفراط يف  امليكروبات  تلك  ملكافحة  امل�صتخدمة  االأدوي��ة  مقاومة 
االأدوية امل�صادة للميكروبات يوؤدي اإىل ت�صريع هذه العملية وقد مت ربط هذا 
اأنواعا من العدوى ال ميكن  "ميكروبات فائقة القدرة" ت�صبب  االأمر بتطور 

عاجها باالأدوية احلالية امل�صادة للميكروبات مثل امل�صادات احليوية.
ويقوم برنامج االإ�صراف على م�صادات امليكروبات الذي ي�صرف عليه امل�صت�صفى 
م�صادات  ا�صتخدام  لتقليل  الازمة  اال�صرتاتيجيات  وتتبع  وتنفيذ  بتطوير 
الطبية  النتائج  اأف�صل  تقدمي  على  احلر�ض  مع  ه��ذا  ع��ام  ب�صكل  امليكروبات 

املمكنة للمر�صى، ب�صكل م�صتمر.

يف  امليكروبات  م�صادات  ا�صتخدام  على  االإ���ص��راف  برنامج  عمل  �صميم  وم��ن 
كل من �صيدلية  القائم بني  اأبوظبي" التعاون  كلينك  "كليفاند  م�صت�صفى 
م�صتوى من  اأع��ل��ى  ي��وف��رون  ال��ذي��ن  امل��ع��دي��ة  االأم���را����ض  واأط���ب���اء  امل�صت�صفى 
يف  متخ�ص�ض  �صيديل  يعمل  حيث  املر�صى  رعاية  على  االإ���ص��راف  م�صتويات 
املر�صى  �صجات  ملراجعة  املعدية  االأمرا�ض  ا�صت�صاري  مع  املعدية  االأمرا�ض 
الذين و�صفت لهم اأدوية م�صادة للميكروبات وذلك لتح�صني الرعاية ال�صحية 

التي يتلقاها املر�صى.
امل�صادات  ا�صتخدام  م��ن  احل��د  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  حت�صني  اإىل  باالإ�صافة 
م�صادات  ا�صتخدام  على  االإ���ص��راف  برنامج  يلتزم  عليها  وال��رق��اب��ة  احليوية 
ال�صاعية  اأبوظبي" بدعم اجلهود  كلينك  "كليفاند  امليكروبات يف م�صت�صفى 

على نطاق اأو�صع ملكافحة انت�صار االأمرا�ض املقاومة لاأدوية.
يف  االآخ��ري��ن  اخل��دم��ات  مقدمي  من  للعديد  ا�صت�صاريا  دورا  الربنامج  وق��دم 
ال�صعودية لدعم تطوير برامج  اأنحاء دولة االإم��ارات واململكة العربية  جميع 

مع  كثب  عن  امل�صت�صفى  ويعمل  امليكروبات  م�صادات  ا�صتخدام  على  االإ�صراف 
لو�صع  واالإم����ارات  اأبوظبي  يف  امليكروبات  م�صادات  ا�صتخدام  مقاومة  جل��ان 

االإر�صادات الازمة حمليا ووطنيا.
الدولة ويف اخلارج  اأنحاء  �صركائنا يف جميع  " نعمل مع   : اللبابيدي  وقالت 
على و�صع خطط االإ�صراف على ا�صتخدام م�صادات امليكروبات وو�صع برامج 
تنفيذها وامل�صاركة مبعرفتنا م�صوؤولية ناأخذها على حممل اجلد الأن امل�صكات 
العاملية تتطلب منا اأن نتعاون جميعا ملعاجلتها." اإ�صافة اإىل الن�صائح الطبية 
يقدم م�صت�صفى "كليفاند كلينك اأبوظبي" اأي�صا برناجما تدريبيا لاإ�صراف 
على ا�صتخدام م�صادات امليكروبات وذلك يف "اأكادميية االإ�صراف على ا�صتخدام 
م�صادات امليكروبات" وعلى مدى اأ�صبوعني يقدم الربنامج للمتخ�ص�صني يف 
التي  واخل��ربة  واالأدوات  املعرفة  الدولة  اأنحاء  جميع  من  ال�صحية  الرعاية 
بها  يعملون  التي  ال�صحية  املرافق  يف  مماثلة  برامج  الإن�صاء  اإليها  يحتاجون 

ومنذ اإطاق هذا الربنامج اأكمل 24 �صيدلياً هذه الدورة التدريبية.

خالل مع�صكر ح�صاد التط�عي االفرتا�صي يف ن�صخته الـ 17 

»اجتماعية ال�ضارقة« ت�ضتقطب الأطفال مبجموعة 
من الربامج لتنمية مهارات املتطوع ال�ضغري  

»كليفالند كلينك اأبوظبي« اأول مركز امتياز لالإ�ضراف على ا�ضتخدام م�ضادات امليكروبات

•• عجمان  -الفجر:

حر�صاً من هيئة النقل -عجمان  لتقدمي اأف�صل اخلدمات والتي 
االإجراءات  كافة  ت�صهيل  ل�صمان  و  اجلمهور  احتياجات  تواكب 
قدم مركز �صبيد لفح�ض وت�صجيل املركبات التابع للهيئة بخدمة 

.  2021 من  االأول  الن�صف  خال  متعامًا   80.613
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�صام�صي  خلف  ر���ص��ا  ال�صيدة  اك���دت 
مركز  لتهيئة  ت�صعى  الهيئة  اأن  املوؤ�ص�صي   ال��دع��م  و  اال�صتثمار 
�صبيد وتطوير  خدماته ب�صكل دوري وم�صتمر  وذلك مبا ي�صمن 
يت�صم  باأن  ا�صتمرارية االأعمال ويتوافق مع روؤية عجمان 2021 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف ع��ج��م��ان ب��ال��ك��ف��اءة وال��ف��ع��ال��ي��ة  و حت�صني 

اخلدمات العامة جلعل عجمان مدينة ع�صرية متكاملة. 

واأ���ص��اف��ت ان ه���ذه ال��ت��ط��ورات احل��ا���ص��ل��ه ت��ت��واك��ب م��ع متطلبات 
للعماء  ال�صامة  معايري  تطبيق  على  احل��ر���ض  م��ع  اجلمهور 
واملوظفني حيث اأن مركز �صبيد وكاإجراء احرتازي، يقدم خدمة 
الفح�ض من املركبة دون حاجة  املتعامل اإىل النزول من مركبته 

يف جميع مراحل الفح�ض والتي ت�صتغرق 8 دقائق.
لفح�ض  �صبيد  مركز  مدير  ال�صاعر  ح�صن  عمار  ال�صيد  واأ���ص��ار 
التكنولوجيا  اإ�صتخدام  على  تعمل  الهيئة  اأن  املركبات  وت�صجيل 
العماء  يعزز  جتربة  الرقمنة مما  نحو  والتوجه  مكثف  ب�صكل 
مع املركز بطريقة مميزة واأكرث  اأماناً واأقل تكلفة.  واأ�صاف ، اأن 
تطبيق اآلية الفح�ض من املركبات عمل على تقنني وقت الفح�ض 
و�صهل االإجراءات على العميل حيث  يعد مركز �صبيد اأول مركز 
اإ�صتام  و  الرقمي  ال��دف��ع  خا�صية  يطبق  ال��دول��ة  م�صتوى  على 

�صهادة الفح�ض عرب الر�صائل الن�صية دون حاجة العميل للتعامل 
مع موظف اخلدمة و االنتظار.

اأخ���رى على م�صتوى ع���اٍل من  ي��ق��دم م��رك��ز  �صبيد خ��دم��ات  كما 
الفني للمركبات  الفح�ض  و ت�صمل  التميز  للجمهور   و  اجل��ودة 
ت�صاريح  ال��ن��اري��ة،  ال���دراج���ات  امل��ق��ط��ورات،  الثقيلة،  و  اخلفيفة 
ترخي�ض  خدمات  بجانب  وال�صمكرة  الهيكل  واإ���ص��اح  اال��ط��اء 
  . االأرق���ام  ل��وح��ات  ، وخ��دم��ات م�صنع  املركبات  ت��اأم��ني   ، املركبات 
باالإ�صافة اإىل ذلك، يوفر املركز خدمة الريكفري والتي ت�صاعد 
الفني للمركبة دون حاجته لزيارة  اإج��راء الفح�ض  العميل على 
اإىل املركز   املركز وذلك من خال نقل املركبة من مقر تواجده 
اإىل  ذلك  بعد  واإرجاعها   الفني   الفح�ض  اإج���راءات  كافة  واإنهاء 

مقر العميل جمدداً .

مركز �ضبيد لفح�ض وت�ضجيل املركبات يخدم 80,613 متعاماًل خالل الن�ضف الأول من 2021  

علمت املنت�صبات مهارات التفكري النقدي وحل امل�صاكل

»مر�ضدات ال�ضارقة« يتعرفن على اأ�ضرار علوم الف�ضاء يف خميم افرتا�ضي معتمد من نا�ضا

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )6792/2021(
املنذر/ مرمي علي عبد اللة قرقا�ض -  اجلن�صية االمارات

املنذراليه :- حمد على حممد بن دروي�ض الطنيجي - اجلن�صية االمارات
يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليها الإنذارها باالآتي:

املنتهية  ال�صنه  اإيجار  ب��دل  قيمة  اإجمايل  متثل  دره��م   ٩٤،٠٠٠  /= وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرورة 
االيجارية  ال�صنه   +   2021/3/9 وانتهت   2020/3/10 بتاريخ  ب��داأت  والتي  جتديد  دون 
 7،600 2022/3/9 + مبلغ وقدرة =/  2021/3/10 وتنتهي  احلالية التي بداأت بتاريخ 
درهم مرافق و وفق العقد مع �صرعة مراجعة املنذرة ال�صتام عقد االيجار اجلديد بعد ال�صداد 
وذلك خال �صهر واحد من تاريخ تبليغكم بهذا االإخطار واإال �صوف نلجاأ اإيل اتخاذ االإجراءات 
القانونية �صدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل االإيجار واالخاء عن فرتة �صغل املاأجور 

و�صداد املرت�صده يف ذمتكم و الر�صوم و امل�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر

رقم الإنذار )6793/2021(
املنذر/ عقارات بن �صوقات -  رخ�صة جتارية رقم )230980(

�صد املنذراليها :- تقوى حممد خري ابراهيم قنديل - اجلن�صية ال�صودان
يتوجه املنذر بهذا االإنذار اىل املنذر اليها الإنذارها باالآتي: 

خم�صة  خ��ال  وذل��ك  دره��م   19،159،50 وق����دره/=  مبلغ  ب�صداد  ب�����ص��رورة 
اإيام من تاريخ ا�صتامكم هذا االإخطار واإال �صوف نلجاأ اإيل اتخاذ االإجراءات 
القانونية �صدكم مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل االإيجار عن فرتة �صغل 

املاأجور و �صداد املرت�صدة يف ذمتكم و الر�صوم و امل�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة عجمان - املحكمة الإبتدائية املدنية
اأداء   اأمر   AJCFICICPL2021 /0002104 يف  الدعوى رقم

اإىل:املحكوم عليه/ �صركة غلفا لا�صتثمارات العامة �ض.م.ع حاليا” 
�صركة غلفا للمياه املعدنية وال�صناعات التحويلية ذم م -�صابقا”، العنوان : 9300736

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2021/6/5 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاه
ل�صالح/ �صركة غنتوت لل�صناعات البا�صتيكية �ض.ذ.م.م،

�ض.م.ع  العامة  لا�صتثمارات  غلفا  �صركة   (( �صده  املطلوب  الطرف  باإلزام  ناأمر   : املحكمه  بالتايل:قررت 
حاليا” _ �صركة غلفا للمياه املعدنية وال�صناعات التحويلية �ض.م.ع �صابقا” (( باأن يوؤدي للطرف الطالب 
))�صركة غنتوت لل�صناعات البا�صتيكية �ض.ذ.م.م (( : مبلغا وقدره 78.833.66 درهما) ثمانية و�صبعون 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة   ،) فل�صا  و�صتون  و�صتة  درهما  وثمامنائة وثاثة وثاثون  األفا 
اأتعاب  درهما مقابل  واأل��ف  بامل�صروفات  االإل��زام  ال�صداد، مع  املوافق2021/06/03 وحتى متام  املطالبة 
املحاماة وال�صمول بالنفاذ املعجل. حكما ً قابا لا�صتئناف خال املدة القانونية -----15--- يوما اعتبارا 

من اليوم التايل لن�صره.
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
جتاري   SHCAPCICOMS2021 /0000624 يف  الدعوى رقم

بالن�شر وعلى لوحة اإعالنات املحكمة 
امل�صتاأنف �صده :2 - حممد �صريف حممد حنيف ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مالك موؤ�ص�صة / حممد �صريف 
بناية   - العروبة  �صارع  ال�صاعة خلف   - ال�صارقة  اإمارة   : عنوانه   - واال�صباغ  ال�صحية  املواد  لتجارة  حنيف 
متحرك   06/5626611 رقم  هاتف  عبداهلل  ابراهيم  عبداهلل  ملك    -  302 رقم  حمات   - النباعة 

 050/2912176
ليكن معلوما لديك اأن امل�صتاأنف : ع�صام �صيف عبداهلل حامد العبدويل 

 /0000624 رقم  االإبتدائية  الدعوى  يف    ،  20../.../... بتاريخ  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  قد 
جتاري.   - املدنية  االإ�صتئناف  حمكمة    SHCAPCICOMS2021

املوافق   ....... يوم   ...... الق�صاء  بدار  ال�صارقة  حمكمة  امام  ميثلك  من  ح�صور  او  ح�صورك  فيقت�صي 
2021/8/31 ال�صاعة 9.00 �صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�صورك او ح�صور من 

ميثلك قانونا ف�صتنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك. 
مكتب اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اإطاق  عن  الوطني  االأر�صيف  اأعلن 
الوثائق  اإدارة  يف  املاج�صتري  برنامج 
ودرا�������ص������ات االأر������ص�����ي�����ف، وال��������ذي مت 
جامعة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت�����ص��م��ي��م��ه 
ال�����ص��ورب��ون اأب��وظ��ب��ي، و���ص��ت��ب��داأ �صنته 
�صبتمرب  يف  االأوىل  االأك�����ادمي�����ي�����ة 
ال���ربن���ام���ج  ه������ذا  وج�������اء   ،2021
املنت�صبني  لتاأهيل  الرفيع  االأكادميي 
ب������امل������ه������ارات ال�������ازم�������ة ل����ارت����ق����اء 
مع  وان�صجاماً  االأر�صيفية،  باملنظومة 
التطور الذي ي�صهده ع�صرنا احلايل 
وبرامج  والتوثيق  االأر�صفة  يف جمال 
ال����ذك����اء اال����ص���ط���ن���اع���ي وغ������ريه من 
الربنامج  هذا  ويعّد  التقنية،  العلوم 
الدرا�صية  الربامج  لت�صل�صل  تتويجاً 
الوطني  االأر���ص��ي��ف  بها  يتعاون  التي 
اأبوظبي؛  ال�������ص���ورب���ون  ج��ام��ع��ة  م���ع 
املهنية يف  ال�����ص��ه��ادة  ب��رن��ام��ج  ج���اء  اإذ 
ال���ذي مت  ال��وث��ائ��ق واالأر���ص��ي��ف  اإدارة 
االأر�صيفات  موظفي  لتاأهيل  اإع���داده 
احل����ك����وم����ي����ة وت����ع����زي����ز م���ع���ارف���ه���م، 
الوثائق  اإدارة  ب��ك��ال��وري��و���ض  وت����اه 
خلريجي الثانوية العامة، وقد اأثبت 
الربناجمان جناحهما ما �صجع على 
ا����ص���ت���ح���داث ب���رن���ام���ج امل��اج�����ص��ت��ري يف 

جمال االأر�صفة.
قال  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  ا�صتحداث  وع��ن 

اآل علي املدير  �صعادة عبد اهلل ماجد 
اإن  ال��وط��ن��ي:   ل��اأر���ص��ي��ف  التنفيذي 
النجاح الذي حققه االأر�صيف الوطني 
ال�صوربون  ج��ام��ع��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
اأبوظبي يف برناجمي ال�صهادة املهنية 
التعاون  على  �صجعنا  والبكالوريو�ض 
املاج�صتري  برنامج  ال�صتحداث  م��ع��اً 
االأر�صيف،  ودرا�صات  الوثائق  اإدارة  يف 
ون��ح��ن ن��ع��ق��ُد اأم����ًا ك��ب��رياً ع��ل��ى هذا 
ياقي  اأن  ن��ت��وق��ع  ال����ذي  ال��ربن��ام��ج 
التخ�ص�ض هو  الأن هذا  اإقبااًل كبرياً 
االإم�����ارات  ن��وع��ه يف دول���ة  االأول م��ن 
ال����ع����رب����ي����ة امل�����ت�����ح�����دة، ومي����ن����ح ه����ذا 
اأكرب لدى  الربنامج اخلريجني ثقة 
دخ��ول��ه��م ���ص��وق ال��ع��م��ل، وذل����ك الأنه 

م�صتوى  يوفر  �صامًا  برناجماً  يعد 
ال��ف��ك��ري الناجم  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع����اٍل م���ن 
املتخ�ص�صة يف جماالت  البحوث  عن 
االأر�صفة وكل ما ميتُّ اإليها ب�صلة من 
العلوم احلديثة، والتي متهد ال�صبيل 

للتفكري خارج ال�صندوق.
هذا  ال��وط��ن��ي  االأر����ص���ي���ف  اأوىل  وق���د 
حر�صاً  ك���ب���رياً  اه��ت��م��ام��اً  ال���ربن���ام���ج 
اإع��داد جيل من املحرتفني  منه على 
اأعقاب  يف  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  املتمر�صني 
الثورة املعلوماتية، والتحول الرقمي 
ال�������ذي �����ص����اد يف خم���ت���ل���ف امل����ج����االت 
الورقية،  غ���ري  واالإدارة  االإداري���������ة 
اإع��������داد  اإىل  ال�����ربن�����ام�����ج  وي�����ه�����دف 
ي�صغلوا  ل��ك��ي  امل��ت��م��ي��زي��ن  امل��ن��ت�����ص��ب��ني 

واملتو�صطة  العليا  االإدارة  املنا�صب يف 
يف خمتلف اجلهات، اأو يوؤهلهم ملتابعة 
اإدارة  ال��دك��ت��وراه يف تخ�ص�ض  درا���ص��ة 

الوثائق واالأر�صيف.
ال�صوربون  ج��ام��ع��ة  ���ص��ع��ادت��ه  و���ص��ك��ر 
ال��ع��ري��ق��ة ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��ا ال���دائ���م مع 
�صبباً  كان  وال��ذي  الوطني،  االأر�صيف 
امل�صاريع  جميع  حتقيق  يف  رئ��ي�����ص��ي��اً 
اإىل  م�صرياً  ب��اه��راً،  جناحاً  امل�صرتكة 
يرثي  املاج�صتري  برنامج  منهاج  اأن 
ومنهجية  نظرية  مبعرفة  ال��ط��ال��ب 
يكت�صبها  تعليمية  وبتجربة  متعمقة، 
م����ن خ�����ال ال����ت����دري����ب واخل�������ربات، 
لتطبيق  للطلبة  الفر�صة  يتيح  مما 
بيئة  يف  واملتميزة  املكت�صبة  مهاراتهم 

الذي  الربنامج  بهذا  واأ���ص��اد  العمل. 
تخ�ص�صية  مب��ع��ارف  املنت�صب  ي���زود 
ومهارات جديدة من جراء التخ�ص�ض 
العميق يف البحث والدرا�صة ما يعزز 
واالبتكار  االإب���داع  على  ال��ق��درة  لديه 
املنت�صبني  وي��ع��ّد  العلمي،  والتفكري 
اإليه ليكونوا رواد التطوير يف جمال 
اهتمامهم  م��ع  واالأر���ص��ف��ة،  ال��ت��وث��ي��ق 
االأ�صاليب  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��م 
�صواء  ح��دٍّ  على  واحلديثة  التقليدية 
وحفظ  االأر�صيفات،  وتنظيم  حلفظ 
ال��وث��ائ��ق وم��ع��اجل��ت��ه��ا يف ظ��ل وجود 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ه��ائ��ل��ة، واحل���داث���ة التي 
هذا  متيز  �صمة  غ��دت  والتي  نعي�صها 

الع�صر.

وق����ال ���ص��ع��ادت��ه: اإن���ن���ا ن��ح��ر���ض على 
والنظرية  امل��ع��رف��ي��ة  ال����رثوة  ت��ع��زي��ز 
التي �صيجنيها الطالب من الربنامج 
بالتطبيق  للماج�صتري،  االأك���ادمي���ي 
العملي من خال الزيارات اإىل مقر 
االأر�صيف الوطني، والتجارب العملية 
احلفظ  مركز  يف  بها  �صي�صارك  التي 
والرتميم التابع لاأر�صيف الوطني، 
وال بد للمنت�صبني اإىل هذا الربنامج 
جوانب  جلميع  الدقيقة  املعرفة  من 
العلوم  ���ص��ي��م��ا  وال  ال��ت��خ�����ص�����ض  ه����ذا 
اال�صطناعي  كالذكاء  ج��داً  احلديثة 
اأن ي��دخ��ل ب��ق��وة جمال  ال����ذي ن��اأم��ل 
اإىل جانب تنمية  التوثيق واالأر�صفة، 
الوعي الثقايف للحفاظ على الوثائق 

وتعزيز  واأ���ص��ك��ال��ه��ا  اأن���واع���ه���ا  ب��ك��اف��ة 
البحث العلمي يف هذا املجال.

و�صكرت الربوفي�صورة �صيلفيا �صريانو 
مديرة جامعة ال�صوربون يف اأبوظبي- 
ح�صن  ع���ل���ى  ال����وط����ن����ي  االأر������ص�����ي�����ف 
ا�صتحداث  م��راح��ل  جميع  يف  تعاونه 
اإدارة  يف  املاج�صتري  درج���ة  وت�صميم 
ال��وث��ائ��ق ودرا���ص��ات االأر���ص��ي��ف، والتي 
يتم تدري�صها باللغة االإجنليزية مدة 
الربنامج  ه���ذا  وُي���دّر����ض يف  ع��ام��ني، 
واملتخ�ص�صني  االأ����ص���ات���ذة  م���ن  ع���دد 
اإك�صاب  ي�صتطيعون  الذين  واخل��رباء 
اإىل هذا الربنامج مهارات  املنت�صبني 
التخ�ص�ض  جمال  يف  وتعُمقاً  مهنية، 

العلمي الذي يتطور با�صتمرار.

هاماً  دوراً  االأر�صفة  تلعب  واأ�صافت: 
ل��ل��غ��اي��ة ف��ه��ي مب��ث��اب��ة ذاك������رة االأمم 
ال�صعيدين  املجتمع على  التي ترثي 
تقّدم  اإن  ح��ي��ث  وال���ف���ك���ري،  ال��ث��ق��ايف 
ارتباطاً  ي��رت��ب��ط  وت��ط��وره��ا  ال�����دول 
وث��ي��ق��ا ب��اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف حفظ 
ال��ت��اري��خ وال��ت��ع��ّل��م م��ن امل��ا���ص��ي، وهو 
اإال من خال  اأم��ر ال ميكن حتقيقه 
اإتقان علم اإدارة ال�صجات واأر�صفتها. 
كما اأثمر التعاون الناجح بني جامعة 
ال�������ص���ورب���ون اأب����وظ����ب����ي واالأر�����ص����ي����ف 
وفريدة  مميزة  برامج  ع��دة  الوطني 
ال�صجات  اإدارة  ع��ل��م  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن 
جمعت  والتي  االأر�صيفية  والدرا�صات 
ب��ني ال��ت��م��ي��ز االأك���ادمي���ي ال���ذي يعود 
اإىل 760 �صنة خلت واأ�صاتذة وخرباء 
باأن  كاملة  ثقة  على  نحن  ع��امل��ي��ني.  
ه����ذا ال���ت���ع���اون ���ص��ي��ث��م��ر ال��ع��دي��د من 
االإجنازات يف امل�صتقبل ونتطلع لروؤية 
�صيحدثها  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  االآث�����ار 
تطويرهم  خ����ال  م���ن  اخل���ري���ج���ون 
ي���ع���م���ل���ون بها  ال����ت����ي  ل���ل���م���وؤ����ص�������ص���ات 
واالإ�صهام يف دعم امل�صرية االقت�صادية 

للدولة ب�صكل عام.

بالتعاون مع جامعة ال�ص�رب�ن اأب�ظبي

الأر�ضيف الوطني يعلن عن اإطالق برنامج املاج�ضتري والبدء بالدرا�ضة يف �ضبتمرب القادم

•• دبي – د.حممود علياء

بدبي،  وال���رتاث  للثقافة  امل��اج��د   جمعة  مركز  ا�صت�صاف 
الع�صَو وامل�صوؤول يف احتاد املبدعني العرب ،الدكتور حممد 
م االأخرُي حما�صرًة تفاعليًة بعنوان  ع�صام حمو، حيُث قدَّ
من  اأك��رث  ح�صرها  الوظيفي"،  واالتيكيت  "الربوتوكول 
مائة من نخبة االأ�صاتذة اجلامعيني واالإعاميني وروؤ�صاء 
وخا�صة  حكومية  موؤ�ص�صات  يف  واالت�صال  االإع��ام  اأق�صام 

من حمتلف الدول العربية .

املحا�صَر  ل��ك��نَّ  ب��ع��د،  ع��ن  االت�����ص��ال  بتقنية  ال��ل��ق��اء  ج��رى 
العلمية  وخ�����ربات�����ِه  واإم���ك���ان���ي���ات���ِه  ب���اأ����ص���ل���وب���ه  ا����ص���ت���ط���اع 
للتفاعل  وجذبهم  احلا�صرين  ثناء  نيل  من  والتوا�صلية 
اأ�صرار  خالهما  ت��ن��اوَل  �صاعتني،  م��دار  على  معه  الكبري 
ال��ف��رق بني  ال��ربوت��وك��ول الوظيفي، و���ص��رَح عربها  ع��امل 

الربوتوكول واالتيكيت وقدم رباعيَة اال�صتماِع املتميز.
     كما عر�َض الدكتور حممد ع�صام حمو بع�َض منظوماتِه 
من  العديِد  على  فهم  وعرَّ األَفها،  التي  اخلا�صة  العلمية 
قواعِد اجللو�ض واللقاء االإبداعي، والطريقة االحرتافية 

يف التعريف عن الذات، ومما اأثاَر انتباَه احلا�صرين حديثُه 
املحور  ه��ذا  خ��اَل  عر�َض  اإذ  الربوتوكولية  االأل��ق��اب  عن 
امل�صطلحاِت الربوتوكولية  املعتمدة بني ع�صراِت  الفوارَق 

امل�صتخدمة يف املرا�صات اأو املخاطبات ال�صفهية.
اأن ه��ذه املحا�صرة ه��ي الثالثة       وم��ن اجل��دي��ر بالذكر 
ينظمها  ال��ت��ي  ال�صيفي  ال��ث��ق��ايف  امل��و���ص��م  فعاليات  �صمن 
الن�صاء  مو�صوع  يف  االأوىل   املحا�صرة  كانت  حيث  املركز، 
املكتبات  يف  الرقمية  امل�صتودعات  عن  ،والثانية  واملكتبات 

اجلامعية .

كليات التقنية العليا تبداأ اللقاءات التعريفية للطلبة اجلدد
•• اأبوظبي- وام:

بكليات  امللتحقني  اجل��دد  للطلبة  ال�صنوية  التعريفية  اللقاءات  اليوم  تبداأ 
ت�صتهدف  والتي   ،2022-2021 العليا للعام االأكادميي اجلديد  التقنية 
مبختلف  ال16  الكليات  ف��روع  م�صتوى  على  وطالبة  طالب   2300 نحو 

مناطق الدولة.
اإر�صادي  تعريفي  برنامج  يف  متتاليني  يومني  م��دار  على  الطلبة  وينتظم 
وبدء  بالكليات  التحاقهم  بعملية  يتعلق  م��ا  ك��ل  على  اإط��اع��ه��م  ي�صتهدف 
درا�صتهم بجاهزية وا�صتعداد، خا�صة مع ا�صتمرار الكليات يف تطبيق منوذج 
"الهجني" الذي اأثبت جناح وفاعلية عالية خال العام االأكادميي  التعليم 

املا�صي.
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�صام�صي  عبداللطيف  الدكتور  �صعادة  وهناأ 
العليا، الطلبة اجلدد املقبولني يف الكليات والذين �صتتاح لهم فر�صة معاي�صة 

جتربة تعليمية �صيقة يف ظل ما تتميز به الكليات من تعليم تطبيقي نوعي 
بنموذج  ي�صمى  فيما  ل��وج��ه  وج��ه��اً  والتعلم  ُب��ع��د  ع��ن  التعلم  ب��ني  م��ا  يجمع 
االأكادميي  العام  تطبيقه  خال  كبرياً  جناحاً  حقق  ال��ذي  الهجني  التعليم 
املا�صي، باالإ�صافة اىل منح الطالب فر�صة احل�صول على �صهادة احرتافية 
يف تخ�ص�صه واملعتمدة من اجلهات العاملية املانحة لها، كذلك متيز الكليات 
بكونها اأول موؤ�ص�صة تعليم عايل تعتمد بالدولة كمناطق اقت�صادية ابداعية 
حرة بحيث متكن طلبتها من تاأ�صي�ض م�صاريعهم اخلا�صة وبناء م�صتقبلهم 

املهني ب�صكل مبكر.
واأ�صاف الدكتور ال�صام�صي اأن الطلبة اجلدد �صينخرطون على مدار يومني 
يتعلق  ما  بكل  تعريفهم  ت�صتهدف  التي  التعريفية  اللقاءات  برنامج  �صمن 
بتجربتهم التعليمية يف الكليات، حيث �صيعقد اليوم االأول عن ُبعد ويلتقي 
فيه الطلبة اجلدد مع مديري الكليات على م�صتوى الفروع ال16 للرتحيب 
بهم وتعريفهم بامتيازات الدرا�صة يف الكليات واالجراءات االحرتازية املتبعة 

الكليات  يف  املتبع  التعليمي  النمط  وتو�صيح  و�صامتهم  اأمنهم  ل�صمان 
واملتمثل يف "التعليم الهجني" واملطبق وفق احتياجات كل برنامج وتخ�ص�ض 
بقنوات  لتعريفهم  اإ�صافة  والتطبيقية،  النظرية  ال��درا���ص��ة  م�صتوى  على 
التوا�صل الداخلية مع الكليات، يف حني اأن اليوم التعريفي الثاين �صيتطلب 
ح�صور الطلبة اجلدد للكليات ال�صتكمال اجراءات الت�صجيل ومنحهم فر�صة 
ا�صتثمارهم  وكيفية  لهم  املتوفرة  واخل��دم��ات  الكليات  مرافق  اىل  التعرف 

االأمثل للبيئة التعليمية املتطورة املتوفرة لهم.
وجتدر اال�صارة اىل اأن الطلبة اجلدد املقبولني هذا العام على م�صتوى كليات 
واملطبقة يف   / املبا�صر  /القبول  ا�صتوفوا متطلبات  العليا هم ممن  التقنية 
الكليات منذ العام 2010 والتي متكنهم من االلتحاق مبا�صرة بالتخ�ص�صات 
العلمية املطروحة، مبا يتواءم مع معايري هيئات االعتماد املحلية والعاملية، 
ومن بني متطلبات القبول املبا�صر اأن يحقق الطالب م�صتوى كفاءة يف اللغة 
التقنية يف ظل  اأن كليات  اأو ما يعادلها، كما   1100 االجنليزية  االإم�صات 

تعاونها الدائم مع وزارة الرتبية والتعليم فاإنها على ا�صتعداد لتنفيذ برامج 
تاأهيلية لرفع كفاءة الطلبة الذين مل يتمكنوا من حتقيق متطلبات القبول 

لتمكينهم من موا�صلة درا�صتهم على م�صتوى التعليم العايل.
ال�صتقبال  وال�صامة  ال�صحة  م�صتوى  على  ا�صتعداداتها  الكليات  واأكملت 
الطلبة مع بدء العام االأكادميي اجلديد وذلك من خال االلتزام بتطبيق 
املعمول  التوجيهات  وفق  املتبعة  والتنظيمية  االح��رتازي��ة  االج���راءات  كافة 
التعليم على م�صتوى الدولة، ومتت موافاة الطلبة بكافة  بها يف موؤ�ص�صات 
الكليات والتي تتعلق بال�صماح بدخول  املتعلقة بدخولهم ملقار  اال�صرتاطات 
الطلبة احلا�صلني على تطعيم جرعتني واإبراز ذلك عرب تطبيق احل�صن مع 
 PCR ا�صرتاط اأن يح�صر كل طالب يف اليوم االول للدوام ولديه فح�ض
�صلبي �صالح ملدة 72 �صاعة، يف حني �صيكون على الطلبة املعفيني ر�صمياً من 
�صلبي مدته   PCR اإب��راز فح�ض  والظاهر على تطبيق احل�صن  التطعيم 

�صاعة يف حال احل�صور للكليات.  48
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العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0014374
اخطار عديل للوفاء مببلغ 75000 درهم

املخط�ر/ ناودفيتى �صيدهارتان بيجوكومال - اجلن�صية الهند واحمل بطاقة هوية رقم 784197346868199
العن�وان / ال�صارقة  - هاتف رقم / 0505956910

املخطر اإليه / يفوين فريناديز وين�صي�صياو – اجلن�صية الفلبني وحتمل بطاقة هوية رقم 784198629484712
العن�وان/ دبي – املارينا - هاتف رقم / 0585690686

املو�صوع / اإخطار عديل للوفاء مببلغ 75000 درهم ) خم�صة و�صبعون الف ( درهم
املخطر اإليه حرر �صيك للمخطر مببلغ 75000 درهم مو�صوع ال�صيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن املدعي عليه 
حيث انه بتاريخ ا�صتحقاق ال�صيك توجه املدعي ل�صرف ال�صيك اإال اأنه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�صحب  
2017/11/22 وامل�صحوب على بنك  75000 در هم بتاريخ ا�صتحقاق  وبياته كالتايل: ال�صيك رقم000016 مببلغ 
ابوظبي التجاري وحيث اإن املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�صتحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً 
ولكن دون جدوى، لذلك ، فاننا نخطركم ب�صرورة �صداد مبلغ املذكور خال خم�صة اأيام من تاريخ اإخطاركم واال �صن�صطر 

التخاذ االإجراءات القانونية، واطلب من ال�صيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االإخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اإخطار منا بذلك

الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0013988
املخط�ر: عماد الدين حممد عمر �صوا�ض - اجلن�صية:�صوريا – ويحمل هوية اماراتية رقم )784198510946100( 
ب�صفته وكيا عن ال�صيد/جا�صم حممد خمي�ض حممد بن خادم – اإماراتي اجلن�صية مبوجب وكالة م�صدقة لدى ال�صيد 

الكات العدل يف ال�صارقة بالرقم )SH20190529D21567( بتاريخ )2019/05/30(،
العنوان : عجمان - مدينة االمارات �صيتي - هاتف رقم: 5020200230

)Q252385( املخطر اإليه: �صائد ح�صني احمد �صمحان - اجلن�صية: االأردن – ويحمل جواز �صفر رقم
العنوان: ال�صارقة - هاتف رقم : 0558635599

مو�صوع االإخطار : اإخطار عديل بالوفاء بقيمة )10،600( درهم
الوق�ائ�ع : حيث ان املخطر ا�صتلم من املخطر اإليه �صيك مقابل معامات �صخ�صية فيما بينهم، وقام املخطر بتحرير ال�صيك 
وعند تقدمي ال�صيك للبنك اأعي�د ب�دون ر�صيد وعدم كفايته وعند مراجعته ماطل يف ال�صداد وقام املخطر باالت�صال على 
ب�ق�ي�م�ة )10،600(  رق�م )000316(  �صي�ك  املخطر اإليها مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى وبيانات ال�صيك كاالآتي : 1- 

درهم وتاري�خ اال�صتح�ق�اق )2021/04/15( امل�صحوب على بنك االإمارات دبي الوطني، 
لذلك ،  ان املخطر يخطر املخطر اإليه ب�صرورة �صداد املبالغ املرت�صدة بذمته وامل�صتحق للمخطر وذلك يف موعد اأق�صاه 
)5( اأيام من تاريخ تبلغكم هذا االإخطار واال �صوف ي�صطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ 
امل�صتحق له مع الفائدة والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق،  لذلك ، فاملخطر تخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به 

ونفاذا ملفعوله ول�صريان كافة االثار القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0008261
املخط�ر / حممد �صاح احمد من�صور - �صوري اجلن�صي�ة 

واح�م�ل ه�وي�ة مقيم رق�م 784198003727686 �صادرة من دولة االمارات
العنوان / عجمان - منطقة م�صريف - ت - 0581232359

املخطر اليه / ع�صام مفيد عربي - �صورى اجلن�صية
العنوان/ عجمان -�صارع ال�صيخ حممد بن زايد - فلل االمارات - - ت 0557395122   0522441300 

املو�صوع/ اإخطار عديل بالوفاء ب�صداد قيمة ال�صيكات
درهم )خم�صة االف ومائة درهم اماراتى (  5100 وقدره  مببلغ  للمخطر  مدين  اليه  املخطر   -1

بتاريخ  م�صحوب  دره���م   5100 ق���دره  مببلغ   000133 ب��رق��م  �صبك  امل��خ��ط��ر  ب��اع��ط��اء  ال��ي��ه  امل��خ��ط��ر  2-قام 
التجارى ابوظبي  بنك  على   2019/09/01

ب�صبب  �صرف  ب��دون  اعيد  لكنه  عليه  امل�صحوب  للبنك  ال�صيك  بتقدمي  املخطر  قام  ال�صيك  ا�صتحقاق  بتاريخ   -2
عدم كفاية الر�صيد 

اإليه  امل�صار  ال�صيك  قيم�ة  ب�صداد  اأ�صفني  فنخطركم  االج���راءات  قانون  من   143 امل��ادة  الأحكام  وطبقا   ، لذلك 
بعاليه خال خم�صة ايام من تاريخ هذا االإخطار واإال �صن�صطر اأ�صفني التخاذ االإجراءات القانونية الازمة �صدك�م 

للمطالبة بقيمة ال�صيكات مع حتملكم امل�صاريف الق�صائية واأتعاب املحاماة ان وجدت،
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
 اإخطار عديل   

برقم املحرر 2021/0010675
اإنذار عديل

  )707568( رقم  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  �صادرة  جتارية  رخ�صة  ����ض،ذ،م،م  الديزل  لتجارة  القا�صمية  دوار   -: املنذر 
هندي   ، فيتيل  ب��ان��درا  جريي�ض   / ال�صيد  عنه  وك��ي��ا  الهند   : اجلن�صية   - ك��ن��ان  كونهى  ويتيل  باالكونيل   : ال�صيد  وميثلها 
الرقم  حت��ت  اأ���ص��وال  م�صدقة  قانونية  وك��ال��ة  مب��وج��ب   784198257325930 رق��م  ه��وي��ة  بطاقة  ويحمل  اجلن�صية 
وموؤرخة 2016/06/30 - العنوان : االإمارات العربية املتحدة ال�صارقة منطقة ال�صجعة   SH20160830B69020

ال�صناعية ، بريد اإلكرتوين : qasimiah@eim.ae هاتف رقم : 0506969167 
 ، املتح�دة  العربية  االإم���ارات   ، دب��ي   27395  : ���ض،ب  عنوانها   - ����ض،ذ،م،م  تيك  ا�صتيل  انرتنا�صيونال  الريامي   : اإليه  املنذر 
 : ، هاتف متحرك  ، هندي اجلن�صية  البني   / ال�صيد  ، وميثلها قانونا   044564951  : ، فاك�ض   045597500  : هاتف 
ت�اج الن�صاء ، هن�دي اجلن�صية ، هاتف : 04/5597500 ، ب�صفتهما حما�صبني للمنذر اإليها  / وال�صيد   052/6932464"
املو�صوع : - املطالبة مببلغ 8400 - حيث اإنه توج�د تعامات جتارية �صابقة بني املنذرة واملنذر اإليها بخ�صو�ض جتارة ديزل، 
وحيث تر�صد لدى املنذر اإليها املبلغ املذكور اأعاه ل�صالح املنذرة وظلت املنذر اإليها متاطل يف ال�صداد دون وجه حق ، وحيث اأن 
املنذرة ق�د طالبت املنذر اإليها بال�صداد وديا عدة مرات ولكن ماطلت املنذر اإليها يف ال�صداد ومل تلتزم حتى تاريخه على الرغم من 
الوعود املتكررة بال�صداد ، بناء عليه تخطر املنذرة املن�ذر اإليها ب�صداد مبلغ املطالبة البالغ 8400 درهم خال يوما من تاريخ 
هذا االإنذار واإىل �صوف ت�صطر املنذرة اإىل اتخاذ االإجراءات القانوني�ة ل�دى املحاكم يف دولة االإمارات العربية املتحدة واملطالبة 

باأي تعوي�صات ناجتة عن التلخري يف ال�صداد وحتميلكم كافة النفقات والر�صوم واالأتعاب املرتتبة ،  
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى SHCFICICPL2021 / 0004973 اأمر اداء  
اىل املدعي عليه : اف�صان فاطمة خان - هندي اجلن�صية 

القبي�صي - االإمارات العربية املتحدة /  نعلمكم بان املدعي علي حممد حجي 
اجلن�صية 

قد اقام الدعوى املذكور  و�صدر بحقكم احلكم االتي 
انه بتاريخ 2٠21/6/22  

بعد االطاع على االوراق 
ناأمر بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره )15٠٠٠( درهم والزمته 

بامل�صروفات. 
حرر بتاريخ 2٠21/8/11  حرر بوا�صطة املوظف 

 املحكمة الإبتدائية املدنية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : واحة املرجان لال�صتثمار - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 311  ملك حممد �صامل بخيت ال بخيت الفا�صي - اخلبي�صي 
القيد  646559 رقم   : الرخ�صة  ، رقم  ذات م�صوؤولية حم��دودة   : القانوين  ال�صكل   -
االقت�صادية بدبي  التنمية  دائرة  تعلن  1067389 مبوجب هذا   : التجاري  بال�صجل 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه ، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/8/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى    2021/8/11 بتاريخ 
 2903-  1 رقم  مكتب   : العنوان  لتدقيق احل�صابات  االن�صاري  & ام  ايه  املعني 
ملك �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد بن �صلطان ال نهيان - املركز التجاري االأول -  هاتف 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04  -  2955598  : فاك�ض    04-2955582  :

واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعان
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�صابات
ال  �صلطان  بن  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�صيخ  �صمو  1 -2903 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
نهيان - املركز التجاري االأول -  هاتف : 2955582-04  فاك�ض : 2955598 
- 04    مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
املذكور اأعاه لت�صفية واحة املرجان لال�صتثمار - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
2021/8/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  حماكم دبي بتاريخ  
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   201/8/11
امل�صتندات  معه كافة  اأع��اه، م�صطحباً  املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  يف مكتبه 

واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعان
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اإعالن بالن�شر  

 يف الدعوى رقم 2021/39 جتاري م�شارف جزئي - دبي    
املدعي عليهما 1( �صرام ابو طاهر �صديقي  2( بينه �صديقي �صرام �صديقي  

رقم  متحرك  هاتف   -  5٠3 �صقة   - النعيم  ب��رج  مبنى   - النهدة  ���ص��ارع   - النهدة   - ال�صارقة   : )ال��ع��ن��وان 
٠5٠63٤88٠٩(  نرجو اإعامكم اأن عدالة حمكمة دبي االإبتدائية قد اإنتدبتنا خبريا م�صرفيا يف الدعوى 

اأعاه واملقامة �صدكم من / م�صرف االإمارات االإ�صامي - �ض م ع  
ونظرا لاإجراءات االإحرتازية ال�صحية يف الوقت احلايل والتي مبوجبها �صيتم التقا�صي عن بعد ندعوكم 
اإجتماع خربة عرب نظام االإت�صال املرئي )zoom application( يف متام ال�صاعة الثانية  حل�صور 

ع�صرة  والن�صف من ظهر يوم االإثنني املوافق 2٠21/8/23 وذلك بال�صغط على الرابط التايل: 
https://us04web.zoom.us/j/73408857300?pwd=ZDJRY0EyUStoaE8yTWFKdmhRckNydz09

Meeting id 734 0885 7300  - Passcode qg1gGx 
على اأن يتم تزويدنا بامل�صتندات التي تعزز دفوعكم يف هذه الدعوى على الربيد االإلكرتوين : 

 ٠56253٩3٩٤  : رقم  اآب  الوات�ض  على  اأو   khouse@knowledgehouse.ae
 اخلبري امل�شريف /حممد كامل عريان

اعالن اجتماع خربة
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العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

CN �صونار غاو   رخ�صة رقم:2927069 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املوؤ�ص�صة 

CN التجارية االملانية   رخ�صة رقم:1014689 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�صتيتكان للتجارة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2480890 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/انفينيتي 

CN للعود   رخ�صة رقم:2807998 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/بقالة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN فيفتي فور   رخ�صة رقم:3677897 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 
CN دانة للخدمات العامة   رخ�صة رقم:1794086 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ما�ض  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لا�صت�صارات االداريه   رخ�صة رقم:2849256 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
دنيا  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الفريوز العمال تركيب الباط وال�صرياميك
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1425416 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة خالد حممد �صوايح هوا�ض اخلييلي %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف حممد عبدالكرمي بديوى حميد الكبي�صى

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/املتقدم خلدمات  التنمية االقت�صادية بان  تعلن دائ���رة 
CN قد تقدموا الينا بطلب التوظيف رخ�صة رقم:1803736 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة جلمود �صاح �صلطان عبداهلل ال�صام�صي %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف �صاح �صلطان عبداهلل �صالح ال�صام�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ض الرخ�صة   
رقم:CN 1158304 باال�صم التجاري:الفتان للخدمات 
البحرية - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م ، بالغاء طلب 

تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز ون بل�ض ون للت�صوق

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3955103 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة يحيى �صامل را�صد عبيد املن�صورى %5٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / من�صور طار�ض مطر طار�ض املن�صورى من مالك اإىل �صريك
 تعديل ن�صب ال�صركاء / من�صور طار�ض مطر طار�ض املن�صورى من 1٠٠ % اإىل %5٠

تعديل لوحه االإعان / اإجمايل من م�صاحة null * null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز ون بل�ض ون للت�صوق
ONE PLUS ONE SHOPPING CENTRE

اإىل/ مركز ون بل�ض ون للت�صوق ذ.م.م
 NOE PLUS ONE SHOPPING CENTRE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
و  الهواتف  لتجارة  جالريي  ال�ص�����ادة/في�صتا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب االألعاب االإلكرتونية رخ�صة رقم:1135879 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة على مبارك عامر ح�صني االحبابى %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف فاح مبارك عامر ح�صني االحبابى
تعديل اإ�صم جتاري من/ في�صتا جالريي لتجارة الهواتف و االألعاب االإلكرتونية

 VISTA GALLERY ELECTRONIC GAME & MOBILE TRADING 

 اإىل/ خياط د�صدا�صة اك�صربي�ض للرجال
DISHDASHA EXPRESS MEN TAILOR  

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة خياطة املاب�ض الرجالية العربية  1٤1٠٩٠3
 تعديل ن�صاط / حذف بيع الهواتف املتحركة - بالتجزئة  ٤7٤1٠11

 تعديل ن�صاط / حذف بيع االألعاب ولعب االأطفال - بالتجزئة  ٤76٤٠٠1 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جلوبال �صمارت للمقاوالت 

وال�صيانة العامة
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2051473 

تعديل اإ�صم جتاري من/ جلوبال �صمارت للمقاوالت وال�صيانة العامة
GLOBAL SMART CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

 اإىل/ فريوايز للمقاوالت العامه
 FAIRWAYS GENERAL CONTRACTING 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
العامة  وال�صيانة  للمقاوالت  تاورز  ال�ص�����ادة/المار  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م    رخ�صة رقم:1066200 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / �صالح بديع ملحم من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / �صالح بديع ملحم من ٤٩ % اإىل %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صعود تركى عبدالرحمن عبداهلل البلو�صى

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ المار تاورز للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م

  LAMAR TOWERS CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE L.L.C

اإىل/ المار تاورز للمقاوالت و ال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

 LAMAR TOWERS CONTRACTING &GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة ال�صفينة للنقليات 

العامة - فرع
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2818887 

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
 اإ�صافة ماجد عبداهلل �صليمان حميد الغ�صانى %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف �صامل حممد على �صعيد
تعديل راأ�ض املال / من null اإىل 5٠٠٠٠

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اإىل فرع 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

اال�صم التجاري:�صركة االنعام البيطرية ذ.م.م
عنوان ال�صركة:بني يا�ض ، الفاية ، حمل 6 بناية/بلدية مدينة ابوظبي

CN 1209242 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/الهاملي و�صركاه  - حما�صبون قانونيون ،    2
كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2021/7/18 وذلك بناء على قرار 

حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/8/16  - بالرقم:2150012509 

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة امل�صفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/االوىل للخدمات البحرية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�صة رقم:1698622 
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 اإ�صافة خلف على خلف حممد احلمادى %51
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة مازن غ�صان هرب  ٤٩%

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف مازن غ�صان هرب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 

 حذف خليفه حممد عمري يو�صف املهريى 
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/عاطفه للهواتف املتحركة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2931434 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / عبداهلل حارب خلفان حممد النيادى من �صريك اإىل مالك

 تعديل ن�صب ال�صركاء / عبداهلل حارب خلفان حممد النيادى من 51 % اإىل %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ام دى وجيد على �صركرليلو مياه �صركر

تعديل �صكل قانوين / من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اإىل �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

تعديل اإ�صم جتاري من/ عاطفه للهواتف املتحركة ذ.م.م

ATIFA MOBILE PHONES L.L.C

اإىل/ عاطفه للهواتف املتحركة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ م م

   ATIFA MOBILE PHONES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ض الرخ�صة   
CN باال�صم التجاري:زوم لقطع غيار  رقم:2768974 
التربيد والتكيف ذ.م.م ، بالغاء طلب تعديل الرخ�صة 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خال  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اأجنليتو 

الأزياء االأطفال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1248638 

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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تدفقت احلمم الربكانية املتوهجة اأم�ض االثنني من جبل مريابي، 
اأحد اأكرث الرباكني ن�صاطاً يف اإندوني�صيا، وانت�صرت �صحابة كثيفة من 

الرماد يف ال�صماء.
�صحابة من  الباكر  ال�صباح  انفجر يف  ال��ذي  ال��ربك��ان  ث���وران  اأط��ل��ق 
الربكان  ف��وه��ة  ع��ن  كيلومرت   3،5 بلغت  مل�صافة  ام��ت��دت  ال��دخ��ان 
وغطت القرى املحيطة بالرماد. مل ت�صدر ال�صلطات اأي اأمر اإخاء 

ومل ُيعلن عن اإ�صابات.
يف  الإندوني�صيا،  الثقافية  العا�صمة  يوغياكرتا  ق��رب  م��رياب��ي  يقع 
ورفعت  االأخ���رية.  االأ�صهر  كبري يف  ب�صكل  ن�صط  وق��د  ج��اوة،  جزيرة 

ال�صلطات م�صتوى التاأهب يف نهاية العام املا�صي.
لل�صكان باالقرتاب حتى م�صافة خم�صة كيلومرتات عن  ُي�صمح  ومل 

الربكان، بح�صب هيئة اجليولوجيا املحلية.
الرماد وقد  اأنف�صهم من  ال�صكان حماية  “يجب على  الهيئة  وقالت 
املنطقة  يف  الربكانية  للحمم  حمتملة  تدفقات  م��ن  حتذيرهم  مت 
املحيطة مبريابي«.ويف الثوران االأخري الكبري لربكان جبل مريابي 
 280 300 �صخ�ض ومت اإجاء قرابة  2010، ق�صى اأكرث من  يف 
ث��وران للربكان  اأعنف  املحيطة.وكان ذلك  املناطق  األف �صخ�ض من 
اأودى ثوران  1300 �صخ�ض فيما  1930، عندما قتل قرابة  منذ 

اآخر يف 1994 بحياة 60 �صخ�صا.

عرِث اأم�ض االأول االأحد على جّثة رئي�ض بلدّية مدينة كريفوي روغ 
الرئي�ض  اأع��ل��ن  م��ا  اآث���ار ر�صا�ض، على  ب��دت عليها  االأوك��ران��ّي��ة وق��د 
جّثة  على  العثور  ومّت  الوطنّية.  وال�صرطة  زيلن�صكي  ف��ول��ودمي��ري 
كو�صتيانتني بافلوف )48 عاًما( حتت �صرفة منزله ح�صب ما اأو�صح 
اجلرمية.  م�صرح  يف  يعملون  املحّققني  اأّن  اإىل  م�صرياً  زيلن�صكي، 
االأوىل  العنا�صر  االثنني  له  �صُيقّدمون  ال�صرطة  م�صوؤويل  اإّن  وقال 

للتحقيق.
ومدينة كريفوي روغ مركز �صناعّي رئي�صي يف جنوب �صرق اأوكرانيا، 

وهي م�صقط راأ�ض زيلن�صكي.
وقالت ال�صرطة “ح�صب التقارير االأولية، عرِث على جّثة رجل م�صاب 

بطلق ناري عند مدخل منزله«.
واأّكد زيلن�صكي اأّنه �صي�صرف على التحقيق بنف�صه.

تعتزم اأملانيا ن�صر جنود يف اأفغان�صتان الإجاء االأملان املتبقني واأفغان 
ان�صحاب  اإث��ر  الباد  على  طالبان  حركة  �صيطرت  بعدما  مهددين 
القوات االأجنبية منها، وفق ما اأفادت م�صادر برملانية وكالة فران�ض 

بر�ض اأم�ض االثنني.
النواب  م��ن  تفوي�صاً  مريكل  اأنغيا  االأمل��ان��ي��ة  امل�صت�صارة  و�صتطلب 
لن�صر ما ي�صل اإىل “مئات اجلنود” الإمتام عملية االإجاء، بح�صب 

ما اأفادت امل�صت�صارة م�صوؤويل كتلتها الربملانية.
باإجاء  لل�صماح  ج���وي  اإق��ام��ة ج�صر  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  خ��ط��ة  وت��ن�����ض 
خا�ض،  ب�صكل  مهددات  و”ن�صاء  االأمل��ان  حل�صاب  عملوا  اأفغاين  األفي 
اآخرين يف منظمات غري  االإن�صان وموظفني  ومدافعني عن حقوق 

بح�صب امل�صادر نف�صها. حكومية”، 
وُيفرت�ض اأن يتبنى جمل�ض الوزراء االأربعاء هذا امل�صروع الذي در�صه 

النواب االأ�صبوع املا�صي اأثناء جل�صة ا�صتثنائية.
بعد م�صاورات مع الواليات املتحدة، تتوقع احلكومة ا�صتمرار عملية 
امل�صادر  ه��ذه  قالت  م��ا  وف��ق  اآب/اأغ�صط�ض”،   31 “حتى  االإج���اء 
لفران�ض بر�ض، رغم اأن احلكومة ال ت�صتبعد انتهاء العملية قبل هذا 
املوعد.و�صيتّم اإجاء جزء من طاقم ال�صفارة االأملانية يف كابول اإىل 

الدوحة على من طائرات اأمريكية.
العا�صمة  يف  �صخ�صاً   80 ح��واىل  من  موؤلف  فريق  يبقى  اأن  ينبغي 

االأفغانية بهدف تنظيم اإجاء االأملان االآخرين.

عوا�صم

جاكرتا

برلني

كييف

رو�ضيا ت�ضجل اأدنى ح�ضيلة اإ�ضابات 
يومية ب�»كورونا« منذ �ضهر ون�ضف

•• مو�صكو-وام: 

�صجلت رو�صيا خال ال�صاعات ال�24 املا�صية اأدنى ح�صيلة اإ�صابات جديدة 
بفريو�ض كورونا امل�صتجد منذ نهاية يونيو املا�صي بواقع 20765 اإ�صابة 
مقارنة بيوم اأم�ض االأول 21624 ليبلغ اإجمايل عدد االإ�صابات بالفريو�ض 
اإ�صابة. وذكر  األفا و601  4 مايني و621  الباد  التي مت ت�صجيلها يف 
مركز العمليات الرو�صي اخلا�ض مبكافحة الفريو�ض - يف تقريره اليومي 
- ان ح�صيلة �صحايا الفريو�ض يف رو�صيا �صهدت انخفا�صا بت�صجيل 806 
ال�صابق لي�صل  اليوم  816 وف��اة يف  24 �صاعة، مقابل  اآخ��ر  ح��االت خال 

االإجمايل اإىل171 األفا و 305 حاالت وفاة.
واأظهرت بيانات املركز متاثل 15601 مري�صا لل�صفاء خال اليوم االأخري، 

ليبلغ جمموع املتعافني خم�صة مايني 899 األفا و 917 �صخ�صا.

البحرين قدمت منوذجا رائدا يف مواجهة جائحة »كورونا«

•• تون�س-وكاالت

ت��راج��ع ح�����ص��ور ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا يف تون�ض 
بالفريو�ض  ال��ع��دوى  ن�صبة  ان��خ��ف��ا���ض  ب��ع��د 
من  ال��وب��اء  �صد  التطعيم  حمات  وتكثيف 

اأن  االأطباء  ويوؤكد  ال�صحية،  ال�صلطات  قبل 
خا�صة  حت�صنت  امل�صت�صفيات  داخل  االأو�صاع 
بف�صل دعم  واالأدوي��ة  االأك�صجني  توفر  بعد 

املجتمع الدويل والدول ال�صديقة.
واأعلنت وزارة ال�صحة التون�صية  اأم�ض االأول 

االأحد عن جناحها يف تطعيم اأكرث من 594 
امل�صتجد  كورونا  فريو�ض  �صد  مواطن  األ��ف 
الذي  املكثف  للتلقيح  ال��ث��اين  ال��ي��وم  خ��ال 
ترتاوح  ال��ذي��ن  االأ���ص��خ��ا���ض  لفائدة  نظمته 
اأعمارهم بني 18 و39 عاما وخا�صة منهم 

الطلبة الدار�صني خارج تون�ض ويف اجلامعات 
التون�صية. واعتربت ع�صو احلملة الوطنية 
للتطعيم الدكتورة رافلة تاج اأن االإقبال على 
وقد  ج��ي��دا  ك��ان  الطلبة  قبل  م��ن  التطعيم 
اجلي�ض  مب�صاعدة  التطعيم  عمليات  مت��ت 
واالأم�����ن وامل��ت��ط��وع��ني وب��ا���ص��ت��ع��م��ال لقاحي 
يف  ت����اج  “جان�صن«.وقالت  و  “مودرنا” 
ت�صريحات ملوقع �صكاي نيوز عربية اإن وزارة 
األف  ل�90  ي��وم��ي��ا  ال���دع���وة  ت��وج��ه  ال�����ص��ح��ة 
االأيام  يف  و�صتعمل  التطعيم  لتلقي  تون�صي 
القادمة على تقدمي التطعيمات يف الو�صط 
املهني و عرب الفرق املتنقلة و يف ال�صيدليات 
دون  ه��م  م��ن  تطعيم  اخلا�صة.وبخ�صو�ض 
االأم��ر مل  اإن  الدكتورة  قالت  �صنة   18 �صن 
اأبوي  ب�صبب احلاجة لرتخي�ض  بعد  يح�صم 
قبل تطعيمهم، كما اأن املو�صوع مازال حمل 

متابعة علمية.
م����ن ج���ه���ت���ه ق������ال وزي�������ر ال����رتب����ي����ة فتحي 
ال�����ص��اوت��ي خ���ال م��ع��اي��ن��ت��ه ل�����ص��ري عملية 
التطعيم املكثف اإن عملية تطعيم التاميذ 
مدر�صية  عودة  تاأمني  من  �صتمكن  والطلبة 

وجامعية يف ظروف جيدة.
حتى  التطعيم  تكثيف  على  تون�ض  وتعمل 
�صهدت  اأن  ب��ع��د  م��واط��ن��ي��ه��ا  ن�����ص��ف  ي�����ص��م��ل 
تاأخرا يف ن�صق عمليات التطعيم ب�صبب عجز 

اللقاحات  ت��وف��ري  ع��ن  ال�����ص��اب��ق��ة  احل��ك��وم��ة 
االأزم������ة  اإدارة  يف  وف�����ص��ل��ه��ا  واالأك�������ص���ج���ني 
 21 م��ن  اأك���رث  وف���اة  م��ا ت�صبب يف  ال�صحية 
علم  اأ�صتاذ  الوباء.وقال  ب�صبب  تون�صي  األف 
ت�صريحات  يف  ال���ع���وين  حم���ج���وب  امل��ن��اع��ة 
ملوقع �صكاي نيوز عربية اإن تون�ض مت�صي يف 
االجتاه ال�صحيح يف اإدارتها لاأزمة الوبائية 
وت��ق��رتب م��ن ال��ه��دف امل��ح��دد وه���و تطعيم 
ن�صف املواطنني بحلول �صهر اأكتوبر، واأ�صاف 
اأن “كل متحورات الفريو�ض ت�صرتك جينيا 
يف خ�صو�صيات ت�صيطر عليها كل اللقاحات 
وخطورة  ح��دة  على  ت�صيطر  ال��ت��ي  امل��ق��دم��ة 
الوطنية  الهبة  “بهذه  الفريو�ض«.واأو�صح 
تفوق  جماعية  مناعة  اكت�صاب  يف  �صننجح 
ث��م��ان��ني ب��امل��ائ��ة م��ا مي��ث��ل حم��ا���ص��رة كبرية 
النت�صار الفريو�ض يف خمتلف مناطق الباد 
وي�صمح بعودة احلياة اإىل وتريتها العادية يف 

تون�ض ».
وي�صار اإىل اأن تون�ض كانت قد جنحت االأحد 
املا�صي يف اأول اأيام التطعيم املكثف يف اإجناز 
لفائدة  األف عملية تطعيم   551 اأكرث من 
من جتاوزو �صن االأربعني، فيما بلغ اإجمايل 
مليون  كورونا  على تطعيم �صد  احلا�صلني 
ون�����ص��ف م���واط���ن ب��ي��ن��م��ا حت�����ص��ل ق���راب���ة 4 

مايني على اجلرعة االأوىل من التطعيم.

تون�ض.. تطعيم مليون ون�ضف �ضد كورونا وموؤ�ضرات الإ�ضابة برتاجع

ال�ضودان: �ضنوا�ضل جهودنا ل�ضمان ا�ضتقرار اإثيوبيا 
•• اخلرطوم-اأ ف ب

اأعلن رئي�ض الوزراء ال�صوداين عبد اهلل حمدوك اأم�ض االأول االأحد 
اأن ال�صودان �صيوا�صل جهوده ل�صمان اال�صتقرار يف اإثيوبيا املجاورة 
ت�صاعد  و���ص��ط  ت��ي��غ��راي،  دم��وي��ا يف منطقة  ���ص��راع��ا  ت�صهد  ال��ت��ي 
يف  �صحايف  موؤمتر  خ��ال  حمدوك  البلدين.وقال  بني  التوترات 
يف  ن�����ص��ت��م��ر  “�صوف  اخل����رط����وم 
اإثيوبيا  ل��ت��ك��ون  اجل��ه��د  ب���ذل 
م�����ص��ت��ق��رة وم���وح���دة واآم���ن���ة، 

ولن ن�صمح بانهيار اإثيوبيا«.
ن�صعى  “لذلك،  واأ�������ص������اف 
للبحث  االأط���������راف  ك����ل  م����ع 
الثيوبيا،  اآم�����ن  خم����رج  ع���ن 
ال�صودان  ن��ت��وق��ف«.ك��ان  ول���ن 
�صابق  وق������ت  يف  ا����ص���ت���دع���ى 
ما  وفق  اإثيوبيا  لدى  �صفريه 
ال�صودانّية،  اخلارجّية  اأعلنت 

وقف  اأج��ل  من  للتو�ّصط  اخلرطوم  جهود  اأبابا  اأدي�ض  رف�ض  بعد 
اإطاق النار يف اإقليم تيغراي االإثيوبي.وقالت اأدي�ض اأبابا اإّن ثقتها 
واّتهمت اجلي�ض ال�صوداين  يف بع�ض القادة ال�صودانّيني “تاآكلت”، 

“بالتوّغل” داخل حدودها.
الثاين/ ت�صرين  منذ  االإثيوبي  تيغراي  اإقليم  يف  النزاع  وي�صتمّر 
عملّية  اأح��م��د  اأب��ي��ي  ال����وزراء  رئي�ض  �صّن  بعدما  امل��ا���ص��ي،  نوفمرب 

ع�صكرّية �صّد متمّردي جبهة حترير �صعب تيغراي. 
وب�صبب القتال، فّر ع�صرات اآالف االإثيوبّيني اإىل ال�صودان.وتاأّثرت 
ب��اخل��اف ح��ول منطقة الف�صقة  اأب��اب��ا  عاقة اخل��رط��وم واأدي�����ض 
ويوؤّكد  اإثيوبّيون  م��زارع��ون  فيها  يعمل  التي  اخل�صبة  ال��زراع��ّي��ة 

ال�صودان اأّنها تابعة له.
وقالت بلني �صيوم، املتحّدثة با�صم رئي�ض وزراء اإثيوبيا، اإّن “هناك 
به  م��وث��وق��اً  ال�����ص��ودان ط��رف��اً  ُيعترب  اأن  يجب ح�صمها قبل  اأم����وراً 
عام  منذ  ال��دول��ت��ان  تختلف  ك��ه��ذه«.ك��ذل��ك،  م��ف��او���ص��ات  لت�صهيل 
2011 حول �صّد النه�صة الذي تبنيه اإثيوبيا على النيل االأزرق، 
اأحد روافد نهر النيل.وتتخّوف م�صر وال�صودان من اأن يوؤّثر ال�صّد 

على اإمدادهما باملياه.

تركيا  لفي�ضانات  جديدة  ح�ضيلة  يف  قتيال   70
•• اإ�صطنبول,-اأ ف ب

�صمال  �صربت  التي  الفي�صانات  اأوق��ع��ت 
ت��رك��ي��ا االأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي م��ا ال ي��ق��ل عن 
ق��ت��ي��ا وف����ق ح�����ص��ي��ل��ة جديدة  ���ص��ب��ع��ني 
ن�صرتها ال�صلطات  اأم�ض االثنني و ما يزال 

البحث جارًيا عن ع�صرات املفقودين.
عن  امل�صوؤولة  احلكومية  للوكالة  ووفقا 
 47 زال  م��ا  الطبيعية  ال���ك���وارث  اإدارة 
�صخ�صا يف عداد املفقودين بعد الفي�صانات 
وال�صيول اجلارفة التي اجتاحت االأربعاء 
بعد  االأ���ص��ود  البحر  على  املطلة  املناطق 

هطول اأمطار غزيرة.
ففي بوزكورت املنطقة االأكرث ت�صررا، 

قامت فرق متخ�ص�صة بالبحث يف نهاية 
املنازل  اأن��ق��ا���ض ع�����ص��رات  ب���ني  اال���ص��ب��وع 
املنهارة، وفقا مل�صور وكالة فران�ض بر�ض.

تلفزيونية  ق��ن��وات  بثتها  �صور  واأظ��ه��رت 
ت��زي��ل مب�صاعدة  ك��ان��ت  ت��رك��ي��ة ح���ف���ارات 

الطرق  واإ�صارات  االأ�صجار  االثنني  جنود 
واأ�صياء اأخرى جرفتها املياه.

وجاءت الفي�صانات، 
وهي االأك��رث دموية يف تركيا منذ عقود، 
من  تتعافى  بالكاد  الباد  كانت  وق��ت  يف 
حرائق كبرية خلفت ثمانية قتلى ودمرت 
عدد  اجل��ن��وب.وي��رى  يف  �صياحية  مناطق 
الطبيعية  الكوارث  اأن  العلماء  من  كبري 
م��ث��ل ت��ل��ك ال���ت���ي ت���ت���واىل يف ت��رك��ي��ا، قد 
ت�صبح اأكرث تواتراً و�صّدة ب�صبب االحرتار 

الناجم عن الن�صاط الب�صري.
وبعد هذه الكوارث الطبيعية التي �صربت 
ال�صيا�صيني  م���ن  ال��ع��دي��د  ك��ث��ف  ت��رك��ي��ا، 
الرئي�ض  ع��ل��ى  ���ص��غ��وط��ه��م  واجل��م��ع��ي��ات 
اإردوغ�������ان ليتخذ  ال���رتك���ي رج���ب ط��ي��ب 
غازات  انبعاث  من  للحد  جذرية  تدابري 

الدفيئة.
التي مل تتنَب  القليلة  وتركيا من الدول 

اتفاق باري�ض للمناخ املربم عام 2015.

البحرين-وام: 
البحرين  مم��ل��ك��ة  اله���ت���م���ام  ك�����ان 
املتكاملة  ال�����ص��ح��ي��ة  مب��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 
الوا�صح  االأث����ر  ال��ف��اع��ل  وتطبيقها 
يف م��واج��ه��ة ك��اف��ة ال��ت��داع��ي��ات التي 
كورونا  ف��ريو���ض  ج��ائ��ح��ة  فر�صتها 
وخال  ذل��ك  ومكنها  منها،  واحل��د 
اأك�����رث م���ن ع����ام ون�����ص��ف ال���ع���ام من 
التعاطي مع كل مرحلة من مراحل 
ال����ف����ريو�����ض، حيث  ال���ت���ع���ام���ل م����ع 
ا�صتطاعت تقدمي منوذٍج رائٍد لكثري 
يف  منها  املتقدمة  حتى  ال���دول  م��ن 
وجمابهة  م��وارده��ا  توظيف  ح�صن 
وا�صتجابت   ، ال�����ص��ح��ي��ة  ال���ط���وارئ 
العامة  ال�����ص��ح��ي��ة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
الرعاية  خل���دم���ات  وب��ث��ق��ة  م��ب��ك��ًرا 
بن�صبة  وو�صلت  املطلوبة،  وال��ع��اج 
من   %  70 ل��ن��ح��و  ت��ط��ع��ي��م��ات��ه��ا 
واإىل  بفاعلية  وا���ص��ت��م��رت  �صكانها، 
وتاأمني  ت���وف���ري  ع��م��ل��ي��ات  يف  االآن 

التغطية ال�صحية ال�صاملة.
وح���ظ���ي ه����ذا ال���ن���ج���اح ال���وط���ن���ي يف 
ال�صحية  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
ال�صاملة  االح���رتازي���ة  واالإج�����راءات 
ودويل  اإق��ل��ي��م��ي  بتقدير  وامل��ن��ا���ص��ب��ة 
اإع���ان منظمة  م��ع  �صيما  ك��ب��ري، ال 
ال�صحة العاملية العا�صمة البحرينية 
 2021 ع��ام  �صحية  مدينة  املنامة 
االأو�صط  ال�����ص��رق  يف  عا�صمة  ك���اأول 
افتتاح  اإىل  ال��ت��ك��رمي،  ب��ه��ذا  حت��ظ��ى 
على   152 رق��م  االإق��ل��ي��م��ي  مكتبها 
اأر�ض اململكة بح�صور رئي�ض املنظمة 
امل�صوؤولني  االأممية ونخبة من كبار 

واملخت�صني.
د هذا التقدير حقيقة اجلهود  وج�صَّ
لا�صتجابة  امل��م��ل��ك��ة  ب��ذل��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

الذي  للتعاون  فاإ�صافة  للجائحة، 
اأبدته مع املجتمع الدويل مبنظماته 
ودوله للحد من تداعيات اجلائحة، 
و�صمولية التدابري ال�صحية املتخذة 
ل��ل��ت�����ص��دي ل��ل��ف��ريو���ض، ف��ق��د وازن���ت 
ال�صامة  اإج�����راءات  ب��ني  ال��ب��ح��ري��ن 
وخمتلف مناحي احلياة االقت�صادية 
توفري  ووا����ص���ل���ت  واالج���ت���م���اع���ي���ة، 
خدمات العاج والرعاية وتقدميها 

باملجان للجميع.
ال�صادرة  بقراراتها  ا�صتطاعت  كما 
عن الفريق الوطني الطبي للت�صدي 
“كوفيد-19”  ك���ورون���ا  ل��ف��ريو���ض 
من خال العمل على و�صع اخلطط 
واملبادرات ال�صاعية للحد من انت�صار 
مناعة  تعزيز  وموا�صلة  الفريو�ض 

احلفاظ  و�صمان  املكت�صبة  االأف���راد 
من  وحمايتهم  النا�ض  �صامة  على 
للتطعيم،  الوطنية  احلملة  خ��ال 
واحلث على اأخذ اجلرعات املن�صطة 
االأك�����رث عر�صة  ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ات 
الفئة  ت��ط��ع��ي��م  ع���رب  اأو  ل��اإ���ص��اب��ة 
مبا  ع��ام��ا،   17 اإىل   12 ال��ع��م��ري��ة 
املجتمعية،  املناعة  تكوين  يف  ي�صهم 
اأم���ل ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى الفريو�ض  ع��ل��ى 
نهائيا من قبيل بدء تطبيق اإلزامية 
الفح�ض الدوري للعاملني يف املجال 
عامني  ك��ل  بال�صحة  ال��ع��اق��ة  ذات 

اأول اأغ�صط�ض 2021.
االإج�������راءات وغريها  ه���ذه  م��ث��ل  اإن 
�صحية  ا�صرتاتيجية  �صمن  ج���اءت 
و�صامة  �صحة  ا�صتهدفت  متكاملة 

التزام  �����ص����رورة  وم��ن��ه��ا  اجل���م���ي���ع، 
اآلية  اجلميع بكافة االإج��راءات وفق 
انت�صار  مل�صتوى  ال�صوئية  االإ���ص��ارة 
فريو�ض كورونا /االأخ�صر واالأ�صفر 
والتي  واالأح������م������ر/،  وال����ربت����ق����ايل 
حددت و�صنفت القطاعات املفتوحة 
الواجب  ال�����ص��ل��وك  و���ص��ك��ل  وط��ب��ي��ع��ة 
تبنيه من جانب االأفراد واملوؤ�ص�صات 

بح�صب احلاالت والفحو�صات.
نظام  تطبيق  ال��ب��دء يف  على  ع��اوة 
“�صحتي”  ال�صحي  للتاأمني  �صامل 
���ص��ت��ت��ح��ول مب��وج��ب��ه اجلهات  ال����ذي 
مقدم  م�����ن  امل���ع���ن���ي���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
العاجية  ال�����ص��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
لها  وم��ق��ّي��م  وم���راق���ب  م��ن��ظ��م  اإىل 
البحرينية،  ال�صحة  وزي��رة  بح�صب 

ال�صيا�صات  جملة  اإىل  لفتت  ال��ت��ي 
املنظومة  ت�صهدها  التي  والتطورات 
وبخا�صة  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة،  ال�����ص��ح��ي��ة 
وعززت  االأخ��ريي��ن،  العامني  خ��ال 
التي  ال��دول  من موقعها يف �صدارة 
ج��اب��ه��ت ت��داع��ي��ات اجل��ائ��ح��ة ب�صتى 

جوانبها.
التجربة  جن����اح����ات  ت�������وايل  وم������ع 
مواجهة  يف  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
اجلائحة، جاء االأمر امللكي ال�صامي 
ل�����ص��اح��ب اجل��ال��ة امل��ل��ك ح��م��د بن 
مملكة  ع���اه���ل  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����ص��ى 
اأغ�صط�ض  ���ص��ه��ر  م��ط��ل��ع  ال��ب��ح��ري��ن 
االأمري  “و�صام  با�صتحداث  اجل��اري 
لا�صتحقاق  ح���م���د  ب����ن  ����ص���ل���م���ان 
عن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  وذل��������ك  الطبي”، 

تقدير جالته للجهود الوطنية يف 
�صاحب  بقيادة  للجائحة،  الت�صدي 
ال�����ص��م��و امل��ل��ك��ي االأم�����ري ���ص��ل��م��ان بن 
رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جمل�ض الوزراء يف البحرين.
وكان على راأ�ض هذه التطورات رفع 
خمتربات  وحت��دي��ث  اأداء  م�����ص��ت��وى 
ح�صول  بعد  �صيما  العامة،  ال�صحة 
خمترب ال�صحة املركزي على �صهادة 
االإنفلونزا  لفحو�صات  االع����رتاف 
واحل�����ص��ب��ة، واإن�����ص��اء ق��اع��دة بيانات 
م��ن خال  ���ص��ام��ل��ة  وط��ن��ي��ة �صحية 
الوطني  اجل��ي��ن��وم  م��رك��ز  م�����ص��روع 
حل�صر ومعاجلة االأمرا�ض، والبدء 
اأبحاث  م���رك���ز  م�������ص���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
املعدية  ل���اأم���را����ض  خري”  “فينا 
دينار،  مليون   3.5 مبدئية  بقيمة 
واإعداد وتدريب وا�صتقطاب الكوادر 
الوطنية  وال��ط��ب��ي��ة  ال��ت��م��ري�����ص��ي��ة 
لتلبية احتياجات الباد امل�صتقبلية.
وهو ما ي�صاف بالتاأكيد اإىل مكافحة 
اإث��ر جناح  ال�صارية  غ��ري  االأم��را���ض 
 ،2018 ال��وط��ن��ي  ال�����ص��ح��ي  امل�����ص��ح 
االأمرا�ض  من  كثري  من  والتخل�ض 
ك��احل�����ص��ب��ة واحل�������ص���ب���ة االأمل���ان���ي���ة 
�صمول  مع  االأطفال  و�صلل  واملاريا 
بخطط  املختلفة  ب��ف��ئ��ات��ه  امل��ج��ت��م��ع 
التطعيمات، اإذ تعد البحرين واحدة 
من اأبرز الدول التي ت�صهد معدالت 
بالتطعيمات  التغطية  من  مرتفعة 
ال�صن  ل��ك��ب��ار  اأو  ل���اأط���ف���ال  ����ص���واء 
اأو احل���وام���ل وامل��ر���ص��ع��ات، وه���و ما 
يعطي للبحرين اأ�صبقية يف جماالت 
ومبا  ال�صاملة،  ال�صحية  التغطية 
يتوافق مع اأهداف التنمية ال�صحية 

امل�صتدامة.

••غزة-اأ ف ب

توجه اأكرث من مليون طالب فل�صطيني يف ال�صفة الغربية 
وقطاع غزة �صباح  اأم�ض االثنني اإىل مدار�صهم مع انطاق 
من  للحد  احرتازية  تدابري  و�صط  اجلديد  الدرا�صي  العام 

تف�صي فريو�ض كورونا.
واأك��دت وزارت��ا الرتبية والتعليم يف كل من ال�صفة الغربية 
�صيكون  اجلديد  الدرا�صي  العام  يف  التعليم  اأن  غ��زة  وقطاع 

وجاهيا بالكامل.
ويف قطاع غزة بداأ العام الدرا�صي يف املدار�ض احلكومية وتلك 

التابعة لوكالة غوث وت�صغيل الاجئني “اأونروا«.
اأم�ض  اأ���ص��ار  وك��ان وزي��ر الرتبية والتعليم م��روان ع��ورت��اين 

االأول االأح����د خ���ال م��وؤمت��ر ���ص��ح��ايف م�����ص��رتك م��ع وزيرة 
معينة  ووقائية  �صحية  ا�صرتاطات  اإىل  الكيلة  مي  ال�صحة 

بني اجلهات ذات العاقة وكوادر الوزارتني.
ن�صر  الرتبية  ل��وزارة  بيان  ال�صحة وفق  وزي��رة  وا�صتعر�صت 
اخلا�ض  ال�صحي  ال��ربوت��وك��ول  االإل���ك���رتوين،  موقعها  ع��رب 
الرتبوية  ال��ك��وادر  ك��اف��ة  ح�صول  ي�صمن  وال���ذي  بالتعليم 
والعاملة يف املدار�ض على التطعيم وارتداء الطلبة للكمامات 

داخل غرف التدري�ض.
الدرا�صة  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت  غ��زة  قطاع  ويف 
�صتنتظم بواقع �صتة اأيام اأ�صبوعيا.واأو�صحت الوزارة يف بيان 
“اأربع فرتات  املدار�ض احلكومية �صتعمل بواقع  اأن  �صحفي 
درا�صية ... ووفق خطة تربوية وتعليمية واأكادميية ونف�صية 

التعليمية  العملية  يف  الطلبة  دم���ج  اإىل  ت��ه��دف  متكاملة 
عن  االنقطاع  ف��رتات  بعد  خا�صة  ال�صليم  العلمي  بال�صكل 
وكالة  اأك��دت  جهتها،  ك��ورون��ا«.م��ن  جائحة  ب�صبب  الدرا�صة 
مدار�صها  اأن  �صحايف  ت�صريح  يف  الاجئني  وت�صغيل  غ��وث 
�صتقدم  بينما  ف���رتات  وال��ث��اث  ال��ف��رتت��ني  ب��ن��ظ��ام  �صتعمل 
ط��واق��م��ه��ا م����واد ا���ص��ت��دراك��ي��ة ل��ل��ط��اب م��ن ال�����ص��ف الثاين 
اأ�صابيع. ثاثة  اأول  تدري�صها  �صيتم  التا�صع،  ال�صف  وحتى 
رحبت حركة حما�ض احلاكمة يف قطاع غزة يف بيان �صحايف 
بانطاق العام الدرا�صي.وقالت احلركة يف بيان اإن” افتتاح 
العام الدرا�صي اجلديد يف هذه الظروف ال�صعبة التي مير 
بها �صعبنا الفل�صطيني، هو ر�صالة �صمود وحتد، واإ�صرار على 
موا�صلة امل�صرية التعليمية«.اأح�صت ال�صفة الغربية املحتلة 

وف��اة ج��راء كوفيد-  2500 واأك��رث من  اإ�صابة   202 نحو 
حوايل  يقطنه  ال���ذي  غ���زة  ق��ط��اع  يف  �صجلت  ح��ني  يف   ،19
 1112 بينها  اإ�صابة،  األف   119 اأكرث من  ن�صمة،  مليوين 
وفاة.وتفر�ض اإ�صرائيل منذ اأكرث من 14 عاما ح�صارا بريا 
اإ�صرائيل  .وخا�صت  غزة  قطاع  على  حمكًما  وجويا  وبحريا 
نزاعا  املا�صي  اأيار-مايو  يف  غزة  يف  الفل�صطينية  والف�صائل 
داميا ا�صتمر 11 يوما، �صنت خالها اإ�صرائيل مئات الغارات 
ال�صواريخ  اآالف  اأطلقت منه  ال��ذي  اجلوية على قطاع غزة 
ب��اجت��اه ال��دول��ة ال��ع��ربي��ة.واأ���ص��ف��ر ال��ن��زاع ع��ن مقتل 260 
يف  ق�صى  ح��ني  يف  وم��ق��ات��ًا،  طفا   66 بينهم  فل�صطينيا 
اجلانب االإ�صرائيلي 13 �صخ�صا بينهم طفل وفتاة وجندي، 

على ما اأعلنت ال�صلطات لدى اجلانبني.

تدابري ملكافحة تف�ضي كورونا يف الأرا�ضي الفل�ضطينية
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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 
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 تقرير المدقق المستقل إلى حضرات السادة الشركاء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   العربية المتحدة").
 أمر آخر

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

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

  

-٣- 
 تقرير المدقق المستقل إلى حضرات السادة الشركاء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-٤- 
 تقرير المدقق المستقل إلى حضرات السادة الشركاء 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دبي 
  ٢٠٢٠يوليو  ٢٧
 

 صفية حاجي اكبر محمد 
 ٤رقم التسجيل: 

 كريستون مينون محاسبون قانونيون 
 
 

-٥- 
  فروع اإلمارات العربية المتحدة  - بنك ليمتد جناتا

  بيان المركز المالي المجمع
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ اإليضاح 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

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

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

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

 ٦٧٩،٤٣٧  ٩٧٧،٠٧٤  إجمالي األصول
     حقوق الملكية وااللتزامات

     حقوق الملكية
 ٧٥،٠٠٠  ٧٥،٠٠٠ ١١ رأس المال

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

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

     االلتزامات
 ٥٦٧،٢٩٥  ٨٣٠،٦٦٨ ١٤ العمالءودائع 

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

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

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

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

  فروع اإلمارات العربية المتحدة  - بنك ليمتد جناتابالنيابة عن 
  المدير التنفيذي

 
 محمد أمير الحسن

 المدير التنفيذي
 ، إ ع مأبو ظبيفروع اإلمارات العربية المتحدة، 

 محمد عبد اهللا األمين
 مسؤول رئيسي أول

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

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

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ اإليضاح 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 تقرير المدقق المستقل. ٤إلى  ٢تعرض الصفحات من 
  

-٧- 
  فروع اإلمارات العربية المتحدة  -بنك ليمتد جناتا

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

 
 رأس المال  

 باآلالف
 (بالدرهم)

االحتياطي  
 القانوني 
 باآلالف

 (بالدرهم)

األرباح  
المحتفظ 

 بها
 (باآلالف
 (بالدرهم)

مخصص  
 االنخفاض
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي  
 باآلالف

 (بالدرهم)

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

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

محول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح 
١٢(  

-  ٣٨٩(  ٣٨٩(  -  - 

اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
)١٣(إيضاح  ٩المالية   

-  -  -  ٢،٠٧٨  ٢،٠٧٨ 

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
 (معاد ادراجه)

٩١،٨٧٤  ٢،٠٧٨  ٥،٧٤٦  ٩،٠٥٠  ٧٥،٠٠٠ 

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

١٢(  
-  ١،٦٨٠(  ١،٦٨٠(  -  - 

حركة مخصص االنخفاض (إيضاح 
١٣(  

-  -  )١،٦٦٤  )١،٦٦٤  - 

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

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

  
 تقرير المدقق المستقل. ٤إلى  ٢تعرض الصفحات من 

  

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

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

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

    تعديالت للبنود غير النقدية:
 ٨١٦  ٢،٧٤٧ إهالك

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

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

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

)٥٠٦  )١٠٣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-٩- 
  فروع اإلمارات العربية المتحدة  -بنك ليمتد جناتا

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

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

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

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

   

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

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

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

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

 المجمعة لتقديمها إلى البنك المركزي اإلماراتي.المالية 
  

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

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

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

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

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

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

 

-١٠- 
  فروع اإلمارات العربية المتحدة  -بنك ليمتد جناتا

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .الفروعب
 (ب) المعامالت واألرصدة

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

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

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

 .األولية
-١١- 

  فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

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

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

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

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

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

 لعكس دفعات االيجار التي أجريت.
 االستخدامأصول حق 

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

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

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

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

 على البيانات المقارنة. ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 
 
 
 

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

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 األدوات المالية     ٧,٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

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

 وقت الحيازة. 
 

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

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

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

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

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

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

 األصول المالية. 
 الشطب 

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

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

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

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

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

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

 الذي تكون الفروع مطالبة بدفعه، أيهما أقل. 
 
 

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

 احات حول البيانات المالية المجمعة إيض

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 االلتزامات المالية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة 

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

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

 االستحقاق. 
-١٥- 

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

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

  احتمال التعثر 
 الخسارة الناجمة عن التعثر 
  التعرض للمخاطر عند التعثر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
-١٦- 

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

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

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

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

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

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

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

 السترداد المبالغ المستحقة. 
 اشتراطات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي للمخصصات

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

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

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

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

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

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

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

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من تاريخ اإليداع أو من استثمارات قصيرة األجل ذات سيولة عالية بتاريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستثمار، 
 بالصافي من أية حسابات مكشوفة مصرفية مؤقتة. 

 ممتلكات ومعدات  ٩,٢
ُتدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة مطروحًا منها اإلهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المحددة، إن وجدت. تشمل التكلفة 
المصاريف المرتبطة مباشرة بحيازة بنود شاملة تكاليف التركيب. ُتدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو ُتسجل 

ئم، عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى الفروع وتُقاس كأصل منفصل، حسبما هو مال
تكلفة البنود بصورة موثوق منها. ُتحمَّل جميع مصاريف التصليحات وأعمال الصيانة إلى بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 

 رتب خاللها. اآلخر المجمع خالل فترة التقارير المالية التي تت
 
 
 
 

-١٨- 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

رها اُيحسب اإلهالك وفقًا لطريقة القسط الثابت بمعدالت محسوبة لتخفيض تكلفة األصول إلى قيمها المتبقية المقدرة أو أعم
 اإلنتاجية المتوقعة لها كما يلي: 

 عدد السنوات 
 ٥ سيارات

 ٥ أثاث وتركيبات ومعدات
 ٥ أجهزة وتطبيقات حاسب

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول في نهاية فترة التقارير المالية مع تعديل تأثير أية تغييرات في التقديرات 
على أساس مستقبلي، وُتخفَّض القيمة الدفترية ألصل من األصول إلى القيمة الممكن استردادها له إذا ما تجاوزت القيمة الدفترية 

 لتقديرية الممكن استردادها لألصل. لألصل القيمة ا
ُتحدد األرباح أو الخسائر الناشئة من بيع أو شطب بند من الممتلكات والمعدات بمقارنة عائدات البيع مع القيمة الدفترية لألصل 

 وُتسجل في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع. 
 انخفاض قيمة األصول الملموسة  ١٠,٢
ية كل فترة تقارير مالية، تراجع الفروع القيم الدفترية ألصولها الملموسة لغرض تحديد ما إذا كان هنالك مؤشر ما على أن في نها

تلك األصول قد تكبدت خسارة انخفاض في القيمة، وٕاذا ما وجد مثل هذا المؤشر، ُيقدر المبلغ القابل لالسترداد لألصل لغرض 
(إن وجدت). عندما يتعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألصل فردي، تقدِّر الفروع المبلغ تحديد حجم خسارة انخفاض القيمة 

 القابل لالسترداد لوحدة إنتاج النقد التي ينتمي إليها األصل. 
وزع تُ  عندما يكون ممكنًا تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، ُتوزع أيضًا أصول الشركة إلى وحدات إنتاج نقد فردية أو خالف ذلك

 إلى أصغر مجموعة وحدات إنتاج نقد يمكن أن ُيحدد لها أساس توزيع معقول وثابت. 
 يعادل المبلغ القابل لالسترداد القيمة العادلة مطروحًا منها التكاليف حتى البيع أو القيمة أثناء االستخدام، أيهما أقل. 

إذا تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد ألصل ما (أو وحدة إنتاج النقد) بأقل من قيمتها الدفترية، ُتخفَّض القيمة الدفترية لألصل 
 (وحدة إنتاج النقد) إلى قيمتها الممكن استردادها لها. 

مبلغ مجمع ما لم ُيدرج األصل ذو الصلة بُتسجل خسارة انخفاض القيمة فورًا في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ال
معاد تقييمه، ففي مثل هذه الحالة، ُتعامل خسارة انخفاض القيمة كانخفاض إعادة تقييم. عندما ُتعكس خسارة انخفاض القيمة 

ى أال تتجاوز القيمة علالحقًا، ُتزاد القيمة الدفترية لألصل (وحدة إنتاج النقد) إلى التقدير المعدل للمبلغ القابل لالسترداد لألصل، 
الدفترية بعد الزيادة القيمة الدفترية التي كانت لُتحدد لو لم ُتسجل خسارة انخفاض في القيمة لألصل (وحدة إنتاج النقد) في السنوات 

األصل  لالسابقة. ُيسجل عكس خسارة انخفاض القيمة فورًا في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع ما لم ُيسج
 ذو الصلة بقيمة معاد تقييمها، ففي مثل هذه الحالة ُيعامل عكس خسارة انخفاض القيمة كزيادة إعادة تقييم. 

 
  

-١٩- 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 يمة المضافة المستحقة للدفع/القبضضريبة الق ١١,٢
تمثل ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدفع/القبض صافي ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع/القبض إلى/من الهيئة االتحادية 
للضرائب في دولة اإلمارات العربية المتحدة عن ضريبة القيمة المضافة المحتسبة على العمالء من طرف الفروض على القروض 

المحتسبة من قبل الموردين على الفروع بالنسبة للمشتريات والمصاريف بحسب اللوائح الالحقة  والُسلف وضريبة القيمة المضافة
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  ٢٠١٧لسنة  ٥٢وقرار مجلس الوزراء رقم  ٨للمرسوم بالقانون االتحادي رقم 

 مخصص الضريبة ١٢,٢
ودبي  بو ظبيألضرائب على فروع البنوك األجنبية العاملة في إمارة ُيحتسب مخصص الضريبة وفقًا للوائح المحلية لتقييم ا

 والشارقة. 
 المخصصات ١٣,٢

تُقيد مخصصات عندما يكون على الفروع التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة ألحداث سابقة، ويكون من المحتمل أن يتطلب 
ج ية االلتزام ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوق منها. ُتدر ذلك تدفق موارد تحمل منافع اقتصادية إلى خارج الشركة لتسو 

 المصاريف المتعلقة بأي مخصص في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع بالصافي من أي مبلغ مسترد. 
 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  ١٤,٢

لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى أساس التعويضات  ُيحتسب مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقاً 
الحالية وفترات الخدمة في نهاية فترة التقارير المالية. فيما يتعلق بالموظفين من المواطنين العاملين في الفروع، تقدم الفروع 

ات االجتماعية في دولة اإلمارات العربية مساهمات إلى صندوق معاشات مؤسس من طرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمين
المتحدة، حيث ُتحسب كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات الفروع على هذه المساهمات التي ُتصرف عندما 

 تستحق. 
ة خدمة ل مدتقدم الفروع مكافأة نهاية الخدمة إلى موظفيها اآلخرين، وعادًة ما ُيحتسب الحق في هذه المكافآت على أساس طو 

 الموظفين وٕاتمام الحد األدنى من مدة الخدمة. 
تستحق التكاليف المتوقعة عن هذه المكافآت على مدى فترة العمل وال تقل عن االلتزام الناشئ بموجب قوانين العمل والهيئة العامة 

 للمعاشات والتأمينات االجتماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 ئتمانية األصول اال  ١٥,٢

إن األصول المحتفظ بها على سبيل األمانة أو رأسمال ائتماني ال ُتعامل كأصول للفروع و، عليه، ال ُتدرج في البيانات المالية 
 المجمعة هذه. 

 قيد اإليرادات ١٦,٢
 تأتي فيما يلي تفاصيل السياسة المحاسبية المتعلقة بقيد إيرادات الفروع من تقديم الخدمات. 

تُقيد إيرادات عندما تنتقل السيطرة على الخدمات إلى العميل. إن تحديد توقيت انتقال السيطرة، في وقت ما أو على مدى فترة من 
الزمن، يتطلب تقديرًا. تسجل الفروع إيرادات من تقديم خدمات على أساس نمط مكون من خمس خطوات حسب المعيار الدولي 

 : ١٥للتقارير المالية 
 
 

-٢٠- 

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

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 : تحديد العقود مع العميل: ُيعرف العقد بأنه اتفاق معقود بين طرفين اثنين أو أكثر وتنشأ عنه حقوق والتزامات١الخطوة 

 لى المعايير الخاصة بكل عقد والتي ينبغي استيفاؤها. قابلة لإلنفاذ وينص ع
 : تحديد االلتزامات الواجب تنفيذها بموجب العقد: يمثل االلتزام الواجب تنفيذه بأنه تعهد منصوص عليه في عقد٢الخطوة 

 مبرم مع عميل يقتضي تقديم خدمات إلى العميل. 
: تحديد سعر المعاملة: ُيعرف سعر المعاملة بأنه المبلغ المقابل الذي تتوقع الفروع أن يكون لها حقًا فيه مقابل تقديم ٣الخطوة 

لة بالنيابة عن األطراف األخرى.   الخدمات الموعودة إلى العميل مع استبعاد المبالغ المحصَّ
تنفيذها بموجب العقد. بالنسبة ألي عقد ينص على أكثر من التزام واحد،  : توزيع سعر المعاملة على االلتزامات الواجب٤الخطوة 

توزِّع الفروع سعر المعاملة على كل التزام وفقًا لمبلغ يعادل مبلغ المقابل الذي تتوقع الفروع أن يكون لها حقًا فيه نظير تنفيذ كل 
 التزام. 

 تزامًا ما. : قيد اإليرادات عندما (أو وقتما) تنفذ الفروع ال٥الخطوة 
 تقوم الفروع بالوفاء بالتزام ما وتقيد اإليرادات على مدة فترة زمنية معينة في حالة استيفاء المعايير التالية: 

 . يتسلَّم العميل المزايا الناتجة من التزام الفروع بتنفيذ التزام ما ويستفيد منها في آٍن واحٍد؛ أو ١
 لى نشوء أو تعزيز أصٍل ما يمارس العميل سيطرته عليه كونه أصًال ناشئًا أو معززًا؛. يؤدي تقيد الفروع بتنفيذ التزام ما إ٢
 أو
 . ال يؤدي تقيد الفروع بتنفيذ التزام ما إلى نشوء أصل باستخدامات مختلفة للفروع ويكون للفروع حق قابل لإلنفاذ في٣

 تقاضي مبلغ ما نظير االلتزامات المنفذة لغاية تاريخه. 
 لتزامات المنفذة دون الوفاء بواحد من الشروط سالفة الذكر، ُتدرج اإليرادات عندما ُينفذ االلتزام ذو الصلة. بالنسبة لال

عندما تنفذ الفروع التزامًا ما يتمثل بتقديم الخدمات الموعودة، ينشأ أصل تعاقدي على أساس مبلغ المقابل المكتسب نتيجة لتنفيذ 
 االلتزام، وٕاذا تجاوز مبلغ المقابل المستلم من العميل مبلغ اإليرادات المدرجة، ينشأ عن ذلك التزام تعاقدي. 

ادلة للمقابل المستلم أو المستحق أخذًا بعين االعتبار الشروط المحددة تعاقديًا واستبعاد الضرائب تُقاس اإليرادات وفقًا للقيمة الع
 والرسوم.

تُقيد مداخيل ومصاريف الفائدة على أساس العائد الفعلي. حالما تنخفض قيمة أداة مالية مصنفة كقروض وذمم مدينة، ُيسجل 
خصم التدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة انخفاض القيمة. ُتسجل دخل الفائدة باستخدام سعر الفائدة المستخدم ل

 مداخيل ومصاريف الفائدة لجميع األدوات المالية التي تحمل فوائد في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع. 
ُيقيد دخل  ألداة مالية كتعديل على سعر الفائدة الفعلي. ُتعامل الرسوم والعموالت التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي

 الفائدة على مدى فترة الخدمة. 
  

-٢١- 
 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  –جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 سبية الهامة األحكام والتقديرات واالفتراضات المحا .٣
إن إعداد البيانات المالية المجمعة للفروع تتطلب من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المسجلة 
لإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات، واإلفصاح عن االلتزامات الطارئة، في نهاية فترة التقارير المالية، من جهة أخرى، 

لتي تحوم حول هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج تستوجب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية إن الشكوك ا
 لألصل أو االلتزام المتأثر في فترات مستقبلية. 

داث حيتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وعلى أساس الخبرات السابقة وغيرها من العوامل، بما في ذلك توقعات األ
 المستقبلية التي تعتبر معقولة في ظل الظروف المحيطة، وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

تأتي فيما يلي االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتشكيك بالتقديرات في نهاية فترة 
جوهرية من شأنها أن تستوجب إجراء تعديل ملموس على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التقارير المالية والتي تحمل مخاطر 

 خالل السنة المالية الالحقة: 
 إهالك الممتلكات والمعدات )أ

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات والمعدات على أساس االستخدام المحدد واألعمار االقتصادية لتلك 
األصول. إن التغيرات الالحقة في الظروف قد تؤدي إلى اختالف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم المتبقية عن التقديرات 

ارة أن األعمار اإلنتاجية أو القيم المتبقية ألصل ما تتطلب تعديًال، يتم إهالك صافي القيمة الدفترية المبدئية، عندما تقرر اإلد
 التي تتجاوز القيمة المتبقية على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي المعدل. 

 
 انخفاض قيمة األصول غير المالية  )ب

تدفقات معدات واألصول غير المالية األخرى إلى افتراضات تتعلق بتستند تقييمات صافي المبالغ القابلة لالسترداد للممتلكات وال
 نقدية مستقبلية متوقع استلمها من األصول ذات الصلة. 

 
 تقييم نمط العمل وتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات مبالغ رئيسية وفوائد أم ال )ج

 يعتمد تصنيف وقياس األصول المالية على اختبار نمط العمل ونتائج مدفوعات المبالغ الرئيسية والفوائد فقط. 
 تقييم نمط العمل:

ُتجري الفروع تقييمًا للهدف من نمط العمل التي تشهد االحتفاظ بأصل ما على مستوى محفظة ألن ذلك يعكس بالصورة المثلى 
 ت المقدمة إلى اإلدارة. طريقة إدارة العمل والمعلوما

 تشمل المعلومات المأخوذة بعين االعتبار ما يلي: 
  السياسات واألهداف المذكورة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات فعليًا. وعلى وجه الخصوص، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة

 السيولة؛  األصول واالحتفاظ بها ألغراضتركز على اكتساب إيرادات الفوائد التعاقدية وتحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع 
  المخاطر التي تؤثر على أداء نمط العمل (واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نمط العمل) وكيفية إدارة تلك المخاطر؛ 
  كيفية تقييم أداء المحفظة وٕابالغ إدارة الفروع؛ 
 
 

-٢٢- 

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

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  مثال على ذلك: ما إذا كان التعويض محتسب على أساس القيمة العادلة لألصول المدارة  –كيفية تعويض مديري األعمال

لة؛ و   أو التدفقات النقدية التعاقدية المحصَّ
  لية، ات سابقة، وأسباب تلك المبيعات وتوقعاتها فيما يتعلق بنشاط المبيعات المستقبعدد مرات وحجم وتوقيت المبيعات في فتر

من جهة أخرى، ال ُيعتد بالمعلومات الخاصة بنشاط المبيعات بمعزل وحدها، ولكن كجزء من التقييم الشامل لكيفية تحقيق 
 ت النقدية. الهدف المعلن من طرف الفروع إلدارة األصول المالية وكيفية تحقيق التدفقا

تُقاس األصول المالية المحتفظ بها للتداول أو التي ُتدار ويتم تقييمها على أساس قيمة عادلة وفقًا للقيمة العادلة من خالل األرباح 
 أو الخسائر ألنه ال يتم االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وال لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول

 المالية. 
تراقب الفروع أداء األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي يتم شطبها قبل 
استحقاقها لفهم السبب وراء بيعها وما إذا كانت األسباب متسقة مع الغرض من العمل الذي يتم االحتفاظ باألصل من أجله. تشكل 

ة جزءًا من التقييم المستمر للفروع ِلَما إذا كان نمط العمل الذي يتم االحتفاظ باألصول المالية المتبقية من أجله سيظل المراقب
مالئمًا أم ال، وٕان لم يكن مالئمًا، ما إذا كان هنالك تغيير في نمط العمل، ولذا سيلزم إحداث تغيير مستقبلي على تصنيف تلك 

 األصول. 
 من المبلغ الرئيسي والفائدة فقط تقييم المدفوعات 

 ألغراض هذا التقييم، ُيعرَّف "المبلغ الرئيسي" بالقيمة العادلة لألصل المالي عند القيد المبدئي، وُتعرَّف "الفائدة" كمقابل للقيمة
اإلقراض األساسية  تكاليفالزمنية للمال والمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ الرئيسي المستحق خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر و 

 األخرى (مثال على ذلك: مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، وكذلك الهامش الربحي. 
 ةعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية عبارة عن مدفوعات مبالغ رئيسية وفوائد فقط أم ال، تدرس الفروع األحكام التعاقدي

 لألداة. 
ا إذا كان األصل المالي يشمل حكمًا تعاقديًا ربما يغير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية مما يحول وهذا يشمل تقييم م

 دون استيفاء هذا الشرط. في سياق هذا التقييم، تدرس الفروع ما يلي: 
  األحداث الطارئة التي تؤدي إلى تغير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية؛ 
  مزايا اإلقراض؛ 
  المدفوعات مسبقًا وشروط التمديد؛ 
  الشروط التي تحد من مطالبة الفروع في التدفقات النقدية من األصول المحددة (مثال: ترتيبات األصول دون حق

 الرجوع)؛ و 
  مثال: إعادة تحديد أسعار الفائدة بصورة دورية.  –المزايا التي من شأنها أن تعدل القيمة الزمنية للمال 
 لحوظ في مخاطر االئتمان االرتفاع الم )د

شهرًا بالنسبة ألصول المرحلة األولى أو  ١٢تُقاس خسارة االئتمان المتوقعة كمخصص يساوي خسارة االئتمان المتوقعة لمدة 
 أصول خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة ألصول المرحلة الثانية والثالثة. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية عندما يرتفع معدل

ماهية الزيادة  ٩مخاطر االئتمان المحيطة به بشكل ملحوظ منذ القيد المبدئي. هذا وال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 
الملحوظة في مخاطر االئتمان. عند تقييم ما إذا كانت معدل مخاطر االئتمان ألصل ما قد ارتفع بشكل ملحوظ من عدمه، تأخذ 

 ومات النوعية والكمية المعقولة والمقبولة للمستقبل. الشركة بعين االعتبار المعل
-٢٣- 

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

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 تحديد االرتفاع الملحوظ في مخاطر االئتمان منذ القيد المبدئي 

ارير مالية، ُتجري الفروع تقييما لما إذا كانت األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة والديون واألصول المالية في كل تاريخ تق
المسجلة وفقًا للقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والذمم المدينة من عقود اإليجار التمويلي ضعيفة من حيث تصنيفها 

األصول المالية"). يكون "التصنيف االئتماني ضعيفًا" ألي أصل مالي عندما يحمل  – ٣"المرحلة االئتماني (ُيشار إليها بعنوان 
حدث واحد أو أكثر تأثيرًا سلبيًا على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. يشمل الدليل على أن أصًال ماليًا ضعيف 

 لية: من حيث تصنيفه االئتماني البيانات الملحوظة التا
  صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ 
  إخالل بالعقد مثل تقصير أو حدث سابق؛ 
  إعادة هيكلة قرض أو سلفة من قبل الفروع بناء على شروط لن تعتدَّ الفروع بها خالف ذلك؛ 
  يصبح من المحتمل أن يشهر المقترض إفالسه أو يدخل في ترتيبات إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو 
 ء سوق نشطة ألوراق مالية بسبب صعوبات مالية. اختفا 

 
 حساب مخصص الخسارة  )ه

عند تقدير خسارة االئتمان المتوقعة، تستخدم الشركة معلومات مستقبلية معقولة ومقبولة استنادًا إلى االفتراضات المتعلقة بالحركة 
 المستقبلية في مختلف العوامل االقتصادية وكيف سيؤثر كل عامل من هذه العوامل على اآلخر. 

ات سارة الناشئة من التعثُّر. ُتحسب هذه الخسارة على أساس الفرق بين التدفقُتعرَّف الخسارة الناجمة عن التعثر بأنها تقدير للخ
النقدية التعاقدية والمستحقة وبين التدفقات النقدية التي يتوقع المقرض استالمها أخذًا بعين االعتبار التدفقات النقدية الناتجة من 

 الضمانات والتعزيزات االئتمانية الجوهرية. 
ر معلومة جوهرية في تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة، حيث يعتبر احتمال التعثُّر بمثابة تقدير الحتمال يشكل احتمال التعثُّ 

التعثُّر على مدى فترة زمنية محددة، يؤخذ بالحسبان عند حسابها البيانات السابقة واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف 
 المستقبلية.

 اإلنتاجية ألصول حق االستخداممدة عقد اإليجار واألعمار  )و
تحدد إدارة الفروع مدة عقد اإليجار كمدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار مع أية فترات يغطيها خيار تمديد العقد إذا كان من 

 . ستهالمؤكد إلى حد ما ممارسته أو أية فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار فيما إذا كان من المؤكد إلى حد ما عدم ممار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-٢٤- 

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

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

     اإلماراتي. النقد األرصدة لدى البنك المركزي ٤
 ١٠،٩٢٩  ٢٠،٠٨٣ النقد في الصندوق والعمالت الذهبية

 ٩٨،٥٣٦  ٢٣٨،٣٢١ الحساب الجاري لدى البنك المركزي اإلماراتي
 ٧٤،٣٧٤  ١١٥،٠٨٦ االحتياطي النقدي (درهم اماراتي) لدي البنك المركزي اإلماراتي

 ١٤٠  ٢،٠٧٤ اإلماراتياالحتياطي النقدي (عملة اجنبية) لدى البنك المركزي 
 -  ٣،٦٨٩ ماكينات الصراف اآللي

 ١٨٣،٩٧٩  ٣٧٩،٢٥٣ 
 والدوالر األمريكي، تحدد وفقًا لتوجيهات البنك المركزي االماراتي وتحفظ  (بالدرهم)إن متطلبات االحتياطي النقدي المحفوظ  
 ").أبو ظبي("فرع  أبو ظبيفرع  –على أساس مجمع بواسطة جناتا بنك ليمتد  
 

 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

    . مستحق من البنوك األخرى ٥
 -  ١٣٧ حسابات جارية

 ٣٣٨،٠٠٠  ٤١٣،٠٠٠ ودائع في اإلمارات العربية المتحدة
 ١٩،٤٧٣  ٤،٦٨٢ في الخارج -ودائع وحسابات طلب

 ٣٥٧،٤٧٣  ٤١٧،٨١٩ إجمالي األرصدة
 )٩٦(  )١٠٣( ناقص: مخصص االنخفاض وفقًا لطريقة خسارة االئتمان المتوقعة

 ٣٥٧،٣٧٧  ٤١٧،٧١٦ 
إلى  %٢,١٠إن الودائع في االمارات العربية المتحدة تخص ودائع لدى البنوك المحلية تحمل معدالت فائدة تتراوح بين 

ثالثة أشهر. وبالتالي، فإن هذه األرصدة ال تعتبر جزًء ) تستحق كل %٣,٤٠إلى  %٢,١٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %٣,٤٠
 من النقد أو النقد المعادل.

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة. ٦
تشمل األطراف ذات العالقة المركز الرئيسي والفروع األخرى لجناتا بنك ليمتد وموظفي اإلدارة العليا والكيانات الخاضعة 

 أو تمارس عليها تأثيرًا ملموسًا. إن شروط هذه المعامالت قد اعتمدت من قبل إدارة الفروع.مجتمعة لسيطرة هذه األطراف 
 تأتي فيما يلي المعامالت الجوهرية مع الطرف ذي العالقة خالل الفترة/السنة: 

 
 

٣١/١٢/٢٠١
٩ 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ١،٤١٠  ١،٤٠٦ )٢١للمركز الرئيسي (إيضاح الرسوم اإلدارية 
 

-٢٥- 

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

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 ١،١٥٩العليا هو  )، وٕاجمالي رواتب موظفي اإلدارة٧: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٦إن إجمالي عدد موظفي اإلدارة العليا هو 
 )٢٢ألف) (إيضاح  ٢،١٢٣: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ألف في 

 تأتي فيما يلي األرصدة التي تخص األطراف ذات العالقة في البيانات المالية المجمعة بنهاية السنة: 
 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

    الرئيسيمستحق للمركز 
 ١٢،٥٧٠  ١٢،١٣٦ جناتا بنك ليمتد، بنغالديش

 .القروض والسلف٧
 فيما يلي تفاصيل محفظة القروض والسلف:

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

    حسب النوع )أ
 ١٠٠،٤٣٨  ١٢٦،٩٤٥ سحوبات على المكشوف

 ٤٢،٢٥٠  ٥٥،٣٤٨ قروض تجارية
 ٤٢،١٧٤  ٤٥،٢٣٢ قروض شخصية
 ١٨٤،٨٦٢  ٢٢٧،٥٢٥ إجمالي القروض

 )١،٥٨٤(  )١،٧٤٦( ناقص: فائدة 
 )٥٤،٧٢٢(  )٥٨،١٦١( مخصص انخفاض القيمة وفقًا لطريقة خسارة االئتمان المتوقعة

 ١٢٨،٥٥٦  ١٦٧،٦١٨ 
    حسب القطاع االقتصادي )ب

 ٤٢،١٧٤  ٤٥،٢٣٢ قروض شخصية
 ١٤٢،٦٨٨  ١٨٢،٢٩٣ تجارية وخدمات اخرىخدمات 

 ١٨٤،٨٦٢  ٢٢٧،٥٢٥ 
    

    حسب العملة )ت
 ١٨٤،٨٦٢  ٢٢٧،٥٢٥ درهم اماراتي

    

    حسب المنطقة الجغرافية )ث
 إن جميع القروض والسلف داخل حدود اإلمارات العربية المتحد.

 ).١٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %١٠يقدم البنك عروض تسهيالت قروض تحمل فائدة قدرها 
 ١٧٢،١٣ الصادر من حكومة بنغالديش بقيمة إن الضمانات المحتفظ بها مقابل القروض والسلف تتكون من سند تنمية أصحاب األجور

 مليون درهم). ١١٨،٥٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مليون درهم (
 

-٢٦- 

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

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 فيما يلي حركات مخصص انخفاض اليمة وفقًا لنموذج خسارة االئتمان المتوقعة خالل السنة:

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ١٧،١٥٠  ٥٤،٧٢٢ الرصيد في بداية السنة
 ٤١،٥٣٣  ٦،٥٣٢ )٢٤السنة (إيضاح مقدم خالل 

 )١،٨٨٣(  )٣،٠٩٣( مسترد خالل السنة (استرداد)
 )٢،٠٧٨(  - )١٣محول الى احتياطي انخفاض القيمة (إيضاح 

 ٥٤،٧٢٢  ٥٨،١٦١ الرصيد بنهاية السنة
    . أصول أخرى٨

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ٢،٧٩٢  ٢،٢٣٧ فائدة مدينة
 ١،٨٤٥  ١،٩٤٠ سداد

 ٢،٢٧١  ٢،٢٢٩ أخرى، صافي مخصص الذمم المدينة غير المضمونة
 ٦،٩٠٨  ٦،٤٠٦ 

    .عقار ومعدات٩
 سيارات 

 باآلالف
 (بالدرهم)

اثاث وتجهيزات  
 ومعدات
 باآلالف

 (بالدرهم)

أدوات وبرامج  
 كمبيوتر
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

        التكلفة
 ١١،٠٩٢  ٧،٧٢٥  ٢،٩٢٠  ٤٤٧ ٢٠١٨يناير  ١في 

 ٢،٧٠٥  ٢،٤٥٨  ٢٤٧  - إضافات
 ١٣،٧٩٧  ١٠،١٨٣  ٣،١٦٧  ٤٤٧ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

 ١،٩٠٩  ١،٨٢٨  ٨١  - اضافات
 ١٥،٧٠٦  ١٢،٠١١  ٣،٢٤٨  ٤٤٧ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

        االهالك المتراكم
 ١٠،٣٦٤  ٧،٢١٢  ٢،٧٦٠  ٣٩٢ ٢٠١٨في يناير 

 ٨١٦  ٦٦٦  ١٢٢  ٢٨ )٢٣محمل للسنة (إيضاح 
 ١١،١٨٠  ٧،٨٧٨  ٢،٨٨٢  ٤٢٠ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

 ١،٠٤٠  ٩٠٤  ١٠٩  ٢٧ )٢٣محمل للسنة (إيضاح 
٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   ١٢،٢٢٠  ٨،٧٨٢  ٢،٩٩١  ٤٤٧ 

        القيمة الدفترية 
٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   -  ٣،٤٨٦  ٣،٢٢٩  ٢٥٧ 
٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   ٢،٦١٧  ٢،٣٠٥  ٢٨٥  ٢٧ 

-٢٧- 

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

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 . أصول حق االستخدام١٠

 مباني التكلفة
 باآلالف 
 (بالدرهم) 

 ٤،٣٠٢ )٢٦(إيضاح  ٢٠١٩يناير  ١في  ١٦اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 ٤،٣٠٢ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  األهالك
 ١،٧٠٧ )٢٣محمل للسنة (إيضاح 

 ١،٧٠٧ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  القيمة الدفترية

 ٢،٥٩٥ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
إن أصول حق االستخدام تخص الحقوق المكتسبة الستخدام المباني بموجب عقود االيجار مع الغير. ويتم استهالك أصول 

 مبدأ القسط الثابت.حق االستخدام على فترة االيجار وطريق اإلهالك هي 
 . راس المال١١

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ٧٥،٠٠٠  ٧٥،٠٠٠ مبلغ مساهمة جناتا بنك ليمتد (المركز الرئيسي)، دكا، بنغالديش كرأس مال مدفوع
 . االحتياطي القانوني١٢

 
 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ٨،٦٦١  ٩،٠٥٠ الرصيد في بداية السنة
 ٣٨٩  ١،٦٨٠ محول خالل السنة

 ٩،٠٥٠  ١٠،٧٣٠ الرصيد بنهاية السنة
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وعقد تأسيس الفروع، أنشأت الفروع  ٢٠١٥) لسنة ٢استنادًا إلى لقانون االتحادي رقم (

المال  من رأس %٥٠من صافي الربح لكل سنة حتى يعادل االحتياطي نسبة  %١٠احتياطيًا قانونيًا عن طريق تحويل نسبة 
 المصدر. وهذا االحتياطي ليس متاحًا للتوزيع باستثناء ما ينص عليه القانون.

 احتياطي انخفاض القيمة. ١٣
التي تعالج تحديات التنفيذ والمضامين  ٩بشأن المعيار الدولي للتقارير المالية أصدر البنك المركزي االماراتي توجيهاته 

 في اإلمارات العربية المتحدة ("توجيهات). ٩تقارير المالية العملية لتطبيق البنك للمعيار الدولي لل
الصادر  ٢٨/٢٠١٠من التوجيهات، فإن التسوية بين المخصص العام والمخصص الخاص بموجب تعميم  ٤,٦ووفقًا للبند 

 من البنك المركزي اإلماراتي والمعيار الدولي للتقارير المالية تكون على النحو التالي: 
 
 

-٢٨- 

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

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 :٢٠١٩ديسمبر  ٣١فيما يلي الحركات في المخصص العام والمخصص الخاص للسنة المنتهية في 

 مخصص خسائر انخفاض القيمة: عام )أ(
 أبو ظبي 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 العين 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 دبي 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 الشارقة 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي  
 باآلالف

 (بالدرهم)
الصادر من البنك  ٢٨/٢٠١٠وفقًا للتعميم 

 المركزي االماراتي
٤،٩٧٨  ٦٩٨  ١،٣٩١  ٣٧٠  ٢،٥١٩ 

 ٢والمرحلة  ١ناقص: مخصص المرحلة 
 ٩للتقارير المالية بموجب المعيار الدولي 

)٥٦٨( 
 

 )١،٥٨٠(  )٢١٢(  )٦٣٤(  )١٦٦( 

 ٣,٣٩٨  ٤٨٦  ٧٥٧  ٢٠٤  ١,٩٥١ 
 ٢،٠٧٨  ٥٧١  ٨٢١  ٣٩٩  ٢٨٧ الرصيد في بداية السنة

 ١،٦٦٤  -  -  -  ١،٦٦٤ مبلغ إضافي مطلوب تحويله خالل السنة*
 ٣،٧٤٢  ٥٧١  ٨٢١  ٣٩٩  ١،٩٥١ الرصيد في نهاية السنة

 انخفاض القيمة: خاص مخصص خسائر )ب(
 أبو ظبي 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 العين 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 دبي 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 الشارقة 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي  
 باآلالف

 (بالدرهم)
الصادر من البنك  ٢٨/٢٠١٠وفقًا للتعميم 

 المركزي االماراتي
٣٩،٤٨١  ٧،٨٣٧  ١٢،٧٧٤  ٣،٧٠٧  ١٥،١٦٣ 

بموجب  ٣ناقص: مخصص المرحلة 
 ٩ الماليةالمعيار الدولي للتقارير 

)٥٨،٨٣٣(  )١٧،٤٧٣(  )١٧،٧٩٠(  )٥،٤٥١(  )١٨،١١٩( 

 -  -  -  -  - الرصيد في بداية السنة
مبلغ إضافي مطلوب تحويله خالل 

 السنة**
-  -  -  -  - 

 -  -  -  -  - الرصيد في نهاية السنة
 ٣،٧٤٢  ٥٧١  ٨٢١  ٣٩٩  ١،٩٥١ إجمالي [ (أ)+ (ب)] 

 
 :٢٠١٩ديسمبر  ٣١فيما يلي الحركات في المخصص العام والمخصص الخاص للسنة المنتهية في 

 مخصص خسائر انخفاض القيمة: عام )ت(
 أبو ظبي 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 العين 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 دبي 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 الشارقة 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي  
 باآلالف

 (بالدرهم)
الصادر من البنك  ٢٨/٢٠١٠وفقًا للتعميم 

 المركزي االماراتي
٣،٤٦٤  ٧٨٠  ١،٢٦٠  ٥١٦  ٩٠٨ 

 ٢والمرحلة  ١ناقص: مخصص المرحلة 
 ٩بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

)١،٣٨٦(  )٢٠٩(  )٤٣٩(  )١١٧(  )٦٢١( 

 ٢،٠٧٨  ٥٧١  ٨٢١  ٣٩٩  ٢٨٧ 
 

 
-٢٩- 

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

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 مخصص خسائر انخفاض القيمة: خاص )ث(

 أبو ظبي 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 العين 
 باآلالف

 (بالدرهم)

 دبي 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 الشارقة 
 (باآلالف
 (بالدرهم)

 اإلجمالي  
 باآلالف

 (بالدرهم)
الصادر من البنك  ٢٨/٢٠١٠وفقًا للتعميم 

 المركزي االماراتي
٢٨،٧٦٤  ٤،٥٩٦  ٨،٤٨٠  ٢،١٢٥  ١٣،٥٦٣ 

بموجب  ٣ناقص: مخصص المرحلة 
 ٩ الماليةالمعيار الدولي للتقارير 

)٥٥،٥٢٢(  )١٤،٧٤٧(  )١٥،٦٤٦(  )٦،٠٣٠(  )١٩،٠٩٩( 

 -  -  -  -  - الرصيد في نهاية السنة
 ٢،٠٧٨  ٥٧١  ٨٢١  ٣٩٩  ٢٨٧ إجمالي [ (ت)+ (ث)] 

*إن رصيد احتياطي انخفاض القيمة في نهاية السنة أعلى من الرصيد في السنة السابقة، وبالتالي فإن الفروع قد حولت مبلغا إضافية 
 ألف درهم إلى احتياطي انخفاض القيمة خالل السنة ١،٦٦٤قدره 

المخصص بموجب البنك المركزي اإلماراتي، يمنع تحويل  ٩**وفي حال تجاوزت المخصصات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
 أي مبالغ إلى احتياطي انخفاض القيمة.

 .ودائع العمالء١٤
 

 
٣١/١٢/٢٠١٩ 

 باآلالف
 (بالدرهم)

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معاد إدراجها)

  باآلالف
 (بالدرهم)

 ٣١٢،٧٩٨  ٥٨٧،٧٦٧ الحسابات الجارية
 ١١٢،٤٢٧  ١١٢،٣٣٤ حسابات االدخار

 ١٢٨،٩١٦  ٩٩،٢١٨ مقدمة تجاريةدفعات 
 ٣،٨٢٥  ٢١،٠٦٩ ودائع ألجل

 ٩،٣٢٩  ١٠،٢٨٠ ودائع بعمالت اجنبية ألجل
 ٥٦٧،٢٩٥  ٨٣٠،٦٦٨ 
    

    حسب النوع
 ٥٥٤،١٤١  ٧٩٩،٣١٩ ودائع عند اإلطالع
 ١٣،١٥٤  ٣١،٣٤٩ ودائع محدودة بزمن

 ٥٦٧،٢٩٥  ٨٣٠،٦٦٨ 
    

    حسب العملة
 ٥٥٧،٩٦٦  ٨٢٠،٣٨٨ درهم اماراتي
 ٩،٣٢٩  ١٠،٢٨٠ دوالر امريكي

 ٥٦٧،٢٩٥  ٨٣٠،٦٦٨ 
 

 
-٣٠- 

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

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 . التزامات اإليجار١٥
  ٣١/١٢/٢٠١٩ 

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

 ٤،٣٠٢  ) ٢٦(إيضاح  ٢٠١٩يناير  ١كما في  ١٦أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ١٣٩  )٢١الفوائد المحملة خالل السنة (إيضاح 

 )١،٨٠٦(   دفعات مسددة خالل السنة
 ٢،٦٣٥  الرصيد في نهاية السنة

 . التزامات أخرى١٦
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معدل)

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

 ١٧٦  ٣،٥٥٠ فواتير مستحقة الدفع
 ١،١٠٨  ١،١١٧ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

مخصص انخفاض القيمة وفًقا لطريقة الخسارة االئتمانية المتوقعة على 
 ٤٠٣ )٣٠خطابات الضمان واالعتمادات المستندية (إيضاح 

 
٥٠٦ 

 ٤،٩٠٠  ١٢،٧٥٣ أخرى
 ٦،٦٩٠  ١٧،٨٢٣ 

    . مخصص الضريبة١٧
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 (معدل) 

بالدرهم اإلماراتي 
 باآلالف

    بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع
    ضريبة الدخل الحالية:

 ١،١١٣  ٤،٦٤٤ رسوم ضريبة الدخل الحالية
    بين مصروف الضريبة والربح / (الخسارة) قبل الضريبةالعالقة 

 )٢١،٧٥٨(  ٢١،٤٣٩ الربح / (الخسارة) قبل الضريبة
 ٢٧،٣٢٢  ٥٢٥ أضف: مصاريف ومخصصات غير قابلة لالقتطاع

 ٥،٥٦٤  ٢١،٩٦٤ الربح الخاضع للضريبة المعدل
 ١،١١٣  ٤،٣٩٣ ٪٢٠الضريبة الطبقة بنسبة 

 -  ٢٥١ السنوات السابقة المرصود حالياً مخصص الضرائب في 
 ١،١١٣  ٤،٦٤٤ رسوم ضريبة الدخل الحالية

 

يتم رصد مخصص للضريبة على أساس ربح السنة كما يتم احتسابه وفًقا للمعايير المحلية والمعايير الدولية للتقارير المالية. 
دخلها الخاضع للضريبة وفًقا للوائح الضريبية إلمارات أبو ظبي ودبي والشا من ٪٢٠الفروع مسؤولة عن دفع ضريبة بنسبة 

 

-٣١- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 الحركة في مخصص الضريبة خالل السنة كما يلي:
 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
بالدرهم اإلماراتي 

 باآلالف

 31/12/2018 
 بالدرهم اإلماراتي باآلالف

 ٣،٢٢٧  ١،٠٠٨ التوازن في بداية السنة
 ١،١١٣  ٤،٦٤٤ المكون خالل السنة

 -  )٤٥( المعكوس خالل السنة
 )٣،٣٣٢(  )٤٦٤( المدفوع خالل السنة

 ١،٠٠٨  ٥،١٤٣ الرصيد في نهاية السنة
 

 . إيرادات الفوائد١٨
 
 
 القروض والدفعات المقدمة الودائع لدى البنوك 
 
 

 

   . مصاريف الفوائد١٩
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدرهم اإلماراتي باآلالف
 ٣١/١٢/٢٠١٨ 

بالدرهم اإلماراتي   
 باآلالف

 ٦٤٥  ٩٦٤ ودائع العمالء

  . إيرادات أخرى٢٠
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

 بالدرهم اإلماراتي باآلالف
 ٣١/١٢/٢٠١٨ 

 بالدرهم اإلماراتي باآلالف  
 ٥،٧٢٨  ٦،٢١٤ رسوم الحفاظ على الحساب ورسوم معالجة القرض

 ١،٠٣٩  ١،٧٥٩ أرباح صرف العمالت
 ١،٠٠٥  ١،٠١٩ رسوم الحواالت

 ٢،٤٤٨  ٢،٩١٩ أخرى
 ١٠،٢٢٠  ١١،٩١١ 

٣١/١٢/٢٠١٩ 
اإلماراتي بالدرهم 

 باآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
 بالدرهم اإلماراتي باآلالف

 
١٩،٠٦٠ 

  
١٧،٠٧٨ 

٧،٨٥٨  ١٢،٢٣٨ 

٢٤،٩٣٦  ٣١،٢٩٨ 

 

 

-٣٢- 
 فروع اإلمارات العربية المتحدة  -جناتا بنك ليمتد 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

 

    مصاريف عمومية وٕادارية .21
 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

بالدرهم اإلماراتي 
 اآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
بالدرهم اإلماراتي  

 باآلالف
 ٤،١٢٤  ٣،٨٧٨ )٢٢تكاليف الموظفين (اإليضاح 

 ٩٦٧  ١،٥٢٥ إصالحات وصيانة
 ١،٤١٠  ١،٤٠٦ )٦رسوم إدارة المركز الرئيسي (اإليضاح 

 ٧٢٤  ١،٠٤٥ واتصاالتهاتف 
 ٣،٠٤٦  ٩٤٠ مصاريف متعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل واألصول منخفضة القيمة 

 ١،١٧٠  ٨٩١ األسعار والضرائب
 ٤٤٨  ٥٢٤ السفر والتنقل

 ٣١٣  ٣٦١ الرسوم القانونية والمهنية
 ١٥٥  ٣١٧ تأمين

 ١٣٧  ٢٠٤ طباعة وقرطاسية
 -  ١٣٩ )١٥(اإليضاح فائدة على التزامات اإليجار 

 ١١٧  ١٢٥ رسوم الكهرباء والماء
 ٣٠٤  ٢٦٨ أخرى

 ١٣،٣١٨  ١١،٦٢٣ 
   تكاليف الموظفين .22

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 
بالدرهم اإلماراتي 

 اآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
بالدرهم اإلماراتي  

 باآلالف
 ٣،٤٣٤  ٣،٣٤٣ رواتب وبدالت                                                                                     
 ٣١٠  ٢٠٤ مكافآت نهاية الخدمة                                                                               

 ٣٨٠  ٣٣١                                                                  فوائد أخرى
 ٤،١٢٤  ٣،٨٧٨ 

   ).٦تشمل تكاليف الموظفين أيًضا تعويضات موظفي اإلدارة العليا (اإليضاح 
   ).٢١يتم تخصيص تكاليف الموظفين على المصاريف العمومية واإلدارية (اإليضاح 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ االستهالك .23
بالدرهم اإلماراتي 

 اآلالف

 ٣١/١٢/٢٠١٨ 
بالدرهم اإلماراتي  

 باآلالف
 ٨١٦  ١،٠٤٠ )٩استهالك الممتلكات والمعدات (اإليضاح 
 -  ١،٧٠٧ )١٠استهالك أصول حق االستخدام (إيضاح 

 ٨١٦  ٢،٧٤٧ 
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مريكل: »اأ�ضباب داخلية« اأمريكية لالن�ضحاب من اأفغان�ضتان 
•• برلني-اأ ف ب

و�صفت امل�صت�صارة االأملانية اأنغيا مريكل الو�صع يف اأفغان�صتان 
باأنه “مرير” معتربًة اأن “اأ�صباًبا �صيا�صية داخلية” اأمريكية 

�صاهمت يف قرار �صحب القوات الغربية من اأفغان�صتان.
اأفاد  م��ا  وف��ق  حزبها،  يف  م�صوؤولني  اأم���ام  امل�صت�صارة  وق��ال��ت 
“ان�صحاب  اأن  بر�ض،  فران�ض  وكالة  االجتماع  يف  م�صاركون 
الدومينو”.  ت��اأث��ري  ل��ه  ك���ان  اأفغان�صتان”  م��ن  القوات” 
االن�صحاب  م�صوؤولية  اأن  نف�صها،  امل�صادر  بح�صب  واأ�صافت 
الواليات  عاتق  على  تقع  اأفغان�صتان  من  الغربي  الع�صكري 

املتحدة.
وتابعت “لطاملا قلنا اإننا �صنبقى اأي�صاً اإذا بقي االأمريكيون«.
اإال اأن امل�صت�صارة عرّبت اأي�صاً عن تفّهم للقرار الذي اتخذه 
الرئي�ض االأمريكي جو بايدن لناحية تكّبد الواليات املتحدة 

خ�صائر ب�صرية كبرية يف اأفغان�صتان.
هي  اأفغان�صتان  يف  االأخ��رية  التطّورات  اأن  مريكل  واعتربت 
“الذين حاولوا  بالن�صبة لكل االأ�صخا�ض  “اأحداث مريرة” 
العمل من اأجل التقدم واحلرية” يف هذا البلد و”خ�صو�صاً 

الن�صاء«.
“يريد عدد كبري من االأ�صخا�ض مغادرة  واأ�صافت اأن حالياً 

الباد” واعدًة ببذل ما بو�صعها مل�صاعدتهم وكذلك املنظمات 
غري احلكومية التي تدعمهم.

الغربي  الع�صكري  لان�صحاب  االنتقادات  تتزايد  اأملانيا،  يف 
من اأفغان�صتان.

وحتدث وزير اخلارجية االأ�صبق يو�صكا في�صر اأم�ض االثنني 
عن “خطاأ«.

وقال في�صر الذي كان ي�صغل من�صب وزير خارجية اأملانيا يف 
“مل   ،2001 اأفغان�صتان عام  بدء تدخل حلف االأطل�صي يف 
اأتوقع مثل هذا القرار باالن�صحاب �صريعاً”. واأ�صاف “نحن 

نرى تداعياته اليوم«.

مر�ضد اإيران يقر بفداحة الو�ضع الوبائي.. وال�ضلطات ترد بالإغالق
•• عوا�صم-وكاالت

علي خامنئي، عرب  االإي�����راين،  املُ��ر���ص��د  اأق���ر 
التي  الهائلة  باخلطورة  ل��ه،  متلفز  خطاب 
ي�صكلها وباء كورونا على االإيرانيني، وا�صفاً 
اإياه ب� “املر�ض الوح�صي”، متعهدا باأن يكون 
الدولة  اأم����ام  االأوىل  الق�صية  ال��وب��اء  ه���ذا 

وموؤ�ص�صاتها بعد اليوم.
اع��رتاف املر�صد االإي��راين جاء بعد التف�صي 
ال�صعبية  االأو����ص���اط  يف  ل��ل��ف��ريو���ض  ال��ك��ب��ري 
اإن  الر�صمية  االأرق��ام  تقول  حيث  االإيرانية، 
اأعداد الوفيات اليومية ب�صبب الوباء مل تقل 
عن 600 حالة منذ �صهر على االأقل، فيما 
اأكرث  اإىل  امل�صابني  جم��م��وع  اأع����داد  و�صلت 
قرابة  منهم  م��ات  م�صاب،  مليون   4.5 من 
هذه  اإن  الر�صمية  االأرق���ام  األفاً.وتقول   97
االإح�صائية اأقل بكثري من االأرقام احلقيقية، 
التي تخفيها املوؤ�ص�صات احلكومية االإيرانية.

ال��ع��ام اجل���اري، وبينما ك��ان وباء  اأوائ���ل  ويف 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  اأن�����ص��اره  اأوج  يف  ك���ورون���ا 
االإي��راين من خطورته،  املُر�صد  اإي��ران، قلل 
وا�صفاً  ق��ري��ب��اً،  ع��م��ا  �صيختفي  اإن���ه  م���وؤك���داً 

جهود �صلطاته باأنها “اإجناز تاريخي«.
االإيراين  املر�صد  منع  ك��ان يف  االأخ��ط��ر  لكن 
من  الوباء  لهذا  امل�صادة  اللقاحات  ا�صترياد 
املُتحدة،  واململكة  املُتحدة  ال��والي��ات  من  ُك��ل 
التي  واملعطيات  اال�صت�صارات  ك��ل  م��ت��ج��اوزاً 
عرب  ���ص��واء  االإي��ران��ي��ون،  املخت�صون  قدمها 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ع��ل��ى  اأو  خ��ا���ص��ة،  ت��ق��اري��ر 
منع  عملية  املنتقدون  االجتماعي.وو�صف 
اإىل  م�صريين  اجلماعي”،  ب�”القتل  اللقاح 
اأمر املر�صد بعدم اإيقاف االحتفاالت الدينية، 
ت�صاعد حدة  على  بالغ  تاأثري  لها  كان  التي 

الوباء داخل الباد.
التوا�صل  و�صائل  على  اإي��ران��ي��ون  نا�صطون 
االجتماعي، حاولوا اإح�صاء اأعداد االإيرانيني 
ال���ذي���ن ���ص��ق��ط��وا ط����وال ث��م��ان��ي��ة اأ���ص��ه��ر من 

االأع���ل���ى ال�صترياد  املُ���ر����ص���د  وم���ن���ع  حت����رمي 
ال�صحايا  اأع��داد  يكون  اأن  متوقعني  اللقاح، 
هوؤالء بني 20 و35 األف �صحية، اإىل جانب 
اأكرث من 400 األف م�صاب جديد، يتحمل 
ب�صبب  م��ا ح���دث معهم  م�����ص��وؤول��ي��ة  املُ��ر���ص��د 
باالإيديولوجية  و���ص��ف��وه��ا  ال��ت��ي  ق���رارات���ه 

واملزاجية.

»نعمة” حت�لت اإىل نقمة
النا�صط احلقوقي االإيراين بريوز �صمراين، 
نيوز  “�صكاي  م��وق��ع  م���ع  ح��دي��ث  يف  ���ص��رح 
النظام  ت���دف���ع  ال���ت���ي  ال����دواف����ع  عربية”، 
االإي��راين التخاذ مثل هذا ال�صلوك اخلا�ض 
املركزيون  االإي���ران���ي���ون  امل�����ص��وؤول��ون  “كان 
يعتربون وباء كورونا مبثابة نعمة، فانت�صار 
االحتجاجات  ذروة  يف  ج�����اء  ال����ف����ريو�����ض 
اأواخر  منذ  اإي����ران  �صهدتها  ال��ت��ي  ال�صعبية 
ال�صهرية،  الوقود  ث��ورة  بعد   ،2019 العام 

وامتدت حتى اأوا�صط العام 2020«.
واأ�صاف اأن ال�صلطات احلاكمة ا�صتغلت موجة 
الوباء، وكبتت املجتمع االإيراين متاماً، وما 
ك��ان��ت ت�����ص��ع��ى ح��ق��ي��ق��ة ل��ل��ق�����ص��اء ع��ل��ي��ه. من 
اأخرى، فاأن ال�صلطات االإيرانية منعت  جهة 
و�صلطة  كجهة  تظهر  ك��ي  ال��ل��ق��اح  ا���ص��ت��رياد 

قوية يف مواجهة هذا الوباء«.
“�صكاي  مع  �صمراين حديثه  النا�صط  يتابع 
ف�صا  ال��ت��وج��ه��ني  “لكن  عربية”،  ن���ي���وز 
من  اعتباراً  التظاهرات  ع��ادت  فقد  مت��ام��اً. 
اأوائل ف�صل ال�صيف احلايل، وانت�صر الوباء 
فاعرتفت  �صبط،  الأي  قابلة  غري  بطريقة 
واإن  حتى  قراراتها،  بتهور  واأق���رت  ال�صلطة 

فعلت ذلك ب�صكل غري مبا�صر«.
اأعلنت  االأع��ل��ى،  املر�صد  خلطاب  وا�صتجابة 
ال�صطات االإيرانية اأنها �صتعلن اإغاقاً عاماً 
االأ�صواق  ف��ي��ه  ُت��غ��ل��ق  ك��ام��ل��ة،  اأي����ام  �صتة  ملُ���دة 
االألعاب  و�صاالت  التعليمية  املوؤ�ص�صات  وكل 

التنقل بني  اإىل جانب منع  الدولة،  ودوائ��ر 
املحافظات اأو حتى داخل املناطق يف املحافظة 
الواحدة، كي تتمكن من التغلب على املوجة 
اخلام�صة من الفريو�ض. فيما اأعلن الرئي�ض 
قد  حكومته  اإن  رئي�صي،  اإبراهيم  االإي��راين، 
اأتخذت كافة اخلطوات ال�صترياد 62 مليون 
جرعة م�صادة للفريو�ض، �صت�صل الباد عما 
قالت  قد  االإيرانية  ال�صلطات  قريب.وكانت 
اإنها �صنعت لقاحاً حملياً م�صاداً للفريو�ض، 
يف   85 بن�صبة  ح��م��اي��ة  ي��وف��ر  اإن����ه  م�صيفة 
ال�صلطات  لكن  ك��ورون��ا.  فايرو�ض  من  املائة 
تفا�صيل حول  اأي���ة  ع��ن  تعلق  االإي��ران��ي��ة مل 
اللقاح املذكور، مما دفع باملعلقني االإيرانيني 
ع��ل��ى و����ص���ائ���ل ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي اإىل 
اال���ص��ت��ه��زاء ب���ه، م��ع��ت��ربي��ن الأن���ه حت���ول اإىل 
“اأنه �صر مثل  ال��ن��ووي،   �صر مثل الربنامج 
وتلقيح  ت�����ص��ن��ي��ع��ه  مت  ال����ن����ووي،  ال���ربن���ام���ج 

ال�صكان به، لكن اأحداً مل يره«.

الن�ضحاب الأمريكي.. هل يتكرر 
ال�ضيناريو الأفغاين يف العراق؟

•• عوا�صم-وكاالت

مع �صيطرة حركة طالبان على العا�صمة االأفغانية كابول، تكون قد ب�صطت 
منها،  االأمريكي  االن�صحاب  بعد  وذلك  اأفغان�صتان،  معظم  على  �صيطرتها 
مما يطرح ت�صاوؤالت جدية عن م�صري بقية املناطق والبلدان، التي تتواجد 

فيها القوات االأمريكية، وعلى وجه اخل�صو�ض العراق و�صوريا.
وال تخفي يف هذا ال�صياق، قطاعات عري�صة من العراقيني، خماوفها من 
تكرار ال�صيناريو االأفغاين يف العراق هذه املرة، مع ما يعنيه ذلك من ترك 
التابعة  امل�صلحة  امليلي�صيات  االإي��راين من جهة عرب  للنفوذ  الباد فري�صة 

لطهران، ولعودة االإرهابيني الدواع�ض من جهة اأخرى.
وتعليقا على احتماالت تكرار ال�صيناريو االأفغاين يف باد الرافدين، يقول 
نيوز  “�صكاي  ال�صيا�صي طارق جوهر، يف حوار مع موقع  الكاتب والباحث 
:”تثبت التجربة اأن حمرك ال�صيا�صات االأمريكية دوما، م�صالح  عربية” 
وا�صنطن العليا فقط، ومتى ما اقت�صت تلك امل�صالح، فاإنها ترتك حلفاءها 
املحطات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  الح��ظ��ن��اه  م��ا  وه��و  عنهم،  وتتخلى  ب�صاطة  بكل 
حلفائها  عن  تخلت  فيتنام،  يف  “مثا  واحلديثة«.وي�صتطرد:  التاريخية 
قواتها  �صحبت  عندما   ،2019 عام  وكما ح�صل حديثا  معها،  واملتعاونني 
اأبي�ض يف �صمال �صوريا،  من مناطق وا�صعة ممتدة من راأ�ض العني اإىل تل 

لتحتلها تركيا والف�صائل االإرهابية والتكفريية التابعة لها«.
“ال يقع اللوم هنا فقط على وا�صنطن، بقدر ما تتحمل  وي�صيف جوهر: 
ر�صيدة  حكم  من��اذج  تقدمي  ع��ن  وال��ع��اج��زة  الفا�صلة  ال�صلطات  امل�صوؤولية 
و�صاحلة، يف بلدان مثل اأفغان�صتان والعراق، وباملح�صلة فها هي وا�صنطن 
حلركة  اأفغان�صتان  وت�صلم  االأم��ل،  تفقد  فيها  التواجد  من  عاما   20 بعد 
3 عقود والواليات املتحدة حتمي كرد�صتان  “على مدى  طالبان«.ويتابع: 
العراق، لكن �صنويا تت�صاعد وترية انتقادات وزارة اخلارجية االأمريكية يف 
تقاريرها لاإقليم، خا�صة على �صعيد ملف حقوق االإن�صان والدميقراطية 
حتفظات  احل��ال  بطبيعة  وه��ذه  ال�صحفي،  العمل  وحرية  ال���راأي،  وحرية 
وماحظات نقدية جدية، وقد تقود يف حال ا�صتمرار الرتاجع الدميقراطي 
يف االإقليم الكردي العراقي، اإىل مراجعات واإعادة نظر �صاملة يف مقاربات 
و�صيا�صات وا�صنطن الداعمة له«.ويردف: “اأما يف عموم العراق ومنذ 18 
عاما، فاإن وا�صنطن حتمي الو�صع الذي اأقامته يف الباد، و�صنة بعد �صنة 
فاإن املم�صكني بزمام احلكم يف العراق بدعم اأمريكي، يف تراجع م�صطرد، 

ويزدادون ا�صتبدادا وف�صادا وت�صلطا«.
مرور  مير  اأال  يجب  اأفغان�صتان  عن  وا�صنطن  “تخلي  اأن  جوهر  ويعترب 
القادة  ل��دن  م��ن  خا�صة  وم��ع��زول،  �صغري  ك��ح��دث  لها  ينظر  واأال  ال��ك��رام، 
لي�ض  حيث  عامة،  العراق  ويف  العراق  كرد�صتان  اإقليم  يف  القرار  واأ�صحاب 
العام  العراق خال  مع  النهج  نف�ض  املتحدة  الواليات  تعتمد  اأن  م�صتبعدا 
املقبل«.من جانبه، يقول الكاتب ال�صيا�صي علي البيدر، ملوقع “�صكاي نيوز 
العراق،  على  بحذافريها  االأفغانية  التجربة  اإ�صقاط  “ال ميكن  عربية”: 
فلكل بلد خ�صو�صية من حيث الظروف املحيطة، وطبيعة املجتمع واملكانة 
اجليوبوليتيكية، واالختاف يف املوارد والطاقات الطبيعية، وغريها الكثري 
جتربة  العراق  يف  “لدينا  ي�صيف:  والتباين«.لكنه  االختاف  عوامل  من 
القوات االأمريكية الباد، وبعد  2011، عندما غادرت  مريرة نهاية عام 
واملحافظات  املدن  من  كثري  �صقطت  ان�صحابها،  من  ال�صنة  ون�صف  �صنتني 
التخوف  ب��اأن  �صك  “ال  االإره��اب��ي«.وي��ت��اب��ع:  داع�ض  تنظيم  يد  يف  العراقية 
اأفغان�صتان يف العراق، واأن يعود الدواع�ض  هنا م�صروع من تكرار �صيناريو 
جمددا لي�صيطروا على مناطق، واأن ت�صتويل امليلي�صيات الطائفية امل�صلحة 
يف  واالأم��ن��ي  ال�صيا�صي  الو�صع  واأن  �صيما  اأخ���رى،  مناطق  على  جهتها  من 
العراق ه�ض وغري م�صتقر، وال يتحمل خ�صات مزلزلة من قبيل ان�صحاب 

القوات االأمريكية«.

ال�ضفري الرو�ضي يف كابول 
يلتقي قادة من طالبان 

•• مو�صكو-اأ ف ب

اأف��غ��ان�����ص��ت��ان زامري  اإىل  ال��ك��رم��ل��ني  م��وف��د  اأع���ل���ن 
لدى  الرو�صي  ال�صفري  اأن  االثنني  اأم�ض  كابولوف 
الثاثاء،  طالبان  حركة  من  ق��ادة  �صيلتقي  كابول 
كانت  اإذا  م���ا  ���ص��ت��ق��رر  م��و���ص��ك��و  اأن  اإىل  م�������ص���رياً 
�صتعرتف بال�صلطات االأفغانية اجلديدة بناء على 

“�صلوكياتها«.
اإن  مو�صكو”  “�صدى  الإذاع������ة  ك���اب���ول���وف  وق����ال 
يتوا�صل  جرينوف(  )دمي��رتي  الرو�صي  “ال�صفري 
لل�صوؤون  من�صقهم  �صيلتقي  وغ����داً  ط��ال��ب��ان،  م��ع 
االأمنية”، ملناق�صة خ�صو�صاً امل�صائل املرتبطة باأمن 

ال�صفارة الرو�صية يف كابول.
واأو�صح اأن املتمردين “يوؤّمنون اأ�صًا اأمن املحيط 
مناق�صة  �صتتّم  غ��داً  الرو�صية.  لل�صفارة  اخلارجي 

التفا�صيل على املدى الطويل«.
اأم ال )بحكم طالبان( يعتمد  “االعرتاف  واأ�صاف 

على �صلوكيات النظام اجلديد«.
�صيكون  م��دى  اأي  اإىل  كثب  ع��ن  “�صرناقب  وت��اب��ع 
و�صت�صتخل�ض   )...( م�صوؤواًل  البلد  الإدارة  نهجهم 
اال�صتنتاجات  ذل�����ك  م����ن  ال���رو����ص���ي���ة  ال�����ص��ل��ط��ات 

الازمة«.
و�صبق اأن اأعلنت رو�صيا االأحد اأنها ال تعتزم اإخاء 
���ص��ف��ارت��ه��ا يف ك���اب���ول، م���وؤك���دًة اأن���ه���ا ح�����ص��ل��ت على 
بعثتها  اأمن  ب�صاأن  من جانب طالبان  “�صمانات” 

الدبلوما�صية.
واأكد كابولوف “ما يثري الده�صة اأن الو�صع هادئ 

حالياً” يف كابول.
و���ص��ي��ط��رت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ع��ل��ى اأف��غ��ان�����ص��ت��ان بعد 
اأ�صرف  الرئي�ض  وف���رار  احلكومية  ال��ق��وات  انهيار 

غني من الباد.
بها  �صيطرت  ال��ت��ي  ال�صرعة  ب���اأن  ك��اب��ول��وف  واأق����ّر 
“مفاجئة”  ت�����ص��ك��ل  ال���ب���اد  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  ط��ال��ب��ان 
تقدير  يف  بالغنا  “لقد  لرو�صيا.و�صّرح  بالن�صبة 
“اإنها  م�صيفاً  اأفغان�صتان”  يف  امل�صلحة  ال��ق��وات 

تخلت عن كل �صيء منذ الطلقة االأوىل«

جناتا بنك ليمتد- فروع االإمارات العربية املتحدة 
البيانات والتقارير املالية املجمعة 

عن ال�صنة املالية املنتية 31 دي�صمرب 2019
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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(  
 -  -  -  - دخل شامل آخر

الدخل الشامل للسنةإجمالي   ٢٦،٧٥٧(  -  ٣،٨٨٦(   )٢٢،٨٧١(  

  
  

  
  

  
  

  
  

 المبالغ المقارنة  .٣٢
  تصنيف مبالغ السنة السابقة، عند الضرورة، لمطابقة عرضها مع عرض مبالغ السنة الحالية. وأإدراج  يعاد

 
********************************* 
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عربي ودويل

   بداية، ال يتعلق االم��ر مبنظمة 
 75 ه���ن���اك  “اإجمااًل،  ����ص���غ���رية. 
اأ�صل  األف مقاتل، كثري منهم من 
االأغلبية  ي�صكلون  وه��م  با�صتوين، 
يقول  اأفغان�صتان”،  يف  ال��ع��رق��ي��ة 
الهيمنة  ه��ذه  تتغري  مل  ال��ب��اح��ث. 
-عندما  الت�صعينات  منذ  العرقية 
منطقة  يف  ط�����ال�����ب�����ان  ظ�����ه�����رت 
اأرادوا  ال���وق���ت،  ذل���ك  يف  ق��ن��ده��ار. 
التي  امل�����ص��ل��ح��ة  ط����رد اجل���م���اع���ات 
اأفغان�صتان  وتتنازع  تتقاتل  كانت 
م��ن��ذ ن��ه��اي��ة احل����رب ���ص��د االحت���اد 

ال�صوفياتي.
من  املتطوعني  �صفوف  تتكون     
ال�صوفيات  ح����ارب����وا  جم���اه���دي���ن 
وال����اج����ئ����ني االأف�����غ�����ان امل���درب���ني 
يف امل����دار�����ض ال��دي��ن��ي��ة وامل����دار�����ض 
القراآنية يف باك�صتان. وياحظ اأن 
“طالب” -حيث ياأتي ا�صم طالبان 
العربية.  باللغة  ال��ط��ال��ب  -تعني 
ل��ذل��ك ف����اإن ع��ق��ي��دة ه���ذه احلركة 
على  تقوم  االأ�صولية  االإ�صامية 
ركيزتني: قواعد الب�صتون العرفية، 
وفًقا  لاإ�صام  ال�صارم  والتف�صري 
االأم���ن وال��ت��ع��اون الدوليني  مل��رك��ز 

بجامعة �صتانفورد *.
املقاتلني.  �صورة  تغرّيت  ال��ي��وم،     
الرمادية  ال��ل��ح��ى  ذوي  ال���رج���ال 
اأف�����ص��ح��وا ال��ط��ري��ق جل��ي��ل جديد 
ي��ت��م��ي��ز ب�����ص��ب��اب��ه. “يف امل��ت��و���ص��ط ، 
امل��ح��ارب��ني الذين  اأع���م���ار  ت����رتاوح 
و30   20 ب��ني  ط��ال��ب��ان  ي�صكلون 
ع���اًم���ا. وه����ذه ورق����ة راب��ح��ة قّيمة 
اأف�صل  مب��ع��رف��ة  يتمتعون  الأن��ه��م 
يوؤكد  احلديثة”،  بالتكنولوجيات 
ك��واه ك��ريام��ي، لكن ال جم��ال الأن 
ي��ق��وم احل��ر���ض ال�����ص��اب مب��ا يطيب 
عمودي  هيكل  طالبان  يحكم  ل��ه: 

للغاية.
اللجان  ب���ني  ال�����ص��ل��ط��ة  ت����ت����وّزع     
يف  ال��ك��ف��اءة  تظهر  ال��ت��ي  املختلفة 
االأخرية،  االآون���ة  جم��ال معني. يف 

   وخاًفا لاعتقاد ال�صائد، خرجت 
عاًما  ع�صرين  م��ن  اأق���وى  طالبان 
ع��م��ود �صنداي  م��ن احل���رب. ففي 
اأغ�صط�ض،   15 ب���ت���اري���خ  ت���امي���ز 
فيلب،  كاثرين  ال�صحفية  تر�صم 
عادت  “لقد  ال��ت��ال��ي��ة:  امل��اح��ظ��ة 
ا  طالبان: اأغنى، اأقوى، ولكن اأي�صً

اأكرث خطورة«.
 ي�����ص��اط��ره��ا ك����واه ك��رام��ي ال����راي، 
اأكرث  ا�صبحت  باأنها  اإياها  وا�صفا 
ن�صًجا وذكاًء: “لقد جنت احلركة 
من العديد من الهجمات، واأعتقد 
للتكيف  م���ه���ارات���ه���ا  ط�����ورت  اأن���ه���ا 
جديدة”.  بيئة  م��ع  اأف�صل  ب�صكل 
فذلك  طالبان،  حركة  ت��ع��ززت  اإذا 
اأن�صارها وداعميها املختلفني،  الأن 

يوا�صلون اإغراقها بالدوالرات.
الدول  العديد م��ن  ال��واق��ع،     »يف 
ياأملون  الأن����ه����م  امل�������ال،  مت��ن��ح��ه��ا 
اأن����ه مب��ج��رد و���ص��ول ط��ال��ب��ان اإىل 
على  ق��ادري��ن  �صيكونون  ال�صلطة، 
ال�صيا�صي  اجل��ان��ب  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري 
والدبلوما�صي”، يف�صر املتخ�ص�ض.   
االأخرى،  ال��دخ��ل  م�صادر  وت�صمل 
االب����ت����زاز ال�����ذي ي�����ص��ت��ه��دف جتار 
الهاتف  وم�������ص���غ���ل���ي  امل�������خ�������درات، 
اخلا�صة،  وال���ت���ربع���ات  امل��ح��م��ول، 
واالجتار غري امل�صروع. على �صبيل 
امل����ث����ال، ي��ع��ت��رب ت��ه��ري��ب االأف���ي���ون 
اأح���د م�����ص��ادر دخ��ل ط��ال��ب��ان. ففي 
اأفغان�صتان  كانت  لطاملا  احلقيقة، 
بحوايل  لاأفيون  الرئي�صي  امل��زّود 

90 باملائة من االإنتاج العاملي.
بت�صلحها، فجزء  اما فيما يتعلق    
االأفغاين،  اجلي�ض  من  ياأتي  كبري 
ي��اأخ��ذ امل��ح��ارب��ون ال�����ص��اح عندما 
ي�����ص��ت��ول��ون ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة حتتوي 
على قواعد ع�صكرية م�صوؤولة عن 
التح�صينات. كما اأدى التقدم الذي 
اأحرزوه موؤخًرا اإىل زيادة قدراتهم، 
ح��ي��ث مت��ك��ن��وا م���ن ال���و����ص���ول اإىل 

املزيد من االأ�صلحة. 

كانت اللجنة ال�صيا�صية هي االأكرث 
�صماًعا يف اإدارة املفاو�صات االأخرية 
ب���ني ط��ال��ب��ان واالأم���ري���ك���ي���ني. ويف 
املر�صد  التنظيمي،  ال��ه��ي��ك��ل  ق��م��ة 
االأعلى: املا هيبة اهلل اأخوندزاده. 
مت تعيينه رئي�ًصا حلركة طالبان يف 
�صريع  انتقال  اأثناء   2016 مايو 
اأي��ام من وف��اة �صلفه  لل�صلطة، بعد 
من�صور، الذي ُقتل يف غارة لطائرة 

اأمريكية دون طيار يف باك�صتان.

ال�صاحة  على  اأه���م  طالبان  ح��رك��ة 
الدبلوما�صية

امل���ر����ص���د االأع����ل����ى، يحتل     خ��ل��ف 
الثاين  املقعد  الدين حقاين  �صراج 
القوية  ال�صبكة  وزع��ي��م  لطالبان، 
التي حتمل ا�صمه االأخري. وت�صتهر 
والده،  اأ�ص�صها  التي  �صبكة حقاين، 
واملعروفة با�صتقاليتها، مبهاراتها 
املربحة. وكما  واأعمالها  القتال  يف 
يقال  بر�ض،  فران�ض  وكالة  حت��دد، 
عمليات  ع��ن  م�����ص��وؤول  ح��ق��اين  اإن 
ب�صرق  املناطق اجلبلية  طالبان يف 
على  ق��وي  ت��اأث��ري  ول��ه  اأفغان�صتان، 

قرارات احلركة. 
بع�ض  يعتقد  ذل���ك،  على  ع���اوة    
اهلل  هيبة  امل���ا  دور  اأن  امل��ح��ل��ل��ني، 

ال�صاحة الدولية. وال جمال لذلك 
االآن... “على مدى ع�صرين عاًما، 
اأدركت طالبان اأهمية احلفاظ على 
ع���اق���ات دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة ����ص���واء على 
الدويل”،  اأو  االإق��ل��ي��م��ي  امل�����ص��ت��وى 
يقول كوه كرامي، الذي كان طفًا 
ال�صلطة.  يف  طالبان  كانت  عندما 
بعاقات  ط���ال���ب���ان  ت��ت��م��ت��ع  ول���ئ���ن 
واإيران،  وال�صني  رو�صيا  مع  جيدة 
ال�صرعي  امل���ح���اور  اأ���ص��ب��ح��ت  ف��ق��د 
للعديد من البلدان. مكانة عززها 
-يف  االأمريكيني  مع  اتفاق  توقيع 
�صروط  -ح�����ّدد   2020 ف���رباي���ر 

ان�صحاب القوات الغربية.

احلـــكـــ�مـــات واالجتـــــــار غري 
متن�عة  م�صادر   ... امل�صروع 

للتم�يل
   بعد ع�صرين عاًما من االإطاحة 
ب��ه��ا م���ن ال�����ص��ل��ط��ة، ف��ه��م��ت حركة 
االت�صال  اأه��م��ي��ة  ��ا  اأي�����صً ط��ال��ب��ان 
“من  اأف�����ص��ل.  ب�صكل  وال��ت��وا���ص��ل 
ق��ب��ل، ك��ان��ت ط��ال��ب��ان ت��ك��ره و�صائل 
ت�صتخدمها.  االآن  لكنها  االإع���ام، 
تربطهم  �صحفيني  اأع���رف  ال��ي��وم، 
يقول  معهم”،  وث��ي��ق��ة  ع���اق���ات 

الباحث.

حكمت طالبان اأفغان�صتان من عام 1996 اإىل عام 2001. املا هيبة اهلل اأخوندزاده رئي�ض طالبان

�صارت احلركة اأكرث متا�صكا

معرفة االيديولوجية لفهم احلركة طالبان ا�صتولت على تر�صانة اأ�صلحة تخلى عنها اجلي�ض االأفغاين

مت��ك��ن م���ن احل���ف���اظ ع��ل��ى تناغم 
البقاء  يف  وا����ص���ت���م���ر  امل���ج���م���وع���ة 
على  واقت�صر  ما،  حد  اإىل  متكتما 
بث ر�صائل �صنوية نادرة يف االأعياد 

االإ�صامية.
   »مقارنة بالنخب �صديدة االنق�صام 
يف كابول، قد حتافظ طالبان على 

راأ�������ض احلركة  ع��ل��ى  اأخ�����ون�����دزاده 
رمزي اأكرث منه عملي. ومتّثل دور 
اخوندزاده يف توحيد طالبان، التي 
ال�صلطة  على  عنيف  �صراع  مزقها 
ب��ع��د وف���اة م��ن�����ص��ور، وال��ك�����ص��ف عن 
اإخ���ف���اءه ل�����ص��ن��وات، وفاة  خ���رب، مت 
م��وؤ���ص�����ض احل��رك��ة امل���ا ع��م��ر. لقد 

اأف���غ���ان�������ص���ت���ان بني      ع���ل���ى راأ��������ض 
الناتو  اأط����اح  و2001،   1996
ب��امل��ن��ظ��م��ة االأ���ص��ول��ي��ة ب��ع��د هجوم 
11 �صبتمرب لرف�صها ت�صليم زعيم 
القاعدة بن الدن. يف ذلك الوقت، 
اأن ت�صري  اأرادت احلركة االأ�صولية 
مب��ف��رده��ا، وت��ت�����ص��رف ك��ق��زم على 

التما�صك اجلماعي  اأكرب من  قدر 
ك����واه  ي����ق����ول  الوقت”،  مب�������رور 
ك���رام���ي. وه���ل ه��ن��اك اأف�����ص��ل من 
املقاتلني؟  لتعزيز وحدة  االنت�صار 
طالبان  ح��رك��ة  �صيطرت  اإذا  ل��ك��ن 
على  م�صممة  ف��ه��ي  ال���ب���اد،  ع��ل��ى 

عدم تكرار نف�ض االأخطاء.

- لئن ت�ضدرت غزواتها عناوين و�ضائل الإعالم, فاإن األغاز اجلماعة امل�ضلحة تظل حماطة بالغمو�ض

يحكمها هيكل عم�دي للغاية

اأفغان�ضتان: التنظيم, التمويل, الهوية ... من هم طالبان؟
•• الفجر -اأودري بارمنتييه

 –ترجمة خرية ال�صيباين

   مع دخ�ل احلركة االأ�ص�لية امل�صلحة كاب�ل, يظل ال�ص�ؤال 
يزال  ال  الذين  الرجال  ــ�ؤالء  ه عن  نعرفه  الــذي  ما  مطروحا: 

هيكلهم وم�اردهم غام�صة؟   ت�صاقطت املدن كاأوراق اخلريف, 
اأمامها,  اأب�اب كاب�ل  البالد, وفتحت  اأ�صرف غني  الرئي�س  وغادر 
واأعلنت حركة طالبان, م�صاء االأحد, باقتحام الق�صر انت�صارها. 
�صّنّية حمافظة جدا, تطمح حركة طالبان اىل هدف واحد فقط: 
اال�صتيالء على ال�صلطة يف اأفغان�صتان, وجعل احلكم هناك حك�مة 

اإ�صالمية. لهذا فاإن احلركة االأ�ص�لية ال ترتدد يف ا�صتخدام الق�ة 
خماطرة بالت�صّبب يف اآالف الالجئني.

األغاز  فــاإن  االإعـــالم,  و�صائل  عناوين  غزواتهم  ت�صدرت  لئن      
اجلماعة امل�صلحة تظل ت�صتع�صي على احلل. “ ال يزال تنظيمهم 
ذوي  اأ�صخا�صا  نتخيل  االأحيان,  من  كثري  يف  الغم��س.  غاية  يف 

حلى وعمامات, يف حني علينا اأن نتحدث اأكرث عن اأيدي�ل�جيتهم 
لفهمهم”, ي�صرح لالك�صربي�س ك�اه كريامي, اأ�صتاذ العل�م ال�صيا�صية 
املتمردين  ه�ؤالء  هم  من  اأفغان�صتان.  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف 
ال��صطى  اآ�صيا  يف  ال�اقعة  الدولة  هذه  حكم�ا  الذين  االأ�ص�ليني 

من عام 1996 اإىل عام 2001؟

- من قبل كانت طالبان تكره و�ضائل الإعالم, 
لكنها الآن ت�ضتخدمها

- لقد عادت طالبان: اأغنى, اأقوى, ولكن 
ا اأكرث خطورة اأي�ضً

- اأدركت طالبان اأهمية احلفاظ على العالقات 
الدبلوما�ضية �ضواء على امل�ضتوى الإقليمي اأو الدويل

- من م�ضادر الدخل ابتزاز جتار املخدرات وم�ضغلي 
الهاتف املحمول والتربعات والجتار غري امل�ضروع
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االأفغان  مل��اي��ني  بالن�صبة  ل��ك��ن     
القلق  ف��اإن  ال��ب��اد،  الذين بقوا يف 
بلدهم.  م�����ص��ت��ق��ب��ل  ب�����ص��اأن  وا����ص���ح 
بدولة  �صبيهة  اأفغان�صتان  فبينما 
عودة  ت���وؤدي  اأن  ميكن  ه��ل  فا�صلة، 
ع����ودة  اإىل  ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة  ط���ال���ب���ان 
يكمن  اجل����ه����ادي����ة؟  اجل����م����اع����ات 
اخل��ط��ر ال��رئ��ي�����ص��ي يف زي�����ادة قوة 
داع�������ض، ح�����ص��ب ت���ق���دي���رات ج���ورج 
االأنرثوبولوجيا  ع���امل  ل��وف��وف��ر، 
معهد  يف  امل�����������ص�����ارك  وال�����ب�����اح�����ث 
العاقات الدولية واال�صرتاتيجية، 
املتخ�ص�ض يف اأفغان�صتان وامل�صت�صار 
االحتاد  لبعثة  ال�صابق  ال�صيا�صي 

االأوروبي يف باك�صتان.
نخ�صى  اأن  مي��ك��ن  ���ص��ي��اق  اأي  *يف    
انبعاثا عنيفا للجماعات االإرهابية 

يف اأفغان�صتان؟
اأن���ه لن     - ك���رر مقاتلو احل��رك��ة 
عنف،  حتى  اأو  اب��ت��زاز  هناك  يكون 
وي��ت��م��ا���ص��ى ه���ذا م��ع خ��ط��اب األقاه 
الرجل  ح����ق����اين،  ال����دي����ن  �����ص����راج 
ال��ث��اين يف ح��رك��ة ط��ال��ب��ان، واملعلم 
ففي  للقاعدة.    ال�صابق  ال��روح��ي 
وجهها  يونيو،   24 بتاريخ  ر�صالة 
منهم  طلب  املقاتلني،  جميع  اإىل 
ال�صكان  واح��رتام  الوح�صية  جتنب 
-ح���ت���ى ل����و ك���ان���ت ه���ن���اك اأم���اك���ن 
ات�صمت بالعنف واالنتقام. لذا فاإن 
ال�صوؤال هو: هل �صتتجاوز القواعد 
اإذا  الأن��ه  طالبان؟  حركة  القتالية 
كابول،  يف  فو�صى  طالبان  اأحدثت 
الفتيل.  ب��ذل��ك  ت�صعل  اأن  فيمكن 
اإ�صافة  مي��ك��ن  احل���ال���ة  ه����ذه  ويف 
ك���ل ال���ت���واب���ل اإل���ي���ه���ا، مب���ا يف ذلك 
القاعدة  من  االإرهابية  اجلماعات 
وداع�����ض. وه��ذا بال�صبط ما يجب 

تفاديه.
ال�صلطة،  طالبان  ا�صتام  م��ع   *   
�صيقّوي  ه��ذا  اأّن  ت�صّور  ميكن  هل 

القاعدة؟
  - اال اإذا حدث انزالق، ال خماوف 
يل من ناحية القاعدة. لكي نفهم، 
يجب اأن نعود اإىل عاقات الهيمنة 
االإرهابية  امل��ن��ظ��م��ة  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة 
االإ����ص���ام���ي���ة ال���ت���ي ت��اأ���ص�����ص��ت عام 

ا. ويف يونيو هاجموا مدر�صة  �صخ�صً
ال�صيعي.  احل���ي  ن��ف�����ض  يف  ل��ل��ب��ن��ات 
الده�صة  ع��ام��ل  ي��ن��ت��ج  ال���ع���واق���ب: 
املكربة،  العد�صة  ت��اأث��ري  وال��ذه��ول 
ويعطي االنطباع باأن داع�ض اأقوى 
اآخ��ر، متكن  ي��وم  من حقيقتها. يف 
تنظيم داع�ض من اإطاق �صواريخ 
على الق�صر الرئا�صي، يف اإ�صارة اإىل 

بدء امتاك اأ�صلحة جديدة.
�صيكون  ال��ق��ري��ب،  امل�صتقبل  يف     
اخل��ط��ر ال��رئ��ي�����ص��ي ه��و زي����ادة قوة 
اإىل  ال���و����ص���ع  حت����ول  اإذا  داع���������ض. 
�صت�صنع  داع�����ض  ف��اإن  اأهلية،  ح��رب 
واأ�صتطيع اأن اأخربك  “الفو�صى”. 
�صيكون  احلقيقي:  اخلطر  بتاريخ 
ال�صعبي  ال�صيعي  االح��ت��ف��ال  ع��ن��د 
بعا�صوراء، والذي يفرت�ض  الكبري 
االب���ق���اء ع��ل��ي��ه يف ك���اب���ول. يف تلك 
يخ�صى  اأن  للمرء  ميكن  اللحظة 
املجتمع  داخ����ل  حقيقية  م��ذب��ح��ة 
طالبان  جت���د  اأن  اآم����ل  ال�����ص��ي��ع��ي. 

طريقة عمل لتجنب االأ�صواأ.
  *يف اخلتام، هل ميكن اأن نتحدث 
عن “دولة فا�صلة” عندما نتحدث 

عن اأفغان�صتان؟
املجتمع  دّع��م��ه��ا  دول�����ة  اإن���ه���ا   -    
الدويل منذ ع�صرين عاًما، واملوارد 
كبرية.  الأفغان�صتان  �صّخرت  التي 
تريليون   2 ���ص��خ  مت  امل��ج��م��وع،  يف 
ع�صرين  ا�صتمرت  ح��رب  يف  دوالر 
الأننا  �صفر،  ه��ي  والنتيجة  ع��اًم��ا. 

رجعنا اإىل املربع االأول.
اإن ح��رك��ة طالبان يف م��وق��ع قوة    
ك��م��ا مل ت��ك��ن م���ن ق��ب��ل. وم����ع كل 
االحرتام للرئي�ض اأ�صرف غني، مل 
نف�صها.  هيكلة  من  الدولة  تتمكن 
اأن معنويات اجلي�ض  اأحياًنا  ن�صمع 
اأن  اأح����ي����اًن����ا  حم���ب���ط���ة، وي����ح����دث 
اجلي�ض ال ميلك حتى ذخرية الأن 
اخلدمات اللوج�صتية ال تعمل. اإن 
حركة  اأن  يجعل  الباد  يف  الف�صاد 
اأف�صل يف  الطالبان مقبولة ب�صكل 
ال��ري��ف. ولكل ه��ذه االأ���ص��ب��اب، فاإن 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان دول����ة ف��ا���ص��ل��ة... لقد 

ق�صي االأمر.
عن الك�صربي�س

1987 وحركة طالبان. دعنا نعود 
الوقت،  ذلك  2001: يف  عام  اإىل 
-بقيادة  ال���ق���اع���دة  ل���رج���ال  ك��ان��ت 
اأ�صامة بن الدن -�صلطة على حركة 
طالبان. وكانت هذه االأخرية حتت 
من  حينها  يت�صكل  برا�صني  ن��ظ��ام 
حركة  موؤ�ص�صي  )اأح���د  عمر  امل��ا 
لذلك ميكننا  وبن الدن.  طالبان( 
اأن نرى تاأثرًيا عربًيا قوًيا للغاية. 
ال��ق��اع��دة كانت  اأن  ع��ل��ى  وال��دل��ي��ل 
طالبان،  يف  ع��ال��ي��ة  م��رت��ب��ة  حت��ت��ل 

وملّ���ا ك��ن ع��دده��م ق��ل��ي��ًا ج���ًدا بعد 
طالبان  رئ��ا���ص��ة  زاده  اأخ����ون  ت���ويل 
القليل  ومي��ل��ك��ون   ،2016 ع����ام 
�صادة  اأ�صبحوا  فقد  االأ�صلحة،  من 
التفجري االنتحاري، �صاح الرجل 
الفقري، لكنهم كانوا فعالني ب�صكل 
رهيب يف امليدان. يف مايو 2020، 
الهجوم على م�صت�صفى  كانوا وراء 
يف  حدود”  ب��ا  “اأطباء  ال��ت��ول��ي��د 
-مما  اأفغان�صتان  يف  بار�صي  دا�صت 
اأ����ص���ف���ر ع����ن م���ق���ت���ل ح�������وايل 20 

وهرب الرئي�ض خارج الباد

هل �صتنه�ض داع�ض من افغان�صتان؟ طالبان تريد ان حتكم افغان�صتان

اذا ا�صتعل الفتيل �صتربز داع�ض تغري ميزان القوى ل�صالح طالبان

بالوالء للما هيبة اهلل اأخوندزاده، 
امل��ر���ص��د االأع��ل��ى ل��ط��ال��ب��ان. عاوة 
دفع  املفاو�صات،  خال  ذل��ك،  على 
عدم  اإىل  ط���ال���ب���ان  االأم���ري���ك���ي���ون 
ت�صجيع اجلماعات االإرهابية منها 
القاعدة. ويجب اأن يكون مفهوماً 
اأفغان�صتان  حكم  تريد  طالبان  اأن 
ما  تفعل  اأن  للقاعدة  يريدون  وال 

يحلو لها يف الباد.
    *وبخ�صو�ض داع�ض، اأي �صيناريو 

ميكن اأن نخافه؟

هو رف�ض احلركة ت�صليم بن الدن 
 11 بعد هجمات  االأمريكيني  اإىل 

�صبتمرب.
ان��ق��ل��ب م���ي���زان القوى.  ال���ي���وم،     
ا  ���ص��راج ال��دي��ن ح��ق��اين، وه��و اأي�صً
جن��ل ج���ال ال��دي��ن ح��ق��اين، اأحد 
قادة اجلهاد املناه�صني لل�صوفيات، 
تعمل  التي  القاعدة  �صبكات  يدعم 
ه���ذا اخل�صوع  وك����ان  خ��دم��ت��ه.  يف 
اأكرث و�صوًحا عام 2016، عندما 
الظواهري،  اأمي��ن  زعيمها،  تعهد 

ا�صتقرار  ي��زع��زع  داع�����ض  لتنظيم  
طاجيك�صتان.  حتى  اأو  اأوزبك�صتان 
االأوىل، ميكن  ومع ذلك، وللوهلة 
داع�ض  مقاتلي  اإن  يقول  اأن  للمرء 
هزمتهم  طالبان  الأن  خ�صروا،  قد 
وان�صحبوا  االأخ����رية،  ال�صنوات  يف 
ح��ول مدينة ج��ال اآب��اد -يف �صرق 

اأفغان�صتان.
   لكن رج���ال داع�����ض ع��رف��وا كيف 
اأنهم  -رغم  ح�صورهم  ي�صتعيدون 
لي�صوا اأقوياء كما كانوا يف ال�صابق. 

يخ�صى  احل������ايل،  ال���وق���ت  يف   -    
واحًدا  �صيًئا  وال��رو���ض  االإي��ران��ي��ون 
ف���ق���ط: ع������ودة ظ���ه���ور داع���������ض يف 
ال����دول����ة  ب�����االأح�����رى  اأو  ال�����ب�����اد، 
خرا�صان  -حم��اف��ظ��ة  االإ���ص��ام��ي��ة 
املن�صقون عن حركة  اأ�ص�صها  -التي 
ف��ف��ي حني   .2015 ط��ال��ب��ان ع���ام 
ين�صط  اأن  م���ن  ط���ه���ران  ت��خ�����ص��ى 
رجال داع�ض يف الغرب، لي�ض بعيًدا 
االإي���ران���ي���ة، ترف�ض  ع���ن احل�����دود 
االأفغاين  ال��ف��رع  ت��رى  اأن  مو�صكو 

- مت �ضخ 2 تريليون دولر يف حرب ا�ضتمرت ع�ضرين عاًما والنتيجة عودة اإىل املربع الأول
- هل �ضت�ضجع عودة طالبان اإىل كابول على 

انت�ضار اجلماعات اجلهادية يف البالد؟

- يخ�ضى الإيرانيون والرو�ض عودة ظهور داع�ض 
اأو بالأحرى الدولة الإ�ضالمية -حمافظة خرا�ضان

- طالبان تريد حكم اأفغان�ضتان ول تريد اأن تفعل 
القاعدة ما يحلو لها يف البالد

- اإذا حتول الو�ضع اإىل حرب اأهلية, 
�ضت�ضنع داع�ض »الفو�ضى«

اأفغان�صتان يف يد طالبان:

»اخلطر الرئي�ضي �ضيكون زيادة 
قوة تنظيم داع�ض«...!

•• الفجر -خرية ال�صيباين

فر  مظلم.  اأفــق  يف  اأفغان�صتان  م�صتقبل  يل�ح    
الرئي�س اأ�صرف غني من البالد ي�م اأم�س االأول 
االأحد, و�صّلم ال�صلطة فعلًيا حلركة طالبان التي 
دخلت كاب�ل, رمز انت�صارها الع�صكري الكامل يف 

ع�صرة اأيام فقط.

   ت�صتعد احلركة االإ�صالمية الراديكالية للع�دة 
اإىل ال�صلطة, بعد ع�صرين عاًما من االإطاحة بها 
من قبل حتالف قادته ال�اليات املتحدة ب�صبب 
رف�صها ت�صليم زعيم القاعدة اأ�صامة بن الدن يف 
اأعقاب هجمات 11 �صبتمرب 2001. ويف غ�ص�ن 
كاب�ل  مطار  تــاأمــني  يف  النات�  ي�صاعد  ذلــك, 

لل�صماح باإجالء الرعايا الغربيني.

وول �ضرتيت جورنال: ا�ضت�ضالم بايدن يف اأفغان�ضتان اأكرب عار يف تاريخ قائد اأعلى
•• وا�صنطن-وكاالت

انتقدت �صحيفة “وول �صرتيت جورنال” ت�صريح الرئي�ض جو بايدن والذي “غ�صل 
االأعلى  القائد  م��ن  ال��ت��اري��خ  يف  ع��ار  اأك��رب  اأن��ه  معتربة  اأفغان�صتان”،  م��ن  يديه  فيه 

للقوات امل�صلحة يف مثل هذه اللحظة من االن�صحاب االأمريكي.
بايدن ينتقد �صلفه اأكرث من انتقاده لطالبان

فمع اقرتاب طالبان من كابول، اأر�صل بايدن تاأكيًدا لتحرير نف�صه من اأية م�صوؤولية 
ملقياً اللوم على �صلفه، ودعا اإىل حد ما طالبان لل�صيطرة على الباد.

ومع بيان اال�صت�صام هذا، انهارت اآخر مقاومة للجي�ض االأفغاين. وا�صتوىل مقاتلو 
الواليات  حاولت  بينما  الباد  من  غني  اأ���ص��رف  الرئي�ض  وف��ر  ك��اب��ول،  على  طالبان 
املتحدة ب�صكل فو�صوي اإجاء االأمريكيني. املتطرفون الذين اأطاحت بهم الواليات 

االآن علمهم فوق مبنى  اأ�صامة بن الدن �صريفعون  20 عاًما الإيوائهم  املتحدة قبل 
-اأيلول.وقالت  �صبتمرب   11 الأح���داث  الع�صرين  ال��ذك��رى  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�صفارة 
ال�صحيفة: “كان هدفنا طوال الوقت تقدمي امل�صورة البناءة لتجنب هذه النتيجة. 
انتقدنا �صفقة دونالد ترامب مع طالبان وحذرنا من خماطر رغبته يف االن�صحاب 
ب�صرعة، وفعلنا نف�ض ال�صيء مع بايدن. عر�ض م�صت�صارو الرئي�ض بديًا كما فعلت 
جمموعة درا�صة اأفغان�صتان. بايدن، كما كان دائماً واثًقا جًدا من فطنته يف ال�صيا�صة 
اخلارجية، رف�ض اال�صتماع.وراأت اأن التربير الذي قدمه بايدن ال�صبت يج�صد خيانة 
الع�صكري  الوجود  اأخ��رى، من  �صنوات  اأو خم�ض  اأخ��رى،  “�صنة  ق��ال:  االأم��ان��ة. وه��و 
اإذا كان اجلي�ض االأفغاين ال ي�صتطيع اأو ال ي�صيطر  االأمريكي ما كانت لتحدث فرقاً 
لكن االأفغان كانوا على ا�صتعداد للقتال والت�صحية بدعم من الواليات  على باده”. 
من  اآالف  ب�صعة  باإمكان  ك��ان  اجل��وي��ة.  القوة  وخا�صة  الناتو،  يف  وحلفائها  املتحدة 

اجلنود واملقاولني القيام باملهمة ومنع هذا االنهيار.واالأ�صواأ من ذلك هو حماولته 
اأبرمها  �صفقة  ورثت  املن�صب،  توليت  “عندما  قراراته:  ترامب يف  على  اللوم  اإلقاء 
2019 - وهي  11 �صبتمرب  �صلفي- ودعا طالبان ملناق�صتها يف كامب ديفيد ع�صية 
تركت طالبان يف اأقوى موقع ع�صكرًيا منذ عام 2001 وفر�صت يف االأول من مايو 

-اأيار 2021 موعًدا نهائًيا على القوات االأمريكية«.
ولفتت ال�صحيفة اإىل اأن بايدن ينتقد �صلفه اأكرث من انتقاده لطالبان. لقد اأم�صى 
الرئي�ض �صبعة اأ�صهر يف تقوي�ض �صيا�صات ترامب الواحدة تلو االأخرى يف ما يتعلق 
هي  اأفغان�صتان  �صيا�صة  اأن  يدعي  فهو  ذل��ك،  وم��ع  والداخلية.  اخلارجية  بال�صيا�صة 
تلك التي ال ميكنه فعل اأي �صيء حيالها.كان املوعد النهائي لان�صحاب الذي حدده 
ترامب خطاأً، لكن كان باإمكان بايدن املناورة حوله. اإنه يعرف ذلك الأن اإدارته اأجرت 

مراجعة لل�صيا�صة الداخلية وفرت له خيارات. 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/امفا�صي�ض لتقنية 
CN قد تقدموا الينا بطلب املعلومات  رخ�صة رقم:3917230 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
ا�صافة �صيف فا�صل �صعيد حممد الهاملي %1٠٠

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع 
حذف عادل �صيف عامر ح�صن اجلابري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م

اال�صم التجاري:مطعم اأكلة - �صركة ال�صخ�ض الواحد ذ.م.م
 - ط   G حمل   G4 �صمال  فرج  �صيف  حارب  ال�صركة:وحدة  عنوان 

ق  -  3-18 �صرق  ابوظبي  جزيرة   C118-C119
CN 2359258 :رقم القيد يف ال�صجل االقت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ،  كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2021/8/10 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2150014483 
- تاريخ التعديل:2021/8/16

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعان مراجعة امل�صفي 
املعني خال مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعان.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 17 اأغ�شط�ص 2021 العدد 13316

العدد 13316 بتاريخ 2021/08/17

العدد 13316 بتاريخ 2021/08/17

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005839 يف  الدعوى رقم

اإل��ى املدعي عليه: حممد عمر فاروق فاروق اأحمد �صودري
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�صارقة، النهدة، برج العمران، �صقة رقم: 1104 هاتف: 0555199608، 

بريد الكرتونى:umars10@gmail.com �ض.ب 123356 ال�صارقة.
بناء على طلب املدعية �صركة جمموعة االإمارات لات�صاالت )جمموعة ات�صاالت( �ض م ع

قد اقامت عليك الدعوى وتطلبك فيها :
من   %12 28،266.82 درهم مع الفائدة القانونية بواقع  عليه ب�صداد مبلغ وق��دره  املدعى  اإل��زام   .1
تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. 2. اإلزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة. 
االإحتادية  ال�صارقة  حمكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2021/08/26 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  اأن��ت 
 )5 الدعوى رقم  09:00 �صباحا - مكتب رقم )مكتب مدير  ال�صاعة  املدنيه يف متام  االبتدائية  املحكمة 
�صخ�صيا  اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 
خال مدة ال تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاه – بو�صفك 

مدعى عليه اعان املدعى عليه بالن�صر ويلغتي العربية واالجنليزية .
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي( جتاري   SHCFICIPOR2021 /0005834 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه: على را�صد عبد اهلل الهاديف الكتبي
جمهول حمل االإقامة : اإمارة ال�صارقة، منطقة ال�صهباء، فيا رقم 15 هاتف: 050497764 

ال�صارقة.  14168 �ض.ب   echtibi616@gmail.com :بريد الكرتوين
بناء على طلب املدعية �صركة جمموعة االإمارات لات�صاالت )جمموعة ات�صاالت( �ض م ع

قد اقامت عليك الدعوى وتطلبك فيها :
12% من  36،915.90 درهم مع الفائدة القانونية بواقع  ب�صداد مبلغ وق��دره  عليه  املدعى  اإل��زام   .1
تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام. 2. اإلزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اأتعاب املحاماة. 
االإحتادية  ال�صارقة  حمكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم��ام   2021/08/26 بجل�صة  باحل�صور  مكلف  اأن��ت 
 )5 09:00 �صباحا - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم  املحكمة االبتدائية املدنيه يف متام ال�صاعة 
اأو بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك  �صخ�صيا 
خال مدة ال تزيد على ع�صرة اأيام من تاريخ الن�صر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اأعاه - بو�صفك 

مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإعالن مبوعد جل�شة اإدارة دعوى بالن�شر    

رقم الدعوى 2021/526  جتاري جزئي 
بناء علي طلب / مدعي / جي بي جلوبال ماج �ض ذ م م اجلن�صية

اىل مدعى عليه / جواد �صامل بوغادر اجلن�صية / لبنان
وكيل  بوا�صطة  اأو  �صخ�صيا  االإبتدائية  اخليمة  راأ���ض  حمكمة  ام��ام  باحل�صور  مكلف  فانت 
معتمد عنك يف ال�صاعة 09:00 من يوم االثنني املوافق 2021-08-23 .لاجابة على 
الدعوى و تقدمي ما لديك من بيانات و دفوع ، و يف حالة تخلفك عن احل�صور او ار�صال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فاأن املحكمة �صتبا�صر الدعوى غيابيا. 
طالبا فيها:- 1- الت�صريح بت�صجيل الدعوى واإعان اخل�صوم.  2- الق�صاء باإلزام املدعى 
عليهما بالت�صامن والت�صامم باأن يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 97،125.00 درهم “�صبعة 
وت�صعون األفاً ومائة وخم�صة وع�صرون د رهما” والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ 
وامل�صروفات  بالر�صوم  عليهما  املدعى  اإل��زام   -3 التام.  ال�صداد  تاريخ  وحتى  الدعوى  رفع 

ومقابل اأتعاب املحاماة
  مدير الدعوى

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

Date 17/ 8/ 2021  Issue No : 13316
Case File

Real Estate Summary 890/2021/18
Details of service by publication
To the defendant
1- Abdirahman Ahmed Abdinur

Unknown place of residence
Whereas the plaintiff Aqaar Corporation
Represented by - Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant to 
pay an amount of (AED 458,836), the charges, the expenses, the attorney's 
fees and the interest of 12 % from the due date until the full payment and to 
order the urgent execution of the verdict with no bail. The hearing of Monday 
30-08-2021 at 10:00 AM on online court hearing was determined for the 
same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your legal attorney 
and you have to submit the memos or documents you have to the court at least 
three days prior to the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 17/ 8/ 2021  Issue No : 13316
Case File

Real Estate Summary 881/2021/18
Details of service by publication
To the defendant / 1- Jiija Cumar Yuusuf
Unknown place of residence
 Whereas the plaintiff Aqaar Corporation    - Represented by / Abdullah 
Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Filed the case against you which subject is a claim to order the defendant 
to pay an amount of (AED 276749), the charges, the expenses, the 
attorney's fees and the interest of 12 % from the due date until the full 
payment. The hearing of Sunday 22-08-2021 at 08:30 AM on online 
court hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered 
to attend by yourself or your legal attorney and you have to submit the 
memos or documents you have to the court at least three days prior to 
the hearing.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
دائرة املحاكم  - مكتب اإدارة اخلرباء

اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اخلبري احل�شابي 
دعوى رقم 2290/2021 جزاء حماكم راأ�ص اخليمة

ال�صاكي : حممد عبد اللطيف ن�صر
املجني عليه / حممد عبد العزيز املهريي

املتهم / نعمة عماد دروي�ض
يتعني االت�صال خال �صاعات العمل الر�صمية باخلبري امل�صريف رامي الفار�صكورى عرب تطبيق/ موقع الكرتوين 

خال الرابط -من   Microsoft teams

ملقابلة اخلبري املايل املذكور واإح�صار كافة امل�صتندات والوثائق التي توؤيد موقفكم يف الدعوي رقم )2290/2021( جزاء 
وار�صالها للخبري عرب الربيد االلكرتوين ramy.f@courts.rak.ae وذلك يوم االثنني املوافق 23/8/2021 يف 

متام ال�صاعة احلادية ع�صر �صباحاً )11:00�ض(.
 حماكم راأ�ص اخليمة 
مكتب اإدارة اخلرباء - اخلبري املايل 

رامي الفار �شكورى   

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

Date 17/ 8/ 2021  Issue No : 13316
In Claim No. SHCAPCICOMS2021/0000624/ Commercial
Notification by Publication and on the Court Notice Board

The Defendant: Muhammad Sharif Muhammad Hanif in his personal capacity 
and in his capacity as the owner of the organization/ Muhammad Sharif Hanif 
Sanitary Ware & Paints 
Address: Sharjah Emirate - Al Nabaa behind Al Orouba Street - Al Nabaa 
Building - Shops No. 302, owned by Abdullah Ibrahim Abdullah - Telephone: 
06 5626611-Mobile: 050 2912176. Please be informed that the Plaintiff: 
Issam Saif Abdullah Hamed Al Abdooli has appealed the judgment issued on 
..........20, in the First Instance Case No. SHCAPCICOMS2021/0000624 Civil 
Court of Appeal - Commercial. You must present or whoever represents you 
before Sharjah Federal Court in the Court of Justice...... on ........ corresponding 
31/08/2021 at 09:00 am and submit what you have of documents, and in 
the event you are not present or who represents you legally, the court shall 
consider the case in your absence.
Judicial Services Office / Adel Ghuloom Hussein Al Mazmi

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
خ��ال��ق ا����ض حم��م��د ، الهند   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )I6830807( رق������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0506415182

فقدان جواز �ضفر
فقد املدعو / عبداهلل مو�صى 
اليمن   ، ال��ب��ي�����ص��اين  ���ص��ال��ح 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )07459251(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  اليمنية  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  1431/2019/207  تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186   

درهم(  وق��دره )2607820  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، اأداء  اأم��ر   2019/126 رقم  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 
�صاما للر�صوم وامل�صاريف

طالب التنفيذ: دار الربكة للتجارة العامة - �ض ذ م م   
3/304 - خلف وكالة الني�صان  اإم��ارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى بناية ا�صيكو - �صقة  عنوانه : االإم��ارات - 

وخلف وبناية ال�صركال  
وميثله : عادل عبداهلل خمي�ض املعمري  

املطلوب اإعانه :  ار بي ايه للتطوير العقاري - �ض ذ م م  
4/404 - رق��م مكاين  ت��اور - �صقة  ت��ون  ب��اي - مبنى بريلنج  ال��ربج البزن�ض  ���ص��ارع  ب��ردب��ي - دب��ي -  اإم���ارة دب��ي -  عنوانه : االإم����ارات - 

info@rbadev.com  -   055-  2515786586
مو�صوع االإعان : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
http://www. بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 

الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية )حتت االإن�صاء( املنطقة : ند ال�صبا االوىل - رقم االر�ض 147  - امل�صاحة : 118.67  مرت مربع - ا�صم املبنى : ذا ديربي 

ري�صدينن�ض 3  رقم الوحدة : 301 - مببلغ )1.027.312.13( درهم 
�صقة �صكنية )حتت االإن�صاء( املنطقة : ند ال�صبا االوىل - رقم االر�ض 147  - امل�صاحة : 115.43  مرت مربع - ا�صم املبنى : ذا ديربي 

ري�صدينن�ض 3  رقم الوحدة : 302 - مببلغ )998.356.63( درهم 
�صقة �صكنية )حتت االإن�صاء( املنطقة : ند ال�صبا االوىل - رقم االر�ض 147  - امل�صاحة : 111.13  مرت مربع - ا�صم املبنى : ذا ديربي 

ري�صدينن�ض 3  رقم الوحدة : 305 - مببلغ )957.341.61( درهم 
�صقة �صكنية )حتت االإن�صاء( املنطقة : ند ال�صبا االوىل - رقم االر�ض 147  - امل�صاحة : 111.54  مرت مربع - ا�صم املبنى : ذا ديربي 

ري�صدينن�ض 3  رقم الوحدة : 306 - مببلغ )962.329.42( درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  1431/2019/207  تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186   
درهم(  وق��دره )2607820  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، اأداء  اأم��ر   2019/126 رقم  الدعوى  ال�صادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�صوع 

�صاما للر�صوم وامل�صاريف
طالب التنفيذ: دار الربكة للتجارة العامة - �ض ذ م م   

3/304 - خلف وكالة الني�صان  اإم��ارة دبي - بور�صعيد - ديرة - دبي - �صارع بور�صعيد - مبنى بناية ا�صيكو - �صقة  عنوانه : االإم��ارات - 
وخلف وبناية ال�صركال  

وميثله : عادل عبداهلل خمي�ض املعمري  
املطلوب اإعانه :  ار بي ايه للتطوير العقاري - �ض ذ م م  

4/404 - رق��م مكاين  ت��اور - �صقة  ت��ون  ب��اي - مبنى بريلنج  ال��ربج البزن�ض  ���ص��ارع  ب��ردب��ي - دب��ي -  اإم���ارة دب��ي -  عنوانه : االإم����ارات - 
info@rbadev.com  -   055-  2515786586

مو�صوع االإعان : اأنه يف يوم االأربعاء املوافق 2021/8/25 ال�صاعة 05:00:00م ويف االيام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
http://www. بيع العقار املو�صحة اأو�صافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�صركة االإمارات للمزادات وعلى موقعها االإلكرتوين
راغبي ال�صراء ايداع تاأمني اليقل عن 20% من الثمن اال�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�ض على البيع التقدم باإعرتا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة اأيام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�ض غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال االيام الع�صرة التالية لر�صوم املزاد ب�صرط اأن ال تقل هذه الزيادة عن ع�صر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 

الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�صاف املمتلكات : 
�صقة �صكنية )حتت االإن�صاء( املنطقة : ند ال�صبا االوىل - رقم االر�ض 147  - امل�صاحة : 118.67  مرت مربع - ا�صم املبنى : ذا ديربي 

ري�صدينن�ض 3  رقم الوحدة : 301 - مببلغ )1.027.312.13( درهم 
�صقة �صكنية )حتت االإن�صاء( املنطقة : ند ال�صبا االوىل - رقم االر�ض 147  - امل�صاحة : 115.43  مرت مربع - ا�صم املبنى : ذا ديربي 

ري�صدينن�ض 3  رقم الوحدة : 302 - مببلغ )998.356.63( درهم 
�صقة �صكنية )حتت االإن�صاء( املنطقة : ند ال�صبا االوىل - رقم االر�ض 147  - امل�صاحة : 111.13  مرت مربع - ا�صم املبنى : ذا ديربي 

ري�صدينن�ض 3  رقم الوحدة : 305 - مببلغ )957.341.61( درهم 
�صقة �صكنية )حتت االإن�صاء( املنطقة : ند ال�صبا االوىل - رقم االر�ض 147  - امل�صاحة : 111.54  مرت مربع - ا�صم املبنى : ذا ديربي 

ري�صدينن�ض 3  رقم الوحدة : 306 - مببلغ )962.329.42( درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
لدى كاتب العدل بدبي ، املوقر 

رقم )2021/6830(
املنذرة : مايا خالد عاء الدين – هوية رقم )٠-3726٤17-1٩7٩-78٤( )لبنانية اجلن�صية(.

عنوانها املختار: مكتب العوامي املن�صوري للمحاماة واال�صت�صارات القانونية - اإمارة دبي – �صارع ند ح�صة – واحة دبي 
لل�صيليكون - بناية اي تي بازا - مكتب رقم 313 – هاتف رقم ٠٤3338885 - 0508401202 –

Email: m-alawami@hotmail.com
بتاريخ   بدبي  العدل  كاتب  من  امل�صدقة  الوكالة  مبوجب  املن�صوري،  العوامي  علي  �صغري  حممد  املحامي/  وميثلها 
2021/1/12 حتت رقم حمرر )862٤/1/2٠21( وينوب عنه بالتوقيع ال�صيد / احمد ر�صاد عبده العريقي، مبوجب 

وكالة م�صدقة من كاتب العدل بدبي بتاريخ 2020/8/18 حتت رقم حمرر )2020/1/121879(.
املنذر اإليه: طارق مدحت حممد ال�صال، الرقم املوحد )5٩8337٤3(. م�صري اجلن�صية 

عنوان�ه: اإمارة دبي - مر�صى دبي مارينا – برج �صكاي فيو – الطابق 17 – �صقة رقم 1702 – بالقرب من مطعم 
�صاروجا مكاين رقم 1268475533 - هاتف 0561442233 / 0552666700 

Email:t.m.elshal@gmail.com
املو�صوع : اإعان املنذر اإليه بالن�صر ب�صداد مبلغ )425.000( اربعمائة وخم�صة وع�صرون الف درهم

)2021/1/148421( بتاريخ 2021/7/7 بالرقم  العديل  االنذار  حررت  قد  املنذرة  كانت  ملا   -1
للعنوان  انتقل  اإن��ه   )٤6٤32٩٩1٤85( ارامك�ض  برقم   2021/7/12 بتاريخ  ال���واردة  املعلن  اإف���ادة  كانت  ومل��ا   -2
اإليه ال يرد لذلك تعذر االع��ان لعدم التاأكد من  ومت الطرق عدة اوق��ات خمتلفة ومل يفتح احد وباالت�صال باملنذر 

العائدية.
للمنذر اإليه هو العنوان الوحيد املعروف بالن�صبة للمنذرة، وملا كانت املنذرة ال تعلم للمنذر  املبني  العنوان  كان  وملا   -3

اإليه عنوان اآخر خافه، وملزيد من احلر�ض لتمام و�صول علم املنذر اإليه مب�صمون االإنذار.
امل�صتحق وقدره  املبلغ  اإليه الفر�صة االأخ��رية لاإ�صراع ب�صداد  املنذر  االإن��ذار متنح  املنذرة ومبوجب هذا  ،  فاإن  لذلك 
)٤25،٠٠٠( درهم خال )خم�صة اأيام( من تاريخ هذا االإنذار. فاإن مل ينفذ املنذر اإليه التزامه بال�صداد، ف�صوف تلجاأ 
املنذرة عند انتهاء املهلة اإىل املحكمة املخت�صة ال�صت�صدار حكم ق�صائي �صد املنذر اإليه ب�صداد املبلغ والفائدة القانونية 
اأتعاب املحاماة، مع حفظ  الق�صائية، وامل�صروفات، ومقابل  بالر�صوم  ال�صداد، ومطالبته  )12%( �صنوياً حتى تاريخ 

كافة حقوق املنذرة لدى املنذر اإليه

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6784(

-هندي  الل  بيريا  كانوجيا  كومار  �صو�صيل   / وميثلها  ����ض.ذ.م.م(   ( ال�صيارات  لتاأجري  كارفري   : املخطرة 
ال�صركة  مدير  “ ب�صفته   � اجلن�صية  هن�دي   - با�صي.  �صينغ  كولفيندير  ال�صيد  عن  وكيل  ب�صفته  اجلن�صية 
مب��وج��ب ال��رخ�����ص��ة ال��ت��ج��اري��ة رق���م 527٩٤1 ال�����ص��ادرة ع��ن اق��ت�����ص��ادي��ة دب�����ي � اإم����ارة دب���ي مب��وج��ب الوكالة 
 2015/12/9 ب��ت��اري��خ   2٤٩6٤2/1/2٠15 ب��رق��م  – ال��رب���ص��اء  ب��دب��ي  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ل��دى  عليها  امل�صدقة 
وميثل�ه املح�ام�ي ال�دكتور/ �صرحان ح�ص�ن حمم�د ح�ص�ن املعين�ي. – اإم�اراتي اجلن�صية - بطاق�ة هوي�ة رقم 
3-7069851-1972-784 مبوجب الوكالة امل�صدقة عليها لدي الكاتب العدل بدبي - الرب�صاء برقم  
وميثل�ه ال�ص�يد م�ان�ع م�و�ص�ى عب�داهلل احلج�اجي - اجلن�صية /   2021/1/4 بت�اريخ   2021/1/1479
اليمن – ويحمل بطاقة هوية رقم 0-5187062-1988-784 مبوجب الوكالة امل�صدق عليها لدى 

كاتب العدل بدبي برقم حمرر 130528/1/2021.
العنوان : اإمارة دبي – منطقة البزن�ض باي - اأوبروي تاور - الطابق العا�صر - مكتب رقم  1002 هاتف : 

٩71٤232٤٠٠٠ - هاتف متحرك : 971529089841
املخطر اليه: اي اف ا�ض خلدمات ادارة املن�صات �ض.ذ.م.م وعنوانها : اإمارة دبي احلبية الرابعة، �صارع تيكوم 
، بناية : دريك اند �صكل انرتنا�صيونال رقم املحل: 306، رقم الهاتف : 044577500 ، رقم الفاك�ض : 

دبي   73565 �ض.ب:   ،  044577501
تخطر املخطرة املخطر اليها ب�صرورة الوفاء باملبلغ املرت�صد يف ذمتها وفقاً لاإتفاق املربم بينهما واملرت�صد 
عنه يف ذمتها املبلغ املذكور يف �صدر هذا االإخطار والبالغ قدره 37،153،57 “ �صبعة ثاثون األف و مائة 
املذكور  باملبلغ  للمطالبة  للق�صاء  اللجوء  فل�صا” للمخطرة  خم�صون  و  �صبعة  و  دره��م  خم�صون  و  ثاثة  و 
والر�صوم  النفقات  كافة  اإليها  املخطرة  حتميل  مع  واأدبية  مادية  اأ�صرار  من  بها  حلق  عما  التعوي�صات  مع 
للمخطر  االأخ��رى  احلقوق  كافة  حفظ  مع  لل�صرر،  اجلابر  التعوي�ض  حتميلها  اإيل  باالإ�صافة  واالأت��ع��اب، 

احلا�صرة وامل�صتقبلية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6786(

املخط�رة : ب�الكو ايج�از للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م وميثله�ا/ مالك حممد اعجاز احمد مالك طالب 
 798140 رق��م  التجاري�ة  رخ�ص�ة  مبوج�ب  ال�صركة  مدير  ب�صفته  اجلن�صية،  باك�صتاين  ح�صني، 

ال�صادرة عن اقت�صادية دبي - امارة دبي. 
بطاق�ة   - اجلن�صية  اإم�����ارات��ي  املعين�ي.   ح�ص�ن  حمم�د  ح�ص�ن  ���ص��رح��ان  ال��دك��ت��ور/  امل��ح��ام��ي  وميثل�ه 
العدل  الكاتب  ل�دي  عليه�ا  امل�صدقة  الوكالة  مبوجب   784-1972-7069851-3 رق�م  ه�وي�ة 
ال�ص�يد / م�انع مو�ص�ى عب�داهلل  2021/2/15 وميثل�ه  2021/1/34501 بتاريخ  ب�دبي - رقم 
احلج�اجي - اجلن�صية / اليمن - ويحمل بطاقة هوية رقم 0-5187062-1988-784 مبوجب 
 : العنوان   -  2021/1/130528 حم��رر  برقم  بدبي  العدل  كاتب  ل��دى  عليها  امل�صدق  الوكالة 
اإمارة دبي – منطقة البزن�ض باي – اأوبروي تاور - الطابق العا�صر - مكتب رقم 1002  - هاتف : 

هاتف متحرك : 971529089841  -  97142324000
املخطر اليها : ماغ اند تاب ميدل اي�صت للمقاوالت �ض.ذ.م.م ، رقم الرخ�صة: 7858٤1 

وعنوانها : اإمارة دبي - دبي - منطقة 16٩ – املركز التجاري االأوىل - �صارع اخلليج التجاري - بناية 
االلكرتوين:  الربيد   -  97145163239 الفاك�ض:  رقم   22 املحل  – رقم  تيك�صاند  ا�صوك  ملك 

دبى.   123٤ �ض.ب.   -  Magtab@magkw.com
بينهما  املربم  باملبلغ املرت�صد يف ذمتها وفقا لاتفاق  الوفاء  اليها ب�صرورة  املخطر  املخطرة  تخطر 
واملرت�صد عنه يف ذمتها املبلغ املذكور يف �صدر هذا االخطار والبالغ قدره 197،970 درهم اماراتى 
وت�صعة و�صبعون األف وت�صعة مائة و�صبعون اإماراتي فقط" للمخطرة احلق يف اللجوء للق�صاء  "مائة 
املطالبة باملبلغ املذكور مع التعوي�صات عما حلق بها من اأ�صرار مادية واأدبية مع حتميل املخطرة اليها 
كافة النفقات والر�صوم واالتعاب، باالإ�صافة اإىل حتميلهما بالتعوي�ض اجلابر لل�صرر،  مع حفظ كافة 

احلقوق االأخرى للمخطر احلا�صرة وامل�صتقبلية
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6785(

 –  . بابات  ال�دين طاهرى بهاى  ���ض.ذ.م.م وميثله�ا / جك�ى  العامه  بابات للتجاره  : راح��ب  املخطرة 
 700368 رق�م  التجاري�ة  رخ�ص�ة  مبوجب  مبوج�ب  ال�صركة  مدير  ب�صفته   “  � اجلن�صية  هن�دي 
حمم�د  ح�ص�ن  �صرحان  ال��دك��ت��ور/  املحامي  وميثل�ه   ، دب�����ي.  اإم�����ارة   - دب�����ي  اقت�ص�ادية  ع�ن  ال�����ص�����ادرة 
3-7069851-1972-784   مبوجب  اإم�اراتي اجلن�صية - بطاق�ة ه�وي�ة رق�م  املعين�ي.   ح�ص�ن 
بتاريخ   2020/1/121663 برقم  الرب�صاء   - ب�دبي  العدل  الكاتب  ل�دي  امل�صدقة عليه�ا  الوكالة 
ويحمل   - اليمن   / اجلن�صية   - احلج�اجي  عب�داهلل  مو�ص�ى  م�انع   / ال�ص�يد  وميثل�ه   2020/8/18
بطاقة هوية رقم 0-5187062-1988-784 مبوجب الوكالة امل�صدق عليها لدى كاتب العدل 
بدبي برقم حمرر 130528/1/2021  العنوان : اإمارة دبي – منطقة البزن�ض باي – اأوبروي 

تاور - الطابق العا�صر - مكتب رقم 1002 
هاتف : 97142324000 - هاتف متحرك : 971529089841

املخطر اليها : �صركة اخلليج الكندية لان�صاءات ) ذات م�صوؤولية حمدودة (
وعنوانها : مكتب رقم 107 ملك خادم على بوعميم - بر دبي - احلمرية

رقم الهاتف : 97143371040 - فاك�ض: 97143353798
بينهما  املربم  لاإتفاق  باملبلغ املرت�صد يف ذمتها وفقاً  الوفاء  اليها ب�صرورة  املخطر  املخطرة  تخطر 
درهم   23،851.68 ق��دره  والبالغ  االإخ��ط��ار  ه��ذا  �صدر  يف  امل��ذك��ور  املبلغ  ذمتها  يف  عنه  واملرت�صد 
اإماراتي “ثاثة و ع�صرون األف و ثمان مائة و واحد خم�صون درهم و ثمان و �صتون فل�صا”. املخطرة 
اأ�صرار مادية واأدبية  اإىل اللجوء للق�صاء للمطالبة باملبلغ املذكور مع التعوي�صات عما حلق بها من 
مع حتميل املخطرة اإليها كافة النفقات والر�صوم واالأتعاب، باالإ�صافة اإيل حتميلها التعوي�ض اجلابر 

لل�صرر، مع حفظ كافة احلقوق االأخرى للمخطر احلا�صرة وامل�صتقبلية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6787(

رقم  اإم��ارات��ي�����ة  ه��وي�����ة  وي��ح��م�����ل  اجلن�ص�ية  اإي��رل��ن�����دا   - ن��ارا���ص�����ي��م��ه��ان   الك�ص��مي  فيفي�ك   : امل��خ��ط�����ر 
املعين�ي.  ح�ص�ن  حمم�د  ح�ص�ن  �صرحان  ال�دكتور/  امل�ح�ام�ي  وميثل�ه   784198303591071
الوكال�ة  مبوج�ب   784-1972-7069851-3 رق�����م  ه��وي�����ة   بطاق�ة   - اجلن�صية  اإم�����ارات��ي   -
 2021/5/3 بتاريخ   95568/1/2021 رق��م   - ب�دب�ي  ال�ع�دل  الكات�ب  ل�دي  عليه�ا  امل�ص�دقة 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل   - اليمن   / اجلن�صية   - احلجاجي  عبداهلل  مو�صى  مانع   / ال�صيد  وميثل�ه 
0-5187062-1988-784 مبوجب الوكالة امل�صدق عليه�ا ل�دى كاتب العدل بدبي برقم حمرر  

2021/1/130528
العنوان : اإمارة دبي – منطقة البزن�ض باي – اأوبروي تاور – الطابق العا�صر - مكتب رقم 1002 - 

هاتف : 97142324000 - هاتف متحرك : 971529089841 
املخطر اليه : اميت فريي�ض كومار موهيندرا، اجلن�صية: اململكة املتحدة،  ويحمل هوية اإماراتية رقم 

العنوان: دبي - جمريا - رقم الهاتف: 0547234106،  -  784197899049262
ال�صيك رقم  والثابت مبوجب  باملبلغ املرت�صد يف ذمته  الوفاء  اليها ب�صرورة  املخطر  املخطر  يخطر 
والبالغ قدره 631000  بنك  �صيتي  بنك  على  امل�صحوب   4/4/2021 بتاريخ  واملوؤرخ   000017
درهم “ �صتمائة وواحد وثاثون األف درهم اإماراتي خال خم�صة اأيام من تاريخه مع نفاذ مفعوله 
قانونا واال �صي�صطر املخطر اإىل اللجوء للق�صاء للمطالبة باملبلغ املذكور وتقدم بطلب اإ�صت�صدار اأمر 
اأداء بالزامه ب�صداد املبلغ املذكور قيمة ال�صيك مع التعوي�صات عما حلق بها من اأ�صرار مادية واأدبية 
مع حتميل املخطر اإليه كافة النفقات والر�صوم واالأتعاب ، باالإ�صافة اإيل حتميلهما بالتعوي�ض اجلابر 

لل�صرر ، مع حفظ كافة احلقوق االأخرى للمخطر احلا�صرة وامل�صتقبلية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/6788(

املخطرة : راحب بابات للتجاره العامه �ض.ذ.م.م
وميثلها / جكى الدين طاهرى بهاى بابات  – هن�دي اجلن�صية � “ ب�صفته مدير ال�صركة مبوجب الرخ�صة  

التجارية رقم 700368 ال�صادرة عن اقت�صادية دبي - اإمارة دبي. ، 
رق�م  ه�وي�ة  بطاق�ة   - اجلن�صية  اإم�اراتي  املعين�ي.   ح�ص�ن  حمم�د  ح�ص�ن  �صرحان  الدكتور/  املحامي  وميثل�ه 
الرب�صاء   - ب�دبي  العدل  الكاتب  ل�دي  عليه�ا  امل�صدقة  الوكالة  مبوجب   784-1972-7069851-3
م�انع مو�ص�ى عب�داهلل احلج�اجي   / ال�ص�يد  2020/8/18 وميثل�ه  بتاريخ   2020/1/121663 برقم 
- اجلن�صية / اليمن - ويحمل بطاقة هوية رقم 0-5187062-1988-784 مبوجب الوكالة امل�صدق 

عليها لدى كاتب العدل بدبي برقم حمرر 130528/1/2021
العنوان : اإمارة دبي – منطقة البزن�ض باي – اأوبروي تاور - الطابق العا�صر - مكتب رقم 1002 

هاتف : 97142324000 - هاتف متحرك : 971529089841
املخطر اليها : البنا للهند�صة �ض.ذ.م.م  - وعنوانها : حمل ملك عقارات حكومة دبي – القوز ال�صناعية 

مكاين:  رق�����م   -  7323  : �������ض.ب   97143403033  /97143404000  : ال���ه���ات���ف  رق�����م 
albannae@emirates.net.ae 2169179221 - الربيد االإلكرتوين

تخطر املخطرة املخطر اليها ب�صرورة الوفاء باملبلغ املرت�صد يف ذمتها وفقاً لاإتفاق املربم بينهما واملرت�صد 
" ثاثة و  اإماراتي  23،110،29 دره��م  ق��دره  والبالغ  االإخطار  املذكور يف �صدر هذا  املبلغ  عنه يف ذمتها 
ع�صرون األف و مائة و ع�صر دراهم و ت�صعة و ع�صرون فل�صا" املخطرة اإىل اللجوء للق�صاء للمطالبة باملبلغ 
النفقات  كافة  اإليها  املخطرة  حتميل  مع  واأدب��ي��ة  مادية  اأ���ص��رار  من  بها  حلق  عما  التعوي�صات  مع  امل��ذك��ور 
االأخرى  احلقوق  كافة  حفظ  مع  لل�صرر،  اجلابر  التعوي�ض  حتميلها  اإيل  باالإ�صافة  واالأت��ع��اب،  والر�صوم 

للمخطر احلا�صرة وامل�صتقبلية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13316 بتاريخ 2021/8/17   
اعالن بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:2961/2021/16 جتاري جزئي 
املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية االوىل رقم 11

اربعة  دره��م   )٤.6٠6.7٠٠.٠6( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�صوع 
املبلغ بواقع %12  القانونية على هذا  مايني و�صتمائة و�صتة الف و�صبعمائة درهم و�صتة فل�ض - والفائدة 
 )٤.73٠.٤٩8.٠5( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  ال��زام  ال�صداد  متام  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ  من 
تعوي�صا   - فل�ض  درهم وخم�صة  وت�صعون  وثمانية  واربعمائة  الف  وثاثون  و�صبعمائة  اربعة مايني  درهم 
عما تكبدته املدعية من خ�صائر من جراء متديد فرتة تنفيذ العقد حمل الدعوى ملدة اإ�صافية قدرها )2٤5( 
يوما والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد الزام املدعي 

عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
املدعي:ايه �صي ايه ل�صناعة الت�صميم الداخلي واملفرو�صات �ض.ذ.م.م

عنوانه:االمارات - امارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - دبي - �صارع برج خليفة - مبنى اوبال تاور - �صقة ٤٠7 
املطلوب اإعانه :  1- عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن �صريف -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه

مو�صوع االإعان :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
)٤.6٠6.7٠٠.٠6( درهم اربعة مايني و�صتمائة و�صتة الف و�صبعمائة درهم و�صتة فل�ض - والفائدة القانونية 
على هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى متام ال�صداد الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
درهم  وت�صعون  وثمانية  واربعمائة  الف  وثاثون  و�صبعمائة  مايني  اربعة  دره��م   )٤.73٠.٤٩8.٠5( مبلغ 
وخم�صة فل�ض - تعوي�صا عما تكبدته املدعية من خ�صائر من جراء متديد فرتة تنفيذ العقد حمل الدعوى 
ملدة اإ�صافية قدرها )2٤5( يوما والفائدة القانونية على هذا املبلغ بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى 
متام ال�صداد الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء  
املوافق  2٠21/8/2٤  ال�صاعة ٠8.3٠ �ض يف قاعة التقا�صي عن بعد ، لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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عربي ودويل

و�صع النائب حممد �صالح اللطيفي قيد االإقامة اجلربية

وليد احلجام م�صت�صار الرئي�ض قي�ض �صعيد

التحقيق مع ثاثة  نواب

•• الفجر - تون�س

اأيام قليلة, تف�صل ت�ن�س عن دخ�ل ُمفرتق 
يف  القائم,  لل��صع  التمديد  ــا  اإم جــديــد, 
انتظار تعيني ُمكلف بت�صيري احلك�مة, واإما 
االإعالن عن خارطة طريق وا�صحة املعامل 
للمرحلة  م�صب�ط  زمني  بجدول  ُمرفقة 

القادمة.
من  ال�صادرة  اال�صتعجال  ــ�ات  دع ورغــم   
لت�صكيل حك�مة جديدة  الداخل واخلارج 

الت�ن�صية  الرئا�صة  ظلت  رئي�س  وتعيني 
االإعالن  ان  اىل  اإ�صارة  با�صتثناء  �صامتة 
للرئي�س  مــكــاملــات  يف  ذلــك  وجـــاء  قــريــب 
قي�س �صعيد مع الرئي�س الفرن�صي اميان�يل 

ماكرون.
اأحــد  ت�صريح  ــزد  ي مل  االثــنــني,  واأمــ�ــس   
غم��صا,  اال  ال��صع  الرئي�س  م�صت�صاري 
حيث مل يح�صم اجلدل, وانه على الت�ن�صيني 
لتت�صح  االنتظار  مزيد  ح�لهم  من  والعامل 

ال�ص�رة.

حرائق الغابات يف اجلزائر حتت ال�ضيطرة 
•• اجلزائر-اأ ف ب

بات معظم حرائق الغابات الكبرية املنت�صرة يف �صمال اجلزائر حتت 
ال�صيطرة ومل تعد ت�صّكل خطرا على املواطنني، على ما اأّكد  اأم�ض 
االأول االأحد م�صوؤول يف املديرية العامة للحماية املدنية اجلزائرية.
واأك���د امل��دي��ر الفرعي ل��اإح�����ص��اءات واالإع����ام يف امل��دي��ري��ة العامة 
اأن  االأح��د  العامة  لاإذاعة  عا�صور  ف��اروق  العقيد  املدنية  للحماية 
و”ال ت�صكل خطرا  “معظم حرائق الغابات اأ�صبح متحكما فيها”، 
على ال�صاكنة«.واأ�صار اإىل اأن جهود وحدات احلماية املدنية تن�صب 
بواليات  خا�صة  وحمايتها،  ال�صكنية  املناطق  “حتييد  على  حاليا 

الطارف وبجاية وجيجل وتيزي وزو«.

اأن  اأو���ص��ح  احل��رائ��ق،  انت�صار  ح��ول  املعطيات  ب��اآخ��ر  يتعلق  م��ا  ويف 
“اجلهود متوا�صلة الإخماد 19 حريقا على م�صتوى 11 والية”، 
 74 “اأكرث من  اإخ��م��اد  ال�24 �صاعة االأخ���رية  اأن��ه مت يف  اإىل  الفتا 
االأحد الإخماد  االإنقاذ يف اجلزائر جهودها  حريقا«.ووا�صلت فرق 
19 حريقا كانت ال تزال م�صتعلة يف عدد من مناطق �صمال الباد 
حيث اأ�صفرت النريان عن مقتل 90 �صخ�صا على االقل يف ا�صبوع 
واحد، وذلك رغم تراجع حّدتها يف تيزي وزو على وجه اخل�صو�ض، 
فرقها  اإن  �صابق  بيان  يف  املدنية  احلماية  ال�صلطات.وقالت  وف��ق 
ع�صر  عرب  حريقا   19 اإخ��م��اد  املخت�صة  امل�صالح  برفقة  “توا�صل 

واليات” منها “�صتة حرائق يف بجاية و3 يف الطارف«.
وبح�صب احلماية املدنية، مل يبق يف والية تيزي وزو التي �صهدت 

اأكرب احلرائق واخل�صائر الب�صرية، �صوى حريقان.
وي�����ص��ارك يف اإخ��م��اد احل��رائ��ق م��ا ي��ق��رب م��ن 7500 م��ن عنا�صر 

احلماية املدنية مع 490 �صاحنة اإطفاء وثاث طوافات.
من  ال�صنع  رو�صية  ط��واف��ات  خم�ض  اجل��زائ��ري  اجلي�ض  ح�صد  كما 
بطائرتي  اأي�����ص��اً  االإط��ف��اء  ف��رق  وا�صتعانت   .”26 “ام-اآي  ط���راز 

اإخماد حرائق فرن�صيتني يف اإطار اتفاق مع االحتاد االأوروبي.
عند  فرن�صا  جنوب  يف  نيم  اإىل  الطائرتان  ه��ات��ان  ع��ادت  واالأح���د، 
بعدما  غ  ت   09،30( املحلي  بالتوقيت  �صباحا   11،30 ال�صاعة 
نفذتا “250 عملية الإلقاء املاء يف 72 �صاعة” خا�صة يف منطقتي 
امل��ت��ح��دث با�صم  ب��ر���ض  ت��ي��زي وزو وب��ج��اي��ة، وف��ق م��ا ق��ال لفران�ض 

احلماية املدنية الفرن�صية األك�صندر جوا�صر.

دلتا ت�ضمن موا�ضلة العمل من 
املنزل يف الوليات املتحدة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ع��ن��دم��ا غ���ادر روم����ان دوب��ي��ك وزوج��ت��ه مونيكا �صان 
فران�صي�صكو اإىل دنفر للعمل من املنزل على بعد األفي 
كيلومرت من املكتب، ح�صبا اأن الو�صع �صي�صتمّر �صتة 
العي�ض  اأن منط  لهما  تبنّي  لكن  اأق�صى،  كحّد  اأ�صهر 
هذا �صي�صتمّر لفرتة خ�صو�صا يف ظّل انت�صار املتحورة 

دلتا.
تلو  ال��واح��دة  ال�صركات  ت��وؤّج��ل  املتحدة،  ال��والي��ات  يف 
خ�صية  املكاتب،  اإىل  موّظفيها  ع��ودة  موعد  االأخ��رى 

تف�ّصي موجة جديدة من االإ�صابات.
لكن كما حال رومان وزوجته، 

اأع�����ّد اأم���ريك���ي���ون ك���ث���ريون ال���ع���ّدة ل�����ص��ن��ة ث��ان��ي��ة من 
املكتب  اإىل  ال���ع���ودة  م�����ص��ت��ب��ع��دي��ن  ب��ع��د،  ع���ن  ال��ع��م��ل 
ال�صعيدين  ع��ل��ى  ه���ذا  العي�ض  بنمط  وم�صتمتعني 

املهني وال�صخ�صي.
األف   113 املا�صي، �ُصّجل ما يعادل  وخال االأ�صبوع 
حالة يومية من كوفيد-19 يف الواليات املتحدة، يف 
ارتفاع ن�صبته 24 % باملقارنة مع املعدل الذي كان 
�صائدا خال االأيام ال�صبعة ال�صابقة، بح�صب ما قالت 
مراقبة  م��راك��ز  م��دي��رة  والن�صكي  رو�صيل  اخلمي�ض 
اأبرز  وه��ي  �صي(  دي  )�صي  منها  والوقاية  االأم��را���ض 

هيئة فدرالية لل�صحة العامة يف الواليات املتحدة.
وهو تطّور خطر يف نظر “في�صبوك” التي اأعلنت يف 
املكاتب  اإىل  ع��ودة موّظفيها  اأرج��اأت  اأنها  عينه  اليوم 

اإىل كانون الثاين/يناير 2022.
ولي�ض  املعطيات  “هي  ال�صركة  با�صم  ناطقة  وقالت 
العودة  ب�����ص��اأن  مقاربتنا  ع��ل��ى  ت��وؤّث��ر  ال��ت��ي  ال��ت��واري��خ 
بتاأمني  تق�صي  االأول��وي��ة  اأن  م��وؤك��دة  املكاتب”،  اإىل 

“�صامة اجلميع«.
وق��ب��ل ب�����ص��ع��ة اأ���ص��اب��ي��ع ال غ���ري، ب���دت ال�����ص��رك��ة جّد 
اإىل �صابق عهدها مع االإع��راب عن  متحّم�صة للعودة 
االأول/ ت�صرين  بحلول  بالكامل  مكاتبها  فتح  نّيتها 

اأكتوبر وفر�ض التلقيح وو�صع الكّمامات.
والتحقت “في�صبوك” من ثّم بركب “مايكرو�صوفت” 
بي  “ان  وقناة  اإك�صرب�ض”  و”اأمرييكن  و”اأمازون” 
�صي” على �صبيل املثال ال احل�صر، وهي كّلها اأرجاأت 
الثاين/يناير  ك��ان��ون  اأو  االأول/اأك��ت��وب��ر  ت�صرين  اإىل 

ح�صور املوظفني اإىل املكاتب.
بالن�صبة اإىل رومان دوبيك )34 عاما( املحّلل املايل 
لدى فرع من م�صرف “بي ان بي باريبا” الفرن�صي 
تعد  مل  “في�صبوك”،  يف  امل��وّظ��ف��ة  مونيكا  وزوج��ت��ه 

العودة اإىل املكتب خيارا واردا.
و�صحيح اأن مونيكا خ�صرت 10 % من راتبها ب�صبب 
بف�صل  الفارق  عّو�صت  قد  لكنها  عملها،  موقع  نقل 
يف  االإي���ج���ارات  اإن  اإذ  ال�صكن،  وكلفة  العي�ض  نوعية 
كولورادو اأرخ�ض مبّرتني اأو ثاث مّرات مما هي يف 

كاليفورنيا، 
ف�صا عن �صرائب اأكرث انخفا�صا.

واالأهّم هو اأنه مل يعد عليها اأن تتحّمل التنقل ثاث 
�صاعات يف احلافلة يوميا.

اأورين  اأط��ول بقليل كي يغادر  االأم��ر فرتة  وا�صتغرق 
يف  االق���ت�������ص���ادي  اخل���ب���ري  عاما”   35“ ك��ا���ص��ك��ني 

“اأك�صفورد اإيكونوميك�ض” مانهاتن يف نيويورك.
لكن عندما �صربت موجة جديدة من الوباء الواليات 
املتحدة يف اخلريف، بات االأمر جلّيا يف نظره باعتبار 
“اأنها فر�صة حتدث مّرة واحدة يف احلياة اأن تعي�ض 

يف مكان اآخر وحتافظ على عملك«.

يف ال�قت املنا�صب
ول��ي��د احل��ج��ام م�صت�صار  اأك���د   فقد 
االثنني،  اأم�ض  التون�صي،  الرئي�ض 
ا�صم  ع����ن  االع�������ان  “�صيتم  ان�����ه 
الوقت  املنا�صب يف  رئي�ض احلكومة 
تفهمه  ع����ن  م���ع���رب���ا  املنا�صب”، 
عن  الك�صف  يف  باالإ�صراع  للطلبات 
اجلديد،  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����ض  ا����ص���م 
ما  ت��رى  الرئا�صة  ان  على  م�صددا 
يعتربه البع�ض تاأخريا يف االعان 

عن ذلك انه من باب الرتيث.
 واأبرز احلجام يف حوار على االذاعة 
�صعيد  قي�ض  الرئي�ض  ان  الوطنية، 
التدابري  ع��ن  االع���ان  منذ  يعمل 
وانه  امللفات  ك��ل  على  اال�صتثنائية 
حري�ض على ملف رئا�صة احلكومة 
وقته  امل��ل��ف  ه��ذا  “ياأخذ  ان  وع��ل��ى 
عن  وا�صحة  فكرة  بلورة  تتم  حتى 
والفريق  احلكومة  رئي�ض  م�صتوى 
احلكومي الذي �صيعمل معه، وعن 
الفرتة  يف  العمل  طريقة  م�صتوى 
“املو�صوع  ان  الفتا اىل  القادمة”، 
احلكومة  رئ���ي�������ض  ف���ق���ط  ي���ه���م  ال 
هناك  ان  واىل  احلكومة،  وت�صكيل 
م�صارات اخرى �صيا�صية واقت�صادية 

واجتماعية يتعني النظر فيها«.
ياأخذ  ���ص��يء  “كل  ان  ع��ل��ى  و���ص��دد   
وق��ت��ه ح��ت��ى ي��ك��ون االخ���ت���ي���ار على 
واالف�صل”،  االن�����ص��ب  ال�صخ�صية 
معربا عن تفهمه رغبة البع�ض يف 
ا�صم رئي�ض احلكومة  التعرف على 
يف ا���ص��رع وق����ت، داع��ي��ا ه����وؤالء اىل 
اختيارات  يف  ث��ق��ة  ل��ه��م  ت��ك��ون  ان 
الرئي�ض �صعيد، واىل ان تكون لهم 
الثقة اي�صا يف انه �صيتم يف الوقت 

ال�صخ�ض  ع���ن  االع�����ان  امل��ن��ا���ص��ب 
الباد  �صوؤون  ادارة  لتوىل  املنا�صب 
يف امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة، م��ذك��را بان 
يف  مفتوحة  �صتكون  عديدة  ملفات 

الفرتة املقبلة. 

اال�صتنجاد باحتاد ال�صغل
الرئا�صي  التو�صيح  هذا  ويتزامن   
مع ما ي�صبه احلراك احلزبي الذي 
 25 ق���رارات  بعد  اأنفا�صه  ي�صتعيد 
من  االأح���زاب  اأخرجت  التي  يوليو 
العام  االحت���اد  اأع��ل��ن  فقد  اللعبة. 
االثنني،  اأم�����ض  لل�صغل،  التون�صي 
ان الو�صع العام يف ظل االإجراءات 
و�صرورة  اجل���اري���ة  اال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
�صمان احلقوق واحلّريات واحرتام 
ال����ق����ان����ون وح����رم����ة االأ����ص���خ���ا����ض 
وخ�������ص���و����ص���ي���ات���ه���م ك����ان����ت حم���ور 
الدين  ن��ور  العام  امينه  جمع  لقاء 
الطبوبي مبمثلني عن كتل “حتيا 

و”الكتلة  و”االإ�صاح”  تون�ض” 
الوطنية«.

�صادر  ب����اغ  يف  االحت������اد  واأ�����ص����ار   
موقع  ع��ل��ى  ب�صفحته  ن�����ص��ره  ع��ن��ه 
جاء  ال���ل���ق���اء  ان  اىل  ف���ي�������ص���ب���وك، 
امل���ذك���ورة، واىل  ال��ك��ت��ل  بطلب م��ن 
اإىل  “تطرقوا  احل���ا����ص���ري���ن  ان 
ال��ذي يجب  الوطني  ال��دور  اأهّمية 
الظرف  ه��ذا  يف  االحت���اد  يلعبه  اأن 

الدقيق الذي متّر به الباد«.
 وقد ك�صف النائب املجمد عن كتلة 
حتيا تون�ض وليد جاد يف ت�صريح 
اإىل  اللقاء الذي جمعهم  اأن  اذاعي 
االإ�صاح  كتلة  عن  ممثلني  جانب 
باالأمني  الوطنية  والكتلة  الوطني 
التون�صي  ال���ع���ام  ل���احت���اد  ال���ع���ام 
ل��ل�����ص��غ��ل ق���د مت���ح���ور ح����ول و�صع 

احلقوق واحلريات والدفاع عنها.
امل���ذك���ورة رغم  ال��ك��ت��ل  اأن  واأ����ص���ار   
ات��ف��اق��ه��ا ال�����ص��ي��ا���ص��ي م���ع ق�����رارات 

رئي�ض اجلمهورية وتبنيهم ملطالب 
حملة  ت��رف�����ض  اأن���ه���ا  اإال  ال�����ص��ع��ب 
التي  الق�صائية  ال�صلطة  �صيطنة 
واحلريات  احل��ق��وق  �صمانة  متثل 

اإىل جانب رئي�ض الدولة. 
 وبني النائب املجمد عن كتلة حتيا 
تون�ض اأن التجاوزات من قبل بع�ض 
بال�صلوكات  و�صفها  التي  الق�صاة 
م����ربرا النتهاك  ل��ي�����ص��ت  ال��ف��ردي��ة 
الق�صائية،  ال�صلطة  ا�صتقالية 
اأجمعت  الكتل  خمتلف  اأن  م��وؤك��دا 
ال�صلطة  ت��ط��ه��ري  �����ص����رورة  ع���ل���ى 
ح�صب  بنف�صها،  لنف�صها  الق�صائية 
تداخل  اأي  ع���ن  ب��ع��ي��دا  ت���ع���ب���ريه، 
وال�صلطة  التنفيذية  ال�صلطة  بني 

الق�صائية. 
ب��اأن اللقاء تطرق   كما اف��اد ج��اد 
لبع�ض  ال�����ص��ف��ر  م��ن��ع  ق�����رارات  اإىل 
امل�����واط�����ن�����ني ع����ل����ى غ��������رار وك�����اء 

ال�صركات.

كتل  اأن ممثلي  اإىل  ج��اد  واأ���ص��ار   
الوطني  واالإ����ص���اح  ت��ون�����ض  حت��ي��ا 
عربوا  قد  كانوا  الوطنية  والكتلة 
عن ا�صتعدادهم للتفاعل االإيجابي 
من  املنتظرة  الطريق  خ��ارط��ة  م��ع 
قبل رئي�ض اجلمهورية اإال اأن حالة 
ح�صب  القلق،  على  تبعث  االنتظار 
قوله، موؤكدا يف الوقت نف�صه اأنهم 
مب�صوؤولياتهم  م��ت��م�����ص��ك��ني  غ���ري 

ومنا�صبهم.
 ك��م��ا مت��ح��ور ال��ل��ق��اء ح���ول رف�ض 
التدخل اخلارجي يف �صوؤون تون�ض 
ال�صيادة  م����ن  وامل���������ض  ال���داخ���ل���ي���ة 
ت�����ص��ري��ح وليد  ال��وط��ن��ي��ة، ح�����ص��ب 

جاد. 

النه�صة تطالب
النه�صة  ع��رّبت حركة  من جهتها، 
يف ب��ي��ان ل��ه��ا اأم�����ض االث��ن��ني، عقب 
االأحد،  التنفيذي  ملكتبها  اجتماع 
والفورية  ال���ّازم���ة  احل���اج���ة  ع���ن 
كفاءات  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض  ل��ت��ك��ل��ي��ف 
وط��ن��ي��ة ورف����ع احل�����ص��ار ع���ن مقر 
والكف  بالق�صبة  احلكومة  رئا�صة 
يعطل  مبا  العام  املرفق  اإعاقة  عن 
الدولة  لدواليب  الطبيعي  ال�صري 
ذل���ك من  اأن ينتج ع��ن  ومِل���ا مي��ك��ن 
تاأخر يف ق�صاء م�صالح املواطنني. 

رئي�ض  احل������رك������ة  ط����ال����ب����ت  ك����م����ا 
التجميد  ب����رف����ع  اجل����م����ه����وري����ة 
والعودة  ال��ت��ون�����ص��ي  ال���ربمل���ان  ع���ن 
وانهاء  بالد�صتور  للعمل  ال�صريعة 
اجل�����ص��ي��م، معتربة  اخل�����رق  ح���ال���ة 
اإال  ال�صيا�صية ال حت��ّل  االأزم���ات  اأن 

باحلوار.

•• الفجر - تون�س

والناطق  اجل��م��ه��وري��ة  وك��ي��ل  م�صاعد  ���ص��رح   
ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م امل��ح��ك��م��ة االب���ت���دائ���ي���ة بنب 
النيابة  اأن  اأم�ض االثنني  عرو�ض عمر احلنني 
العمومية اذنت الأعوان فرقة مكافحة االجرام 
بنب عرو�ض بفتح بحث �صد 3 نواب وهم را�صد 
اخلياري  وحممد العفا�ض واآية اهلل الهي�صري 
وذلك لا�صتماع لهم بخ�صو�ض ق�صية  كانت 
قد رفعتها �صّدهم وزارة الرتبية حول ما مت  
االجتماعي  التوا�صل  �صفحات  على  ت��داول��ه 
م��ن قبل ال��ن��واب امل��ذك��وري��ن خ���ال  زيارتهم 

خال  الق�صعة  ببئر  للمكفوفني  النور  ملعهد 
2020، وتنزيل �صريط فيديو يت�صمن  �صنة 
ا�صتجواب جمموعة من التاميذ وا�صت�صدار 
قبل  م��ن  معاملتهم  ���ص��وء  يف  منهم  ���ص��ه��ادات 

االإطار الرتبوي باملوؤ�ص�صة.
ال�صماع  ����ص���وء  ع��ل��ى  اأن�����ه  امل�������ص���در  واأو�����ص����ح   
ال��ت��ه��م للنواب  ت��وج��ي��ه  ���ص��ي��ت��م  واال���ص��ت��ن��ط��اق 

املذكورين.
اأم�ض  اأم��ن��ى  م�����ص��در  اأك���د  مت�صل،  ���ص��ي��اق  ويف 
االثنني، انه مت و�صع النائب بالربملان املجمد 
حممد �صالح اللطيفي حتت االقامة اجلربية 
اليوم يف  يتم و�صعه  نائب  بذلك ثاين  ليكون 

االقامة اجلربية بعد زهري خملوف. 
 ي��ذك��ر ان ال��ن��ائ��ب يف ال���ربمل���ان امل��ج��م��د زهري 
خم��ل��وف، ك��ان ق��د اأك���د ان��ه مت اع��ام��ه اأم�ض 
من قبل ال�صلطات االمنية بجهة نابل بو�صعه 

حتت االقامة اجلربية مبحل اقامته بنابل.
ونّدد النائب املجّمد عن الكتلة الدميقراطية 
االأحد،  يوم  ال�صفر  بال�صاهد، مبنعه من  اأن��ور 
واعترب ذلك يندرج �صمن املنع االإداري الذي 
النواب  ح����ّق  يف  االإدارة  م���ن  ت��ع�����ّص��ف  ‘’ُيعّد 
ال�����ص��رف��اء ويف ح���ّق ال��ع��دي��د م��ن ال�����ص��رف��اء يف 
الباد’’ وفق ت�صريحه.  واأفاد النائب املُجّمد 
ال�صفر،  حتجري  مب�صاألة  علم  اأّن���ه  بال�صاهد، 

م�صريا اأّنه مل يتّم اإ�صدار اأّي قرار قانوين اأو 
اإداري يف الغر�ض. 

اأعلمته  واالأجانب  احل��دود  �صرطة  اأّن  واأو�صح 
اأّن  اأّن��ه ممنوع من ال�صفر ي��وم االأح���د، واأ���ص��ار 
كوادر وزارة الداخلية ال علم لها الأ�صباب املنع. 
امل��ج��ّم��دي��ن ممنوعني  ال��ن��واب  اأّن ك��ّل  واع��ت��رب 
الدميقراطي  التيار  وك��ان  ال�صفر.  اإداري��ا من 
قد عرّب يف بيان له، عن تنديده مبنع النائب 
اأنور بال�صاهد من ال�صفر   2 عن دائرة فرن�صا 
قرار  دون  عائلته،  تقيم  حيث  مار�صيليا  اإىل 
مبجرد  ب��ل  �صبهة  حتى  او  اإداري  او  ق�صائي 

“ا�صت�صارة” لدى وزارة الداخلية.

الرئا�صة الت�ن�صية تعّقب على اجلدل:

الإعالن عن ا�ضم رئي�ض احلكومة املنا�ضب يف الوقت املنا�ضب

منع من ال�صفر اأو خ�ص�ع للتحقيق

تون�ض: نواب من الربملان املجمد قيد الإقامة اجلربية

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي*

    يف هذه االأي��ام، هناك العديد من املن�صورات التي 
يف  �صكاين  ت��ع��داد  اأح���دث  م��ن  البيانات  وحتلل  تقدم 

الواليات املتحدة.
   رمب���ا ق����راأمت ذل���ك يف م��ك��ان اآخ����ر، ول��ك��ن م��ن بني 
البيانات التي يتم عر�صها غالًبا، هذا االنخفا�ض يف 
ال�صكان البي�ض. هذا االجتاه موجود منذ فرتة، غري 
اإىل  ي�صري  باملائة   6 فا�صل   8 بن�صبة  االنخفا�ض  ان 

ت�صارع هذه الظاهرة.
   وهكذا، جند 57 فا�صل 8 باملائة من البي�ض )اأقل 
من 60 باملائة للمرة االأوىل(، و18 فا�صل 7 باملائة 
من املتحدثني باالإ�صبانية، و12 فا�صل 4 باملائة من 
ال�صود، و6 باملائة من االآ�صيويني. وكلما مر الوقت، 

زاد تنوع ال�صكان االأمريكيني.
التنّوع مثري لاهتمام يف حد ذات��ه وي�صتحق     ه��ذا 
ال�صكان  لي�ض  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة  منف�صا.  مقاال 
من  امل��زي��د  ول��ك��ن  انخفا�ض،  ح��ال��ة  يف  فقط  البي�ض 
االأمريكيني يزعمون اأن اأ�صولهم خمتلطة، ويقولون 

اإنهم ينتمون اإىل اأكرث من اأقلية.
منذ  بلد مهاجرين  املتحدة  ال��والي��ات  النهاية،     يف 
ال��ب��داي��ة، لكن مب��ا اأن��ن��ي ع���ادة م��ا اأرك���ز على تغطية 
يخلو  ال  االإح�����ص��اء  ه���ذا  ف���اإن  ال�صيا�صية،  ال��ق�����ص��اي��ا 
الدميقراطيني  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ع��ل��ى  ع���واق���ب  م���ن 
اإىل اخل���ري���ط���ة، ميكن  ب��ال��ن��ظ��ر  واجل���م���ه���وري���ني.   
اأريزونا  يف  االن��ت�����ص��ارات  بعد  اأن��ه  ي�صتنتج  اأن  للمرء 
 ،2020 ل��ع��ام  الرئا�صية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  وج��ورج��ي��ا 
�صعداء،  ليكونوا  االأ���ص��ب��اب  ك��ل  للدميقراطيني  ف���اإن 
بني  و���ص��وًح��ا  اأك���رث  ال�صكاين  النمو  الن  فقط  لي�ض 
ت���اأي���ي���دا لاأجندة  اأك����رث  ال��ت��ي ع��م��وم��ا  امل��ج��م��وع��ات 
اأكرب  املجموعات  هذه  منو  الن  ولكن  الدميقراطية، 
يف جنوب الباد.   هل تتخيلون و�صع حزب جو بايدن 
الكثافة  الواليات ذات  اإىل جانب هيمنته يف  اإذا كان، 
الغربي،  ال�صاحل  اأو  ال�صرقي  ال�صاحل  يف  ال�صكانية 
ق���راأوا  ل��ئ��ن  ق��ائ��م��ت��ه؟  اإىل  اإ���ص��اف��ة تك�صا�ض  ب��اإم��ك��ان��ه 
لن  الدميوقراطيني  فان  متكلفة،  بابت�صامة  التعداد 

ينخدعوا... لن يكون االأمر بهذه ال�صهولة.

   على امل�صتوى ال�صيا�صي البحت، اأ�صتخل�ض ا�صتنتاًجا 
رئ��ي�����ص��ًي��ا واح�����ًدا م��ن ه���ذا االإح�������ص���اء: احل����رب التي 
امل�صاركة  ق��واع��د  الإع���ادة حت��دي��د  احل��زب��ان  يخو�صها 
اإع��ادة التوزيع  اإىل  يف االنتخابات، وتلك التي تهدف 
احلزبي للدوائر االنتخابية، �صتكت�صبان زخًما ويجب 

توّقع االأ�صواأ.
ومن  االنتخابي.  للتمثيل  االأ�صا�ض  التعداد  ي�صع     
ال��وا���ص��ح اأن اجل��م��ه��وري��ني ه��م االأك����رث خ�����ص��ارة هذه 
تكييف خطابهم مع  بطيوؤون يف  اأن��ه��م  االأي���ام. ومب��ا 
واق���ع االأق��ل��ي��ات، اأو ي��رف�����ص��ون ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك )رغم 
االإ�صبانية(،  باللغة  املتحدثني  مع  النجاحات  بع�ض 
بتقليل  لهم  ت�صمح  ت��وزي��ع  اإع���ادة  �صي�صمنون  فاإنهم 
نطاق ت�صويت هوؤالء من خال دجمهم يف دوائر اين 
ي�صّكل البي�ض، االأكرث حمافظة، ويف املناطق الريفية، 
االأغلبية.   ال يوجد �صيء ب�صيط يف النظام االأمريكي، 
حيث اللعب احلزبي يغرّي دائما قوانني اللعبة. نادرا 
امللحوظ لاأقليات  النمو  ما متثل نتائج االنتخابات 
بتاأجيج  يخاطر  امل��ح��زن  ال��واق��ع  وه��ذا  وم�صاحلهم. 
اأو ال�صدامات املحتملة التي  العديد من االحتكاكات 

نتمنى ان تكون افرتا�صية فقط.
   لقد راأيتم يف رئا�صة ترامب، كيف مت حترير الكلمة 
التي كانت كامنة منذ فرتة طويلة، لكنها  املتطرفة 
الظهور علناً. ومل يعد هوؤالء  ما جت��راأت على  ن��ادراً 
بعيدة  حقرية  �صغرية  بطقو�ض  يكتفون  املتطرفون 
عن االأنظار، بل جتراأوا على مهاجمة مبنى الكابيتول 

يف 6 يناير، ووعدوا بالعودة.
   من ناحية اأخرى، كيف �صيكون رد فعل جميع ممثلي 
االأقليات، هوؤالء الذين ي�صعرون اأن مطالبهم غرقت 
يف اإعادة التوزيع ال�صيا�صي للدوائر االنتخابية؟ منذ 
جوانب  م��ن  العديد  ت��ق��ادم  م��ن  بالقلق  اأ�صعر  ف��رتة، 

النظام االأمريكي.
   اإذا كان من الوا�صح اأنه يجب اال�صتماع اإىل املناطق 
الريفية، واأن �صكانها ي�صعرون باالإهمال يف كثري من 
االأح��ي��ان، ف���اإن ال��ت��وزي��ع احل���ايل مينحهم وزن���اً اأكرب 
بكثري من املناطق التي توجد بها اأقليات. من ال�صعب 
تخّيل حل ق�صري املدى يف مثل هذا العامل ال�صيا�صي 

امل�صتقطب، ولكن يف االأثناء، ينت�صر ال�صخط.

تعداد ومواجهات �ضيا�ضية...!

*اأ�صتاذ تاريخ, وحما�صر, ومعلق �صيا�صي كندي خمت�س يف ال�صيا�صة والتاريخ االأمريكيني
ترجمة خرية ال�صيباين

الطبوبي يلتقي ممثلني عن كتل برملانية
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة -وام:

االأوىل  الدرجة  للم�صاركة يف دوري  نادي اجلزيرة احلمراء عودته  اأعلن 
موا�صم   7 نحو  دام  غياب  بعد  احل��ايل  املو�صم  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ال��ق��دم  لكرة 
الإبراز  �صعيا  اخل��ربة  اأ�صحاب  م��ع  ال�صابة  العنا�صر  م��ن  موؤلفة  بقائمة 
توؤدي  التي  املعطيات  كل  على  والعمل  االأوىل  دوري  يف  امل�صرفة  �صورته 

لتطوير الريا�صة االإماراتية. 
قرار  اإن  النادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الزعابي  حميدان  بن  حممد  وق��ال 
دور  لتعزيز  الرامية  اخلطط  مع  ين�صجم  باأنه  االأوىل  دوري  اإىل  العودة 

تطلعات  ت��ع��زز  طموحة  ا�صرتاتيجية  م��ن  روؤي��ت��ه  ي�صتمد  ال���ذي  ال��ن��ادي 
ال�صباب يف الفئات العمرية املختلفة وتراعي التنوع يف املنا�صط الريا�صية 
لتطوير املهارات ورفع م�صتوى االإمكانات والو�صول اإىل اأف�صل املوؤ�صرات 
التي تطابق املعايري التي يرجوها النادي. واأ�صاف نعمل يف جمل�ض اإدارة 
بعودة  املتمثلة  االإيجابية  القيمة  لتاأكيد  ون�صعى  كبري  بتناغم  ال��ن��ادي 
التي  اجلهود  جيداً  "الهواة" ون��درك  دوري  يف  للم�صاركة  االأول  الفريق 
ي�صطلع بها احتاد الكرة برئا�صة ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي لوجود 
الطريق  متهد  التي  اجل��وان��ب  جميع  على  والعمل  ال���دوري  يف  االأن��دي��ة 
احلايل  املو�صم  يف  جيدة  املخرجات  تكون  اأن  ونتوقع  الريا�صي  للتطور 

اإثراء  يف  ي�صاهم  اأن  �صاأنه  من  االأن��دي��ة  ع��دد  زي��ادة  الأن  التالية  واملوا�صم 
املناف�صة وتطورها.

للمو�صم  االإع��داد  املا�صية من  املرحلة  العالية لاعبني يف  بالروح  واأ�صاد 
الفني  باجلهاز  اخلا�صة  التوجيهات  تنفيذ  يف  الكبرية  والرغبة  اجلديد 
امل�صرف لهم يف  تاأكيد الوجود  ال��ذي يعك�ض درج��ة االإ�صرار على  ، االأم��ر 
�صغوط  دون  م��ن  املناف�صة  يخو�صون  اأن��ه��م  خ�صو�صاً  اجل��دي��د  امل��و���ص��م 
اأهمية  وتاأكيد  املناف�صة  يف  اجليد  للظهور  ي��وؤدي  ما  كل  اإىل  ويتطلعون 
االلتزام بعك�ض القيم الريا�صية واملثابرة للو�صول اإىل ال�صورة االإيجابية 

عن النادي واأهدافه املوؤ�ص�صية.

اأهمية  اأكرث من منا�صبة عن  اإىل الاعبني يف  اإنه حتدث  الزعابي  وقال 
الفريق  بعودة  املرتبطة  االأه���داف  تاأكيد  على  واحل��ر���ض  العالية  ال��روح 
االأول للم�صاركة يف الدوري .. الفتااإىل اأن التجاوب من جانبهم كان جيداً 
للغاية وهم يدركون اأنهم يخو�صون املناف�صة بعيداً عن ال�صغوط املرتبطة 
بالتطلعات التي تبحث عنها االأندية االأخرى مع �صرورة اال�صتفادة قدر 
االإمكان من جتربة الدوري ومع مرور الوقت �صتكون االأمور يف م�صتوى 
 " يف  االأول  باملو�صم  اخلا�صة  ال��درو���ض  جميع  من  باال�صتفادة  التطلعات 
الهواة " ، اإذ نحر�ض على غر�ض القيم الريا�صية اجلميلة الأن الريا�صة 

جتمعنا دائماً على اخلري يف وطن الت�صامح واحلب والعطاء.

•• مو�صكو-وام:

امل�صماري  م���ب���ارك  ���ص��ي��ف  ي��خ��و���ض 
للنا�صئني  الوطني  منتخبنا  العب 
يف  اليوم  ن��زاالت��ه  اأوىل  للم�صارعة 
العامل  لبطولة  التمهيدي  ال���دور 
مدينة  ت�صت�صيفها  التي  للنا�صئني 
مناف�صه  اأم�������ام  ال���رو����ص���ي���ة،  اأوف�������ا 

�صيور�صي العب منتخب مولدوفا.
وت�����ق�����ام ال���ب���ط���ول���ة اع����ت����ب����ارا من 
اأغ�صط�ض   22 وح�����ت�����ى  اأم�����������ض 
اجل���اري ب��اإ���ص��راف االحت���اد الدويل 
ل���ل���م�������ص���ارع���ة وت���ن���ظ���ي���م االحت������اد 
ال���رو����ص���ي، ومب�������ص���ارك���ة اأك�����رث من 
والعبة من 52 دولة  العب   500
م����ن خم��ت��ل��ف ق�������ارات ال����ع����امل من 
االإمارات،  دول عربية هي   4 بينها 

وم�صر، وتون�ض واجلزائر.
وكانت بعثة منتخبنا للم�صارعة قد 
و�صلت اإىل رو�صيا فجر اأم�ض االأول، 
امل�صماري  الاعب  بجانب  و�صمت 
ال�صيد،  ت��وف��ي��ق  امل������درب  م���ن  ك���ا 
واحلكم املرافق �صعبان ال�صيد املدير 
ال��ف��ن��ي ل���احت���اد.. وي�����ص��ارك �صيف 
حتت  وزن  مناف�صات  يف  امل�����ص��م��اري 
العبا   21 ي�صم  ال��ذي  كجم   65

من خمتلف منتخبات العامل.
ب���ن ثعلوب  ����ص���ع���ادة حم��م��د  وح����ث 
اإدارة احتاد  الدرعي رئي�ض جمل�ض 
امل�����ص��ارع��ة واجل������ودو ال��ب��ع��ث��ة قبل 
االلتزام  ����ص���رورة  ع��ل��ى  م��غ��ادرت��ه��ا 
واأثناء  قبل  ال�صحي  بالربوتوكول 
�صامة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  امل��ن��اف�����ص��ات 
اجلميع، بعد اأن �صخر االحتاد كافة 
للم�صاركة  اال���ص��ت��ع��داد  م��ت��ط��ل��ب��ات 
االي���ج���اب���ي���ة خ����ال ال��ب��ط��ول��ة من 
خ�������ال امل����ع���������ص����ك����رات اخل����ارج����ي����ة 
وامل�����ص��ارك��ة يف بطولة  وال��داخ��ل��ي��ة، 
االحتكاك  خ���ربة  الك��ت�����ص��اب  امل��ج��ر 

الدويل.

•• اأبوظبي-وام:

للريا�صات  االإم������ارات  احت����اد  اأه����دى 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ف������وز  اجل����وي����ة 
بواقع  م���ل���ون���ة،  م��ي��دال��ي��ات  ب��خ��م�����ض 
ذه��ب��ي��ة وف�����ص��ي��ت��ني وب���رون���زي���ت���ني يف 
التي  باملظات  للقفز  العامل  بطولة 
اىل  االأول  اأم�������ض  رو���ص��ي��ا  يف  اأق��ي��م��ت 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو 
على  دب��ي،  اآل مكتوم ويل عهد  را�صد 
والاحمدود  امل�����ص��ت��م��ر  دع��م��ه  ���ص��وء 
ل��ل��ري��ا���ص��ات اجل����وي����ة. ووج�����ه ن�صر 
حمودة النيادي رئي�ض احتاد االإمارات 
والعرفان  ال�صكر  اجلوية  للريا�صات 
اىل �صموه لرعايته ودعمه الريا�صات 
اجل���وي���ة ع��ام��ة وال��ق��ف��ز امل��ظ��ل��ي على 
وجه اخل�صو�ض، مبا �صاهم يف و�صول 
مرموقة،  ع��امل��ي��ة  م��ك��ان��ة  اىل  ال��ل��ع��ب��ة 
الريا�صات  ا����ص���رة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
احلر�ض  ك��ل  حري�صة  كانت  اجل��وي��ة 
على تقدمي اإجناز ي�صعد �صموه كنوع 
اأن��واع رد اجلميل من خال رفع  من 
التتويج يف  الدولة على من�صات  علم 
"كل  النيادي:  وتابع  العامل.  بطولة 
"�صكاي  الأ����ص���رة  وال��ت��ق��دي��ر  ال��ت��ح��ي��ة 
دايف دبي" التي وفرت الدعم الفني 

ليوؤكدوا  الوطني  منتخبنا  لاعبي 
التظاهرة  ه���ذه  يف  ال��ب��اه��ر  ت��ف��وق��ه��م 
الذي  الكبري  ال��دع��م  ول���وال  العاملية، 
ت��ل��ق��اه ال��ري��ا���ص��ات اجل��وي��ة م��ن �صمو 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
داي��ف دبي ما كنا قد  مكتوم، و�صكاي 
و�صلنا اإىل هذه املكانة، وملا حققنا هذه 
االإجن��ازات املرموقة يف ظل الظروف 
على  ال��ع��امل  يواجهها  ال��ت��ي  ال�صعبة 
19". وقال:  "كوفيد  خلفية جائحة 
"اأ�صرة الريا�صات اجلوية فخورة بهذا 

االجناز الذي حققه منتخبنا الوطني 
خال تلك امل�صاركة والتي مثلنا فيها 
"ذهبية  القبي�صي  كل من عبدالباري 
كورنيلا  وزم���ي���ل���ت���ه  وف�صيتان" 
ناحيته  م��ن  "برونزيتان".  م��ي��ه��اي 
عبدالباري  ال���ذه���ب���ي  ال��ب��ط��ل  ع���رب 
ق��ب��ي�����ص��ي ع���ن ���ص��ع��ات��ه ب���ه���ذا االجن����از 
كان  االإع����داد  م��راح��ل  اأن  اإىل  م�صريا 
ل��ه��ا ت���اأث���ري ك��ب��ري ع��ل��ى اأدائ������ه، واأنها 
االول  امل��رك��ز  ي��ح��ل يف  اأن  اإىل  ق��ادت��ه 
العامة  حمققا  ال��ه��دف  م�صابقة  يف 

وذهبية  من  نقطة"   200" الكاملة 
الثاين  املركز  يف  ج��اء  قيما  امل�صابقة، 
يف م�صابقة امل�صافة التي نال الف�صية 

فيها، وكذلك يف الرتتيب العام.
�صاحبة  م���ي���ه���اي  ك���ورن���ي���ل���ا  اأم��������ا 
والرتتيب  امل�����ص��اف��ة  يف  ال��ربون��زي��ت��ني 
�صعادتها  اإىل  اأ�����ص����ارت  ف��ق��د  ال����ع����ام، 
التتويج،  م��ن�����ص��ة  ب�����ص��ع��ود  ال��ب��ال��غ��ة 
تكونان  �صوف  امليداليتني  ان  موؤكدة 
داف��ع��ا ك��ب��ريا ل��ه��ا م��ن اأج���ل موا�صلة 

حتقيق االإجنازات.

•• مو�صكو-وام:

ادوارد  "�صاحر" مل��ال��ك��ه  امل��ه��ر  ت���وج 
املحطة  ب���ل���ق���ب  م����ودروف����ي����ت���������ض 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ل��ك��اأ���ض  ال��رو���ص��ي��ة 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 
التي   ، ال�28  بن�صختها  االأ���ص��ي��ل��ة 
اأقيمت يف م�صمار �صنرتال مو�صكو 
االاأول  اأم�����ض  ال��رم��ل��ي  ه��ي��ب��ودروم 
�صاد�ض  خ���ت���ام  يف  وذل�����ك   ، االأح������د 
�صباقات  �صل�صلة  �صمن  امل��ح��ط��ات 

الكاأ�ض.
ووا�صلت الكاأ�ض الغالية جناحاتها 
امل��ب��ه��رة يف امل�����ص��ام��ري االأوروب����ي����ة 
املميزة  امل�صاركة  ظ��ل  يف  العريقة، 
ال��ت��ي ���ص��ه��ده��ا احل����دث م���ن نخبة 
اال����ص���ط���ب���ات وامل��������اك ال����رو�����ض 
الكبري  اجل���م���اه���ريي  واحل�������ص���ور 
الوا�صع،  االإع����ام����ي  وااله���ت���م���ام 
جن���اح���ات  ر����ص���ي���د  اإىل  ل���ي�������ص���اف 
م�صريتها احلافلة بالتميز والتاألق 
ال�����ك�����ربى ودع�����م  ال�������ص���ب���اق���ات  يف 
بجميع  وامل��رب��ني  امل���اك  تطلعات 

دول العامل.
واأقيم ال�صباق حتت رعاية �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
"حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل 

اهلل"، ودعم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�صمو  ومتابعة   ، امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ 
ال��وزراء وزير  رئي�ض جمل�ض  نائب 
لروؤية  ام��ت��داداً   ، الرئا�صة  ���ص��وؤون 
ون��ه��ج امل��غ��ف��ور ل��ه ال�صيخ زاي���د بن 
�صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه"، 
االأ�صيل يف  العربي  الإع��اء اخليل 

كافة امل�صامري العاملية.
اأقيم �صمن  و�صهد ال�صباق - الذي 
خيول   9 م�صاركة   - االأوىل  الفئة 
مت��ث��ل ن��خ��ب��ة اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة يف 
فما  �صنوات  اأرب���ع  عمر  م��ن  رو�صيا 
ف������وق، ع���ل���ى ج����وائ����ز ق����دره����ا 50 
"�صاحر"  األ���ف ي����ورو، وجن���ح امل��ه��ر 
واملنحدر   2017 ع���ام  يف  امل��ول��ود 
والفر�ض  /ن��ظ��ام  املهر  �صالة  م��ن 
دي��ج��ي��زب��ي��ل ب���ن���ت دورم���������ان/ من 
الغالية،  ال��ك��اأ���ض  ب��ل��ق��ب  ال��ت��ت��وي��ج 
وذلك باإ�صراف املدرب بايرمكولوف 
وقيادة الفار�ض �صوخانوف ديني�ض، 
ومت��ك��ن ال��ب��ط��ل م��ن ق��ط��ع م�صافة 
مرت   2000 ال���ب���ال���غ���ة  ال�������ص���ب���اق 
بزمن قدره 2.17.1 دقيقة، وحل 
كارميل دي فاو�صت  "ليجيونر" / 

– ليزيتا بنت ديليجن�ض / باملرتبة 
الثالث  باملركز  ج��اء  فيما  الثانية، 
 – فاو�صت  دي  كارميل  "بوكر" / 

بياجا بنت بينيديك/.
الفائزين  وت�����وج  ال�����ص��ب��اق  ح�����ص��ر 
م�صرف  ال��رح��م��اين  في�صل  �صعادة 
رئي�ض  ك��اأ���ض  �صباقات  �صل�صلة  ع��ام 
وحممد  العربية،  للخيول  الدولة 
ق�صم  رئ���ي�������ض  امل���ن�������ص���وري  را�����ص����د 
�صفارة  بعثة  يف  ال�صيا�صية  ال�صوؤون 
االحتادية،  رو���ص��ي��ا  ل���دى  ال���دول���ة 

امل���ه���ريي مم��ث��ل جمل�ض  و���ص��ع��ي��د 
اأبوظبي الريا�صي، بح�صور املالك 
الهيئة  وممثل  وال��ف��ار���ض  وامل���درب 

العليا ل�صباقات اخليل يف رو�صيا.
الدكتور  ���ص��ع��ادة  اأك����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
اجلابر  �صلطان  ب��ن  اأح��م��د  حممد 
����ص���ف���ري ال������دول������ة ل�������دى رو����ص���ي���ا 
رو�صيا  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  اأن  االحت���ادي���ة 
ل�صل�صلة  ال�������ص���اد����ص���ة  ل��ل��م��ح��ط��ة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ك���اأ����ض  ���ص��ب��اق��ات 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����ض 

يعد   ،28 ال����  بن�صختها  االأ���ص��ي��ل��ة 
الغالية  الكاأ�ض  لنجاحات  ام��ت��داداً 
وتر�صيخا  االأوروب��ي��ة،  امل�صامري  يف 
وعراقتها  ال���ت���اري���خ���ي���ة  مل��ك��ان��ت��ه��ا 
العاملية يف م�صرية �صباقات اخليول 
ال���ع���رب���ي���ة ال���ك���ا����ص���ي���ك���ي���ة، وي����ربز 
دولة  للتعاون بني  العايل  امل�صتوى 
االإمارات ورو�صيا يف جميع املجاالت 
مبا يف ذلك املجال الريا�صي، ويعد 
املميزة  الثنائية  للعاقات  ث��م��رة 
وال�����رواب�����ط امل��ت��ي��ن��ة ال���ت���ي جتمع 

البلدين.
واأ�صار اإىل اأن �صراكة دولة االإمارات 
مع رو�صيا ت�صتند اإىل قاعدة قوية 
م��ن االت��ف��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف �صتى 
املجاالت، واأن التعاون البناء يرتكز 
على اأ�ص�ض را�صخة قوامها التوافق 
وال���رغ���ب���ة امل�����ص��رتك��ة واالح������رتام 
املتبادل باعتبارهم اأ�ص�ض العاقات 
االإ�صرتاتيجية التاريخية الوطيدة 

بني البلدين.
�صل�صلة  ب��و���ص��ول  اجل���اب���ر  واأ�����ص����اد 
الرو�صية  ل��ل��م��ح��ط��ة  ال�������ص���ب���اق���ات 
ال�صاد�صة التي تعترب من املحطات 
برغم  ال�صنوية،  االأجندة  املهمة يف 
كل التحديات والظروف امل�صاحبة 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال���راه���ن���ة، م�����ص��ريا اإىل 
الر�صيدة  وق��ي��ادت��ه��ا  االإم������ارات  اأن 
م��وا���ص��ل��ة تطوير  ع��ل��ى  ح��ري�����ص��ة 
بكافة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل���ي���ل  ���ص��ب��اق��ات 
م�����ص��ام��ري ال���ع���امل، ان���ط���اق���اً من 
ن��ه��ج��ه��ا وري���ادت���ه���ا يف دع����م ماك 
وم��رب��ي اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي يف العامل 

وخطط اإعاء �صاأنه.
����ص���ع���ادة في�صل  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
ال�����ص��ب��اق جن���ح يف  اإن  ال���رح���م���اين 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة مبهرة  ����ص���ورة  ت��ق��دمي 
بكافة املقايي�ض، وخرجت فعالياته 

قوية ومثالية �صمن الفئة االأوىل، 
حيث حقق اأ�صداء اإعامية وا�صعة، 
يف ظل امل�صاركة القوية من اأف�صل 

مرابط اخليل العربي يف رو�صيا .
للهيئة  التنظيمية  باجلهود  واأ�صاد 
رو�صيا  يف  اخل��ي��ل  ل�صباقات  العليا 
ماك  واهتمام  مو�صكو،  وم�صمار 
ومربي اخليول العربية يف رو�صيا، 
الوا�صعة  امل�صاركة  على  وحر�صهم 
الإثراء احلدث، كما اأ�صاد بالتفاعل 
ال��ك��ب��ري ل��ق��ط��اع اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي يف 
رو�صيا مع املحطة ال�صاد�صة للكاأ�ض 

الغالية مبو�صكو.
واأ�صاف الرحماين : " اأن توجيهات 

بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الرئا�صة  �����ص����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
املراتب  اأع��ل��ى  حتقيق  اإىل  ت��ق��ودن��ا 
املميزة  ال�����ص��ورة  وت��ق��دمي  العاملية 
تعد  ال��ت��ي  الغالية  ال��ك��اأ���ض  ل��ري��ادة 
الكا�صيكية  ال�����ص��ب��اق��ات  اأه���م  م��ن 
نفخر  اأن  ح��ق��ن��ا  وم���ن  ال���ع���امل،  يف 
والتفاعل  امل���ه���م���ة  ب���ال���ن���ج���اح���ات 
ال��ك��ب��ري ل��ل��م��اك وامل��رب��ني للخيل 
ال��ع��رب��ي م���ع احل����دث ال����ذي اأقيم 
الرو�صي  الديربي  مهرجان  �صمن 
العربي  �صباقات اخليل  اأق��دم  اأح��د 

يف العامل".

»اجلزيرة احلمراء« يعلن عودته لدوري الدرجة الأوىل لكرة القدم

امل�ضماري يد�ضن م�ضاركته اليوم يف 
»مونديال امل�ضارعة« مبواجهة �ضيور�ضي

منتخبنا للمظالت يح�ضد 5 ميداليات 
ملونة يف مونديال رو�ضيا

املهر »�ضاحر« بطال لكاأ�ض رئي�ض الدولة للخيول 
العربية الأ�ضيلة يف رو�ضيا
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•• دبي-وام:

فعاليات  االأول  اأم�ض  بنجاح  اختتمت 
امل�صاعد  ال��ف��ي��دي��و  ح��ك��م  تقنية  دورة 
نظمها احتاد االإمارات  التي   VAR
ل��ك��رة ال���ق���دم ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت���اد 
الدويل لكرة القدم "الفيفا" مب�صاركة 
45 حكماً اإىل جانب حمكمتني وذلك 

يف مقر االحتاد بدبي.
و�صملت الور�صة التي اأقيمت على مدار 
تقنية حكم  ب��روت��وك��ول  �صرح  اأي���ام   3
�صل�صلة  خ��ال  م��ن  امل�صاعد  الفيديو 
من املحا�صرات النظرية والتطبيقات 
العملية حتت اإ�صراف املحا�صر الدويل 

االأ�صرتايل هاكان، اإىل جانب تدريبات 
التي  احلديثة  االأج��ه��زة  على  عملية 

مباريات  خ���ال  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  �صيتم 
املو�صم اجلديد.

ال�صام�صي  علي  �صامل  ال���دورة  و�صهد 
ع�صو جمل�ض اإدارة احتاد الكرة رئي�ض 

ال�صمري  جلنة احلكام، وحممد عمر 
والبحريني  ال��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب 

ع��ب��دال��رح��م��ن ال���دل���وار ع�����ص��و جلنة 
لكرة  االآ�����ص����ي����وي  ب����االحت����اد  احل����ك����ام 

ي���ربودي االأم���ني العام  ال��ق��دم، وعمر 
امل�صاعد لل�صوؤون الفنية ويل بروبريت 

ميلني  وريت�صارد  احلكام  اإدارة  مدير 
املدير الفني للحكام.

بفوز  الريا�صي  دب��ي  جمل�ض  احتفل 
الدمناركي  والعاملي  االأوملبي  البطل 
اأوملبياد  بذهبية  اأك�صيل�صن  فيكتور 
الطائرة  الري�صة  ريا�صة  يف  طوكيو 
اأق��ام مع�صكرا ناجحا يف دبي  اأن  بعد 
ا�صتمر ملدة 10 �صهور قبل االأوملبياد 
يف جممع ند ال�صبا الريا�صي �صاهم 
يف تاأهيله الإحراز ميداليته الذهبية 
اأحرز  اأن  بعد  اللعبة  ه��ذه  االأوىل يف 
ريو  اأوملبياد  يف  الربونزية  امليدالية 

دي جانريو عام 2016.
البطل  زي���������ارة  خ������ال  ذل������ك  ج������اء 
الريا�صي  دبي  جمل�ض  ملقر  االأوملبي 
لتقدمي ال�صكر ملجل�ض دبي الريا�صي 
خال  ل��ه  الت�صهيات  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
وكذلك  لاأوملبياد  االإع���داد  مرحلة 
االإمارات  دولة  االإعاميني يف  للقاء 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ل���ل���ح���دي���ث عن 
م�����ص��اري��ع��ه امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ح��ي��ث قرر 
دبي  يف  والتدريب  وال�صكن  االإق��ام��ة 
واالنطاق  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة  خ���ال 
منها للم�صاركة يف البطوالت العاملية 
العوامل  ك��ل  وج��د  بعدما  املختلفة 
ال��ت��ي مت��ك��ن��ه م���ن م��وا���ص��ل��ة حتقيق 

االإجنازات يف ريا�صته املف�صلة.
اأمني  ح��ارب  �صعيد  �صعادة  وا�صتقبل 
البطل  ال��ري��ا���ص��ي  دب��ي  ع��ام جمل�ض 

نا�صر  بح�صور  اأك�صيل�صن  فيكتور 
االأم����ني  م�����ص��اع��د  اآل رح���م���ة  اأم������ان 
ل��ل��م��ج��ل�����ض ح��ي��ث مت احل���دي���ث عن 
ب�����داي�����ات م���رح���ل���ة اال�����ص����ت����ع����داد يف 
البطل  وم�������ص���وار  ل���اأومل���ب���ي���اد  دب����ي 
االأوملبي،  بالذهب  للفوز  الدمناركي 
اإع��داد قالب كيك على �صكل  كما مت 
امل��ي��دال��ي��ة االأومل���ب���ي���ة اح��ت��ف��ا بفوز 
اأهدى  فيما  بالذهبية،  دب��ي  �صديق 
البطل قمي�صه الر�صمي ملجل�ض دبي 

الريا�صي. 
اأن  اأك�صيل�صن  فيكتور  البطل  واأك���د 
تتويجا  تعد  طوكيو  اأوملبياد  ذهبية 

من  ع����ام����ا   21 ام�����ت�����دت  مل���������ص����رية 
ب��داأ ممار�صة  اللعب منذ  و  التدريب 
بدعم  ���ص��ن��وات   6 بعمر  وه��و  اللعب 
من عائلته حيث قال "بداأت ممار�صة 
بدعم  ���ص��ن��وات   6 بعمر  واأن���ا  اللعبة 
املركز  يف  ت��درب��ت  حيث  عائلتي  م��ن 
عائلتي  واأنفقت  بيتنا،  من  القريب 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��وق��ت وامل����ايل لدعمي 
وقعت  ح���ت���ى  م�������ص���ت���واي  وت���ط���وي���ر 
عقدي االحرتايف االأول عندما بلغت 
16 ع��ام��ا وك���ان العائد  ال��ع��م��ر  م��ن 
م�صواري  ملوا�صلة  ك��اف  غ��ري  امل���ادي 
اأق��وم مع والدي  اأن  ك��ان علي  لذلك 

باحل�صول على رعاه لدفع م�صاريف 
واملدير  امل������درب  وروات�������ب  ت���دري���ب���ي 
يعملون  ال����ذي  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وامل��ع��ال��ج 
ال�صفر  م�صاريف  دف��ع  وكذلك  معي 
البطوالت  يف  امل�صتمرة  وامل�����ص��ارك��ات 
اأنها  م��ا  اىل  للو�صول  ال��ع��امل  ح��ول 
عليه االآن وحتقيق  الفوز بربونزية 
 2016 ج���ان���ريو  ري���و دي  اأومل���ب���ي���اد 
ال��ع��امل عام  بلقب بطولة  ال��ف��وز  ث��م 
اأوملبياد  ب��ذه��ب��ي��ة  وال���ف���وز   2017
اأول  اأ�صبحت  2021  حيث  طوكيو 
العب غري اآ�صيوي يفوز بلقب فردي 
منذ  االأوملبي  الطائرة  الري�صة  تن�ض 

عام 1996".
اأكد فيكتور اأن الو�صول اإىل قمة اأي 
ب���ذل جهد  ي��ح��ت��اج اىل  ف��ردي��ة  لعبة 
واال�صتعداد  التدريب  يف  ج��دا  كبري 
وقد  وال��ع��ائ��ل��ة،  ال���دول���ة  دع���م  واإىل 
الرعاة  ���ص��خ�����ص��ي��ا وم����ن خ����ال  ق����ام 
باإنفاق  بجهوده  عليه  ح�صل  الذين 
بالذهبية  ل��ل��ف��وز  امل����ال  م��ن  ال��ك��ث��ري 
االأوملبية حيث باغ معدل اإنفاقه يف 
العام الواحد خال ال�صنوات االأربع 
األ��ف دوالر   250 اأك��رث من  املا�صية 
اإىل  �صنويا  دره���م  املليون  ق��راب��ة  اأي 
جانب التدريب ملدة 5 �صاعات يوميا 
ال��ب��ط��والت على مدار  وامل�����ص��ارك��ة يف 
ن�صيحته  ف��ي��ك��ت��ور  وق����دم  العام".   
يركزوا  ب�����اأن  اجل�����دد  ل��ل��ري��ا���ص��ي��ني 
�صاعات  خل��م�����ض  وي���ت���درب���وا  ك���ث���ريا 
يوميا لتحقيق الو�صول اإىل العاملية 
العاملي  باللقب  الفوز  على  وال��ق��درة 
واالأوملبي اإىل جانب دعم العائلة على 
امل�صتوى املادي والرعاية وتخ�صي�ض 
اأوقات  يف  ابنهم  مع  للتواجد  الوقت 
ال���ت���دري���ب وال���ل���ع���ب وامل�������ص���ارك���ة يف 
وجد  اأن��ه  واأك��د  املختلفة،  البطوالت 
اأي العب  ب��ه  م��ا يطمح  ك��ل  دب���ي  يف 
حيث  ري��ا���ص��ت��ه  يف  ال��ت��ق��دم  لتحقيق 
واالآمنة  اجل��م��ي��ل��ة  احل���ي���اة  اأ���ص��ل��وب 

جانب  اإىل  ال�����رائ�����ع�����ة،  وامل����ن����اط����ق 
احلديثة  الريا�صية  امل��ن�����ص��اآت  ت��وف��ر 
ك���م���ا ميكن  ال����داع����م����ة  واالأج������������واء 
التدريب  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ل��ل��ري��ا���ص��ي 
واال���ص��ت��ع��داد وه���و م���ا حت��ق��ق يل يف 
يف  ق�صيتها  ال��ت��ي  الناجحة  ال��ف��رتة 
واالإقامة  العودة  دبي و�صجعني على 
�صاأوا�صل  ح��ي��ث  ع��ائ��ل��ت��ي  م���ع  ف��ي��ه��ا 
اأفتتح  اأن  وميكن  واللعب  ال��ت��دري��ب 
اأكادميية للعبة بعد اعتزايل. و  كان 
فيكتور اأك�صيل�صن اأول العب اأوروبي 
للري�صة  ال��ع��امل  بطولة  بلقب  يفوز 
الطائرة بعدما فاز على الكوري كانغ 
جي ووك يف بطولة العامل للنا�صئني 
له  تتويج  اأول  ك��ان  فيما   ،2010
ثم   ،2016 ع��ام  اأوروب���ي���ة  ببطولة 
يف  العامل  بطولة  بلقب  الفوز  حقق 
املباراة  يف  ف����وزه  ب��ع��د   2017 ع���ام 
للري�صة  العامل  بطولة  يف  النهائية 
ا�صكتلندا،  يف  اأقيمت  التي  الطائرة 
توما�ض  ك��اأ���ض  ببطولة  بعدها  وف���از 

كما  العام،  ذات  يف  الطائرة  للري�صة 
فاز بذهبية البطولة االأوروبية مرة 
2018 يف فئة الفردي،  اأخ��رى عام 
وف����از ب��ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة ذات���ه���ا العام 
اجل��اري يف فئة ال��ف��رق، ول��ه العديد 
من امليداليات يف خمتلف البطوالت 

العاملية.
و����ص���ارك ف��ي��ك��ت��ور اأث���ن���اء ال���زي���ارة يف 
مباراة ا�صتعرا�صية بالري�صة الطائرة 
االأر�صي  الطابق  يف  املجل�ض  اأقامها 
للت�صميم  دب��ي  ح��ي  يف  املجل�ض  ملقر 
مع  العالية  مهاراته  فيها  ا�صتعر�ض 
عدد من امل�صاركني يف برنامج “وقت 
جمل�ض  اأطلقه  ال��ذي  دبي"  الري�صة 
الدويل  االحت���اد  م��ع  الريا�صي  دب��ي 
ل��ل��ع��ب��ة ب��رن��ام��ج م��ن��ذ ع���ام 2014، 
املمار�صني  م��ن  ق��اع��دة  ب��ن��اء  ب��ه��دف 
وامل���درب���ني واحلكام  ال��اع��ب��ني  م���ن 
وزيادة انت�صار هذه الريا�صة يف دولة 
االإمارات العربية املتحدة ب�صكل عام 
برنامج  واأ�صفر  خا�ض،  ب�صكل  ودب��ي 

اأك���رث من  ت��اأه��ي��ل  وق��ت الري�صة ع��ن 
 100 م���ن  وح���ك���ام  م�����درب،   160
يف  اللعبة  واأدخلت  خمتلفة،  جن�صية 
اأكرث من 120 مدر�صة، وو�صل عدد 
 12000 م��ن  اأك��رث  اإىل  املمار�صني 
تدريب  م��رك��ز   20 واف��ت��ت��ح  الع����ب، 
اأكرث من  واأقيمت  الطائرة،  للري�صة 
تدريب  ومت  مدر�صية،  بطولة   20
تربية  م����در�����ض   600 م����ن  اأك�������رث 
والتدريب  التحكيم  ع��ل��ى  ري��ا���ص��ي��ة 
ل��ل��ري�����ص��ة ال��ط��ائ��رة، ح��ي��ث ت��ع��د دبي 
الري�صة  ل���ري���ا����ص���ة  دول����ي����ا  م����رك����زا 
الطائرة بف�صل الربامج والبطوالت 
التي ينظمها جمل�ض دبي الريا�صي 
ال��دويل للعبة  بالتعاون مع االحت��اد 
ا�صت�صافت  ك��م��ا  ال���ع���ام.  م����دار  ع��ل��ى 
للري�صة  العامل  نهائيات بطولة  دبي 
ح����م����دان  "جممع  يف  ال�����ط�����ائ�����رة 
�صنوات،  اأرب��ع  م��دار  الريا�صي" على 
���ا ال�����دوري  وا���ص��ت�����ص��اف��ت دب����ي اأي�������صً

العاملي للري�صة الطائرة.

•• اأبوظبي -وام:

للجوجيت�صو  االإم���ارات  احت��اد  اأعلن 
ع�����ن ت���ن���ظ���ي���م ب����ط����ول����ة االإم�����������ارات 
للرباعم  للجوجيت�صو  التن�صيطية 
 28 و   27 ي����وم����ي  وال�����واع�����دي�����ن 
جوجيت�صو  يف  اجل�����اري  اأغ�����ص��ط�����ض 

اأرينا بالعا�صمة اأبوظبي.
تاأتي هذه اخلطوة الرائدة لاحتاد 
تر�صيخ  على  حر�صه  م��ن  ان��ط��اق��اً 
دع���ائ���م ري��ا���ص��ة اجل��وج��ي��ت�����ص��و بني 
ال�����ص��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ال 
�صيما الرباعم واالأطفال الواعدين، 
م�صريتهم  ب����دء  ع��ل��ى  وت�����ص��ج��ي��ع��ه��م 
والتقّدم  امل��ه��م��ة  ال��ري��ا���ص��ة  ه���ذه  يف 
م�����ص��واره��م االح����رتايف، ال  بثبات يف 
القادم  اجليل  �صيمثلون  اأنهم  �صيما 
م��ن امل��واه��ب واالأب��ط��ال احلري�صني 
على ت�صريف وطنهم والوقوف على 

من�صات التتويج الدولية.
وق������������ال �������ص������ع������ادة حم�����م�����د �����ص����امل 

ال����ظ����اه����ري ن����ائ����ب رئ���ي�������ض احت�����اد 
هذه  اإن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و  االإم���������ارات 
ال��ب��ط��ول��ة ت��ع��ك�����ض ح���ر����ض االحت����اد 
الر�صيدة  القيادة  روؤي��ة  على ترجمة 
الفئات  يف  االأم���ث���ل  اال���ص��ت��ث��م��ار  يف 
اللبنة  متثل  التي  االأ�صغر  ال�صنية 

يتمتع  ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
مب�صتوى بدين ومعريف وثقايف عال، 
باالإجنازات  مكللة  م�صرية  ويوا�صل 
هذه  يف  للدولة  العاملية  والنجاحات 

الريا�صة.
واأ�صاف اأن اإقامة البطولة قبل نهاية 

حتفيز  يف  ي�صاهم  ال�صيفية  العطلة 
ال�����ص��غ��ار ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة يف ن���زاالت 
حما�صية  اأج�������واء  ���ص��م��ن  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ل��ب��دء م�صرية  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة مت��ه��ي��داً 
ن��اج��ح��ة ن��ح��و م�������ص���وار االح�����رتاف 
احلقيقي وحتقيق باكورة امليداليات 

امللونة وال�صعي اإىل التفوق وت�صطري 
االإجنازات.

ت�صتهدف  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  اإىل  ون����وه 
ال�صغار من  اأكرب عدد من  م�صاركة 
اإيجابية  موؤ�صرات  ظل  يف  اجلن�صني 
ع��دي��دة على وج��ود ق��اع��دة عري�صة 
من املمار�صني لريا�صة اجلوجيت�صو 
تعد  التي  العمرية  الفئات  هذه  من 
املطلوبة  ال��ق��اع��دة  بناء  يف  االأ���ص��ا���ض 

لتطوير اللعبة.
واأو����ص���ح ال��ظ��اه��ري اأن ال��ف�����ص��ل يف 
العري�صة  ال���ق���اع���دة  ه�����ذه  وج������ود 
برنامج  اإىل  ي��ع��ود  امل��م��ار���ص��ني  م���ن 
مّهد  ال���ذي  امل��در���ص��ي  اجلوجيت�صو 
ال��ط��ري��ق ن��ح��و ت��اأه��ي��ل ال��ع��دي��د من 
تكوين  يف  ال��ن��واة  لتاأ�صي�ض  الطلبة 
ت��ن��اف�����ص��ي��ة م���ن خمتلف  م��ن��ت��خ��ب��ات 
عدد  يتجاوز  حيث  ال�صنية،  املراحل 
الريا�صة  ل��ه��ذه  املمار�صني  الطلبة 
120 األف العب والعبة وفقا الآخر 

االإح�صاءات الر�صمية.

ال�صنية  الفئات  البطولة  وت�صتهدف 
من عمر 4 اأعوام اإىل 13 عاما وهي 
االأحزمة  حلملة  ح�صراً  خم�ص�صة 
االأب����ي���������ض وال������رم������ادي واالأ����ص���ف���ر 

والربتقايل.
من جانبه قال فهد علي ال�صام�صي، 
تنظيم  اإن  ل��احت��اد  ال��ع��ام  االأم����ني 
اهتمام  ي��ج�����ص��د  ال���ب���ط���ول���ة  ه������ذه 
ويوؤكد  اجلديدة،  باالأجيال  االحت��اد 
ريا�صة  م�صتقبل  ه��م  االأط���ف���ال  اأن 
�صيما  وال  ال��دول��ة،  يف  اجلوجيت�صو 

البطوالت  مثل هذه  امل�صاركة يف  اأن 
الريا�صة  ل��ه��ذه  ل��دي��ه��م ح��ب��اً  ي��ّول��د 
ينّمي  ك��اأ���ص��ل��وب ح��ي��اة  واخ��ت��ي��اره��ا 
و�صقل  ال���ب���دن���ي���ة  ال����ق����وة  ل���دي���ه���م 

املواهب.
اإ�صرتاتيجية  اأن  ال�صام�صي  واأ�صاف 
االحت������اد وا����ص���ح���ة يف ه����ذا االإط�����ار 
االأجواء  وتهيئة  اإع��داد  وترتكز على 
خال  من  امل��واه��ب  ل�صقل  املنا�صبة 
التدريب امل�صتمر، واتباع منهج ثابت 
يواكب  مبا  والتطور  النمو  ملوا�صلة 

واإعداد  امل�صتقبلية،  االحت��اد  اأه��داف 
املناف�صة  ع��ل��ى  ق���ادر  اإم���ارات���ي  ج��ي��ل 

حملياً وعاملياً.
وُت���ق���ام ال��ب��ط��ول��ة و����ص���ط اإج������راءات 
اح���رتازي���ة ووق��ائ��ي��ة ���ص��ارم��ة عمًا 
املعتمد لدى  ال�صحي  بالربوتوكول 

االحتاد.
جتدر االإ�صارة اإىل اأن باب الت�صجيل 
وامل�صاركة مفتوح عرب املوقع الر�صمي 
اال�صرتاطات  م��راع��اة  م��ع  ل��احت��اد 

وال�صوابط واملعايري املعتمدة.

•• دبي -وام:

دخل منتخب االإم��ارات لكرة الطاولة مرحلة متقدمة من مراحل االإعداد للم�صاركة يف 
بطولة اآ�صيا بالدوحة، واملقرر لها 28 �صبتمرب املقبل، حيث يقيم الفريق حاليا مع�صكرا 
مغلقا داخليا يف دبي حتت اإ�صراف املدير الفني ال�صيني �صاو يل. واأكد اأحمد البحر ع�صو 
جمل�ض اإدارة االحتاد رئي�ض جلنتي املنتخبات واحلكام اأن 10 العبني يتواجدون مع املدرب 
يف املع�صكر املغلق، منذ 13 يونيو املا�صي، وحتى 10 �صبتمرب املقبل، بعدها يتوجه املنتخب 
اإىل ال�صويد الإقامة مع�صكر خارجي ملدة اأ�صبوعني يعود منه اإىل الدوىل، ومن ثم يتوجه 
اإىل الدوحة للم�صاركة يف البطولة االآ�صيوية املوؤهلة ملونديال الواليات املتحدة االأمريكية 
للفردي والزوجي. وقال :" تكت�صب بطولة اآ�صيا بالدوحة قيمة اإ�صافية كونها توؤهل ال� 

الت�صنيف  2022، على �صوء  للفرق  العامل  اإىل بطولة  اآ�صيا مبا�صرة  االأوائ��ل من   16
الدويل، وبالن�صبة لنا نتم�صك باالأمل للتواجد يف مونديال الفرق والفردي، من حال 
رغم  كبرية  الفني  واجلهاز  الاعبني  يف  وثقتنا  البطولة،  تلك  يف  متقدم  مركز  حتقيق 
قوة و�صعوبة املناف�صة خا�صة اأن دول اآ�صيا حتتل ال�صدارة العاملية يف الت�صنيف الدويل". 
وبالن�صبة مل�صابقات املو�صم اجلديد .. اأو�صح البحر اأن جمل�ض اإدارة االحتاد اعتمد اأجندة 
الدوري  املقبل، وتت�صمن بطولة  �صتبداأ يف نوفمرب  امل�صابقات والتي  املو�صم اجلديد من 
اأن ت�صمح  ال�صنية.. متوقعا  املراحل  ال�صمو رئي�ض الدولة، ودوري  املحلي، وكاأ�ض �صاحب 
الريا�صات خا�صة بعد  ال�صنية لكل  املراحل  با�صتئناف م�صابقات  العامة للريا�صة  الهيئة 
اإىل جانب  اأنه  ا�صتئناف م�صابقات املراحل ال�صنية، م�صيفا  اأم�ض عن  اعان احتاد الكرة 
دوري املراحل ال�صنية لدينا ت�صور يف االحتاد ال�صتحداث بطولة للجاليات تتيح الفر�صة 

مل�صاركة املقيمني يف املناف�صات لل�صماح لاأندية يف الدولة مبراقبتهم و�صم املتميزين منهم 
يف فئة املقيمني. ويف ملف احلكام والتحكيم .. قال البحر �صنعقد هذا املو�صم دورتي �صقل 
وترقي، بحيث تقام االأوىل واملخ�ص�صة لل�صقل يف اأكتوبر املقبل بهدف تاأهيل احلكام الإدارة 
م�صابقات املو�صم اجلديد، اأما دورة الرتقي ف�صتقام يف دي�صمرب املقبل حتت مظلة االحتاد 
الدويل وبالتن�صيق مع مركز اإعداد القادة يف دبي، ولدينا حاليا يف االإم��ارات 28 حكما، 
منهم 9 دوليني و19 موزعني بني الدرجات االأوىل والثانية والثالثة، ومن حقهم جميعا 
التقدم للم�صاركة يف الدورة والرتقي. وبالن�صبة لاإجراءات االحرتازية للفرق واملنتخب 
.. اأكد اأن الكل يخ�صع للربوتوكول الطبي املعتمد بهدف احلفاظ على �صحة الاعبني، 
مبا يف ذلك الفحو�صات الدورية، وحتقيق التباعد االجتماعي، والتعقيم امل�صتمر لاأدوات 

واالأجهزة، ف�صا عن ال�صماح بدخول اأعداد قليلة ل�صاالت التدريب.

مع�ضكر �ضويدي لإعداد منتخب كرة الطاولة للم�ضاركة يف البطولة الآ�ضيوية

جمل�ض دبي الريا�ضي يحتفي بذهبية الدمناركي اأك�ضيل�ضن الأوملبية

احتاد اجلوجيت�ضو يطلق بطولة الإمارات 
التن�ضيطية للرباعم والواعدين

ملي�ن درهم �صن�يا و5 �صاعات تدريب ي�ميا   االأوملبياد  بذهبية  الف�ز  كلفة  • فيكت�ر: 
عائلتي يف دبي للتدريب وحتقيق املزيد من االإجنازات   مع  اال�صتقرار  • قررت 

اختتام دورة حكم الفيديو امل�ضاعد VAR بالتعاون مع الفيفا
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الفجر الريا�ضي

ي��اأم��ل م��ه��اج��م ب��ورو���ص��ي��ا دورمت���ون���د، ح��ام��ل ك��اأ���ض اأملانيا، 
اأن يكون ب��اي��رن ميونيخ  اإرل��ي��ن��غ ب���راوت ه��االن��د  ال��رنوج��ي 
ال��دوري يف املوا�صم الت�صعة املا�صية ال�صحّية  االأمل��اين بطل 
املقبلة له، وذلك عندما يتواجهان يف مباراة كاأ�ض ال�صوبر 

اليوم الثاثاء.
يوليان  اجلديد  مدربه  باإ�صراف  البافاري  النادي  ويراهن 
لت�صلم  امل��غ��ادر  فليك  لهانزي  خلفاً  ح��ّل  ال���ذي  ناغل�صمان 
"بوند�صليغا"  بلقب  الفوز  على  ال�"مان�صافات"،  تدريب 
اأمام  للمرة العا�صرة توالياً، غري انه ا�صتهل حملته بتعادل 

بورو�صيا مون�صنغادباخ 1-1 االأ�صبوع املا�صي يف افتتاح 
املرحلة االأوىل.

دورمتوند  اكت�صح  املتعرث،  بايرن  وبخاف 
م�صيفه اإنرتاخت فرانكفورت 5-2 حتت 
ال���ذي ك��ان ا�صطلع  ه��ال��ة جنمه ه��االن��د 

بدور يف اخلما�صية، ف�صجل هدفني ومرر 
كل من قائده ماركو  اإىل  حا�صمة،  كرات   3

روي�ض والبلجيكي ثورغان هازار واالأمريكي 
جيوفاين رينا.

وح����ده ح���ار����ض ف��ران��ف��ك��ورت ك��ي��ف��ن تراب 
حرمه من "هاتريك" بعد تدخل 

�صاحر ل�صد ت�صديدة للرنوجي.
اأمام فاي�صبادن  ال��دوري، ثاثية  و�صبقت ثنائية هاالند يف 
من الدرجة الثالثة يف كاأ�ض اأملانيا االأ�صبوع املا�صي، لريفع 
املو�صم  بداية  مع  مباراتني  يف  اأه��داف  خم�صة  اإىل  ر�صيده 

اجلديد.
كما رفع هذا املهاجم الظاهرة، الذي بلغ 21 عاماً ال�صهر 
م��ب��اراة بقمي�ض   61 يف  ه��دف��اً   62 اإىل  ر���ص��ي��ده  امل��ا���ص��ي، 

واالأ�صفر". "االأ�صود 
قال عنه قائده روي�ض "هاالند هو التوليفة املثالية، وهذا 

ما يجب علينا قوله. نحتاج له".
امل��درب اجلديد لدورمتوند  اأثنى  وب��دوره، 
"من  ق��ائ��ًا  مهاجمه  على  روزه  م��ارك��و 
اإىل  ال���ذي يجلبه  امل��ذه��ل اال���ص��ت��ق��رار 

امللعب".
وتابع "نحن �صعداء الأنه هنا وعلى 
اأن يفكروا كيف عليهم  االآخرين 

اأن يوقفوه".
اأمام  امل��ب��اراة  نهاية  ���ص��اف��رة  وم��ع 
احتفل هاالند لفرتة  فرانكفورت، 
ط����وي����ل����ة اأم����������ام اجل���م���اه���ري 

العائدة اإىل املاعب بعد غياب ب�صبب فريو�ض كورونا.
وي��ع��ت��ق��د الع���ب ال��و���ص��ط ال�����دويل ال�����ص��اب��ق وال��ن��ج��م لوثر 
يف  اإ�صافية  جناعة  دورمت��ون��د  �صيمنح  هاالند  اأن  ماتيو�ض 

�صعيه للفوز بلقب الدوري.
وقال با�صرار وا�صح "اإنه اآلة، وميلك هذه الكاريزما. ولهذا 
ال�صبب ُيعترب دورمتوند من اأبرز املر�صحني للمناف�صة مع 

بايرن للفوز باللقب".
للفوز  الوقت  دورمت��ون��د خلف  يلهث  هذاالثناء،  كل  ورغ��م 
بلقب "بوند�صليغا" مع هاالند، حيث ت�صري و�صائل اإعام اأن 
االخري ميلك بنداً يف عقده للرحيل يف عام 2022 مقابل 

يورو. مليون   80
االنكليزي  ت�صل�صي  اأن  املا�صي  ال�صهر  التقارير  اأ�صارت  كما 
مع  للتعاقد  ي��ورو  مليون   175 مبلغ  الطاولة  على  و�صع 
هاالند، الذي رّد على هذه االأخبار قائًا "اآمل يف اأن تكون 

جمّرد �صائعات، النه مبلغ كبري ل�صخ�ض واحد".
مباراتني  اأّول  يف  ه��االن��د  ق��ّدم��ه  ال���ذي  االأداء  بعد  ول��ك��ن، 
ر�صميتني هذا املو�صم، �صلطت العديد من االأندية االأ�صواء 
عليه رغبة منها بجلبه اإىل �صفوفها، ومنها املناف�ض االأبدي 

بايرن ميونيخ.
و�صمن هذا ال�صياق، قال املدير الريا�صي للنادي البافاري 
ال  ل��و  ه��واة  "�صنكون  حميدزيت�ض  �صالح  ح�صن  البو�صني 

نفعل ذلك".
و���ص��ي��ك��ون ع��م��اق ب���اف���اري���ا اأم�����ام حت����دي اإي���ق���اف خطورة 
وذلك  م(،   1.94( ال���ط���ول  ال���ف���ارع  ال���رنوج���ي  ال��ع��م��اق 
عندما يواجه االأخري بدوره هداف بايرن البولندي روبرت 
يف  قيا�صياً  رقماً  حقق  وال��ذي  ع��ام��اً(   33( ليفاندوف�صكي 
الدوري املو�صم املا�صي بت�صجيله 41 هدفاً يف 29 مباراة، 
حمطماً الرقم ال�صابق للراحل موؤخراً و"مدفعجي" بايرن 

ال�صابق غريد مولر.
�صجات  اأك������رث يف  ا����ص���م���ه  ل��ي��ف��ان��دوف�����ص��ك��ي  ح���ف���ر  ك���م���ا 
اإذ بات بت�صجيله هدف التعادل يف مرمى  "بوند�صليغا" 
بورو�صيا مون�صنغادباخ، اأّول العب ي�صجل على االقل 
موا�صم  �صبعة  خ���ال  يف  االوىل  امل��رح��ل��ة  يف  ه��دف��اً 
توالياً، حيث يجب اأن نعود اإىل 22 اآب/اأغ�صط�ض 
املباراة  يف  ���ص��ام��ت��اً  "ليفا"  ل��ن��ج��د   2014

االفتتاحية.
وقعت ال�صحافة االملانية بغرام هاالند لدرجة 
"بيلد" اليومية  �صحيفة  فو�صفته  الهذيان، 
يت�صبب  ال�����ذي  "الاعب  ب����  م��ب��ي��ع��اً  االك�����رث 
باقتاع حتى اجلماهري املناف�صة لدورمتوند 

من مقاعدها".
و�صتكون املواجهة احلالية بني الفريقني "بروفة" 
يف  بينهما  االأّول  ال��ل��ق��اء  قبل  ينتظرهما  مل��ا  م�صبقة 
اأن بايرن  املقبل، علماً  ال��دوري يف كانون االأول/دي�صمرب 
اأحرز ال�صوبر املحلية 8 مرات اآخرها العام املا�صي، مقابل 

عام 2019. اآخرها  لدورمتوند  مرات   6
وراأى كلوزه اأن كاأ�ض ال�صوبر �صتكون "مباراة حيث بامكاننا 

اأن نقي�ض اأنف�صنا اأمام اأف�صل فريق يف اأملانيا".
حيث  من  نتابع  واأن  جيد  ب�صكل  نتح�صر  اأن  "نريد  وختم 
ت�����ص��اع��دن��ا الأن ذلك  اأن  امل���ب���اراة مي��ك��ن  ه���ذه  ت��وق��ف��ن��ا، الأن 

�صمنحنا عن�صر اال�صتقرار".

اإر�����ص����االت االأمريكي  ال��رو���ص��ي دان��ي��ي��ل م��دف��ي��دي��ف  اأح���ب���ط 
العماق راين اأوبيلكا وتغّلب عليه 6-4 و6-3، ليتّوج االأحد 
بلقب دورة تورونتو خام�صة دورات املا�صرتز األف نقطة يف كرة 

امل�صرب، وهي الرابعة يف دورات املا�صرتز خال م�صريته.
حل�صم  فقط  دقيقة   87 اإىل  ع��امل��ي��اً  ث��ان��ي��اً  امل�صنف  واح��ت��اج 
اكتفى  وال��ذي  م   2.11 البالغ طوله  الاعب  مع  مواجهته 

بثمانية اإر�صاالت �صاحقة.
ك�صر مدفيديف )25 عاماً( اإر�صال خ�صمه امل�صنف 32 عاملياً 
ث��اث م��رات واأن��ق��ذ اأرب���ع ك��رات لك�صر اإر���ص��ال��ه، فيما ارتكب 
خ�صمه 34 خطاأ مبا�صراً يف املباراة. واأ�صبح مدفيديف اأّول 
رو�صي يحرز لقب دورة يف كندا منذ مارات �صافني قبل 21 

عاماً.
املا�صرتز  دورات  له يف  نهائي  يخو�ض خام�ض  الرو�صي  وك��ان 

األف نقطة.
قال بعد فوزه "عندما بداأت )ممار�صة كرة امل�صرب( مل اأكن 
االآن خم�ض  لقد خ�صت حتى  املا�صرتز.  نهائي  بلوغ  اأحلم يف 

مباريات وتّوجت اأربع مرات اأنا �صعيد".
تابع "اأريد حتقيق املزيد، اأريد اأن األعب اأف�صل".

ي��ت��م��ت��ع مبوا�صفات  ال��ن��ه��ائ��ي الع���ب���اً  م��دف��ي��دي��ف يف  وواج�����ه 
ال��ذي تغلب عليه  م(  اإي�صرن )2.08  االآخ��ر جون  االأمريكي 

يف ن�صف النهائي.
"لقد خا�ض  ع��ام��اً   23 البالغ  ال��اع��ب  ع��ن  ق��ال مدفيديف 
نهائي يف  اأول  خ��و���ض  النهاية.  وق��ات��ل حتى  ك��ب��رياً  اأ���ص��ب��وع��اً 
اأحرز  االأّول يل كان يف كندا ومل  اأب��داً.  �صهًا  لي�ض  املا�صرتز 
مع  مونرتيال  يف  املواجهة  اأ�صواط" م�صتذكرا  ثاثة  �صوى 

النجم االإ�صباين رافايل نادال يف 2019.
"لعب  عليه  متفوقاً  ك��ان  خ�صمه  ان  اأوبيلكا  راأى  املقابل،  يف 
دانييل ب�صكل جيد جداً كما كان متوقعاً. ح�صلت على فر�صة 
لك�صر ار�صاله مبكراً، لكن ال اأعتقد ان هذا االأمر كان �صيغرّي 

الكثري. كان �صعباً للغاية اأن اأعّكر طريقة لعبه".
و�صيف  م��دف��ي��دي��ف،  ك�����ص��ر   ،2-2 النتيجة  ك��ان��ت  وع��ن��دم��ا 
اأن يحكم قب�صته  قبل  اإر�صال خ�صمه   ،2019 عام  تورونتو 
املحرزة  بالنقاط  مدفيديف  وتفّوق  االأوىل.  املجموعة  على 

على اإر�صاله )%72( مقابل %61 لاأمريكي.
ويف املجموعة الثانية، ظهر مدفيديف كاأنه الطرف االأف�صل 
كا�صراً ار�صال االأمريكي يف ال�صوط الثالث ثم متقدماً 1-3.

اأوبيلكا الذي فاجاأ اليوناين �صتيفانو�ض ت�صيت�صيبا�ض بثاث 
جمموعات نارية يف ن�صف النهائي، حاول ال�صمود من خال 

ار�صاله لعدم تو�صيع مدفيديف الفارق اإىل 5-2.
ايقاع  عن  متاأخراً  مي�صيغان  اإب��ن  ب��دا  الوقت،  تقدم  مع  لكن 

الرو�صي املتاألق من الكرات البعيدة على اخلط.
وهذا اللقب الرابع ملدفيديف يف دورات املا�صرتز بعد باري�ض 

.)2019 )يف  و�صين�صيناتي  �صنغهاي   ،2020
وبعد خيبته يف االألعاب االأوملبية ال�صيفية االأخرية يف طوكيو 
حيث وّدع من ربع النهائي، ح�صد اإبن العا�صمة مو�صكو لقبه 
حزيران/ يف  الع�صب  على  مايوركا  بعد  املو�صم،  ه��ذا  الثالث 

يونيو ومر�صيليا على اأر�ض �صلبة يف اآذار/مار�ض.
لبطولة  م(،   1.98( مل��دف��ي��دي��ف  ا���ص��ت��ع��داد  اأف�����ص��ل  وه����ذا 
و12  اجل���اري   30 ب��ني  امل��ق��ررة  املفتوحة  املتحدة  ال��والي��ات 
الحراز  املر�صحني  بني  �صيكون  حيث  املقبل،  اأيلول-�صبتمرب 

اللقب.
االأمريكية  �صين�صيناتي  دورة  يف  تالياً  مدفيديف  وي�صارك 

حيث �صيكون امل�صنف االأول.
وبرغم مناف�صته على معظم االألقاب يف ال�صنتني االأخريتني، 
االأربع  البطوالت  يف  ي��زال خالياً  اأن ر�صيد مدفيديف ال  اإاّل 

الكربى.
جنح مرتني يف بلوغ املباراة النهائية، لكنه خ�صر يف فا�صينغ 
اأ�صرتاليا مطلع العام اجلاري.  2019 وبطولة  ميدوز عام 
ال��ن��ه��ائ��ي ويف  رب���ع  ب��ت��خ��ط��ي  غ���ارو����ض  ي��ن��ج��ح يف روالن  ومل 

وميبلدون الدور الرابع.

مدفيديف يهيمن على اأوبيلكا ويحرز لقب  تورونتو 

•• دبي-وام:

بحث وفد من القيادة العامة ل�صرطة دبي ممثلة يف االإدارة العامة الأمن 
الهيئات واملن�صاآت والطوارئ برئا�صة العميد را�صد خليفة الفا�صي مدير 
دبي،  االأهلي  و�صباب  والو�صل  الن�صر  اأندية  بالوكالة مع  العامة  االإدارة 
اآليات تعزيز اأمن املاعب خال مباريات كرة القدم واالتفاق على املبادئ 

العامة.
الفعاليات  ق��ان��ون  ل��اأن��دي��ة قبل تفعيل  ال��وف��د  زي���ارة  ج��اء ذل��ك خ��ال 

واملن�صاآت الريا�صية بال�صماح للجماهري باحل�صور اإىل مدرجات املاعب 
وكاأ�ض  الرابطة  وكاأ�ض  للمحرتفني  اأدن��وك  دوري  م�صابقات  مباريات  يف 
ال�صوبر مو�صم 2021 - 2022 وذلك بن�صبة 60 يف املائة من ال�صعة 
املتاحة يف ُكل ا�صتاد باالإ�صافة اإىل م�صابقات دوري ال�صباب حتت 21 عاماً 
وال�صباب حتت 19 عاماً والنا�صئني حتت 17 عاماً والنا�صئني حتت 16 
عاماً واالأ�صبال حتت 15 عاماً واالأ�صبال حتت 14 عاماً، واالأ�صبال حتت 

عاماً.  13
خمي�ض  العقيد  ح�صره  ال���ذي  اللقاء  خ��ال   - الفا�صي  العميد  واأك���د 

ال�صام�صي مدير اإدارة الطوارئ بالوكالة والرائد عبداهلل طار�ض العميمي 
بني  االأمني  والتعاون  التن�صيق  على  �صعادة" -  "التزامكم  حملة  من�صق 
اجلانبني وحتقيق اأعلى م�صتوى للمعايري االأمنية اخلا�صة بكرة القدم 
تنظيم  يف  ال��ري��ا���ص��ي  دب��ي  جمل�ض  دور  ..مثمنا  الفيفا  ملتطلبات  وف��ق��اً 
باالإمارة وحر�ض �صرطة دبي على توفري االأمن و  الريا�صية  الفعاليات 

ال�صامة لاأحداث الريا�صية املقامة بدبي على اأعلى م�صتوى.
الريا�صي  دب���ي  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�ض  دب���ي  ���ص��رط��ة  اإىل ح��ر���ض  واأ����ص���ار 
االأندية  القدم وراب��ط��ة  االإم���ارات لكرة  ل��اإع��ام واحت��اد  دب��ي  وموؤ�ص�صة 

على  الدولة  يف  الريا�صية  واالحت��ادات  القدم  لكرة  املحرتفة  االإماراتية 
تر�صيخ مفاهيم ال�صراكة املجتمعية من اأجل ن�صر مبادئ اللعب النظيف 
املكانة  يعك�ض  مب��ا  الريا�صية  ال���روح  م��ب��داأ  وت��ع��زي��ز  االآم���ن  والت�صجيع 

املرموقة لدولة االإمارات بني دول العامل.
العاملية  االأزم���ة  ظ��ل  يف  م�صرتكة  م�صوؤولية  حتمل  ���ص��رورة  على  و���ص��دد 
لتف�صي جائحة كورونا والعمل يداً بيد يف �صبيل احلد من انت�صاره وفق 
معايري ال�صامة وتعليمات الوقاية املتبعة وال�صادرة عن اللجنة العليا 

الإدارة االأزمات والكوارث بدبي واجلهات احلكومية.

�ضرطة دبي تبحث اآليات تعزيز اأمن املالعب مع الأندية الريا�ضية

اأقّر املدرب الهولندي رونالد كومان انه ال يزال يف�صل 
"تواجد ليونيل مي�صي" يف ت�صكيلة بر�صلونة االإ�صباين، 
�صان  ب��اري�����ض  اإىل  ال�����ص��ادم  رحيله  م��ن  اأي���ام  ع�صرة  بعد 
االأوىل يف  بر�صلونة مباراته  الفرن�صي. وخا�ض  جرمان 
القدم متغلبا على �صيفه ريال  ال��دوري االإ�صباين لكرة 

�صو�صييداد 2-4.
ويغيب االأرجنتيني، اأف�صل العب يف العامل �صت مرات، 
�صفوفه  يف  �صنة   20 نحو  اأم�صى  بعدما  بر�صلونة  عن 
منذ قدومه بعمر الثالثة ع�صرة اإىل الفريق الكاتالوين. 
دون  ح��ال  ال���ذي  ال��روات��ب  �صقف  ب�صبب  رحلته  انتهت 
جتديد عقده، جتنباً لتهديد ميزانية النادي بح�صب ما 

اأفاد رئي�ض جوان البورتا.
ق��ال ك��وم��ان "لو ك��ان مب��ق��دوري االخ��ت��ي��ار، ال زل��ت اأود 

االحتفاظ بليو مي�صي يف فريقي".
ت��اب��ع ع���ن ال���اع���ب ال��ب��ال��غ 34 ع��ام��ا "مل ن��ع��د منلك 
مبفرده.  املباريات  م�صري  تقرير  على  ال��ق��ادر  الاعب 

االآن �صي�صبح املجهود جماعيا".
زاخ��رة مع بر�صلونة  ال��ذي حقق م�صرية  وانتقل مي�صي 
ال��ق��ادرة على  اأح���د االأن��دي��ة القليلة  ���ص��ان ج��رم��ان،  اإىل 

حتّمل راتبه اخليايل.
واأ�صاد كومان باجلماهري البالغ عددها 20 األف متفرج 
على ملعب كامب نو، والتي �صمح بعودتها للمرة االأوىل 

منذ تف�صي فريو�ض كورونا قبل 18 �صهرا.
معنا  م�صجعونا  وق���ف  ال��ب��داي��ة،  "منذ  ك��وم��ان  اأ���ص��اف 

وكانوا وراء الفريق. هذا االأمر ي�صنع فارقا كبريا".
"االأمر  ال��ه��ول��ن��دي  للمنتخب  ال�����ص��اب��ق  امل����درب  اأردف 
املو�صم  من  مباراة  مع  املقارنة  اأردن��ا  اإذا  متاما  خمتلف 
الفريق هي  ف��اأن ���ص��ورة  امل��ا���ص��ي.. وكما قلت م��ن قبل، 
املدافع  ب���اأه���داف  -3�صفر  بر�صلونة  وت��ق��دم  االأهم". 
ج�����ريار ب��ي��ك��ي��ه وث��ن��ائ��ي��ة امل��ه��اج��م ال���دمن���ارك���ي مارتن 
اآخر ع�صر  برايثوايت، لكن الفريق البا�صكي انتف�ض يف 
دقائق مقل�صا الفارق اإىل 2-3، قبل اأن يق�صي �صريجي 
روبرتو على اآماله يف الوقت القاتل. قال بيكيه �صاحب 
هدف االفتتاح من كرة راأ�صية "يتاأقلم الاعبون اجلدد 
ت��ق��ف معنا،  ب�����ص��ك��ل ج��ي��د واجل���م���اه���ري 
القدم.  ك���رة  ي��رغ��ب��ون مب�����ص��اه��دة 

اأ�صاف الاعب  اإيجابية".  اأن ردة فعلهم �صتكون  عرفنا 
االأمور  لكن  )مي�صي(،  ليو  ميثله  ما  "نعرف  املخ�صرم 

ت�صري ويجب اأن نتابع".
االألقاب  على  و�صنقاتل  مناف�صني  "�صنكون  بيكيه  تابع 
اأثبتنا  ل��ك��ن  م��وه��ب��ت��ه،  �صنفتقد  االأخ����ري.  ال��رم��ق  ح��ت��ى 
قدرتنا على اللعب �صويا وقدرتنا على ت�صجيل االأهداف 
املو�صم  ان هذا  اأعتقد  اخللفي.  واللعب جيدا يف اخلط 
مبقدورنا اال�صتمتاع". وتطّرق بيكيه اإىل التقارير حول 
الفريق  فيها  التي ميّر  االأزم��ة  راتبه، يف ظل  تخفي�ض 
بع�ض  ويح�صل  ك��ث��ريا  ن�����ص��رح  ال  "اأحيانا  ال��ك��ات��ال��وين 
روبرتو،  القادرة )�صريجي  ات�صلت بجميع  لقد  اللغط. 
نكون  اأن  واتفقنا  بو�صكيت�ض(،  و�صريجيو  األبا  ج��وردي 
على موجة واحدة يف ما يتعّلق بحاجات النادي". اأ�صاف 
الاعب البالغ 34 عاما "�صيقومون بذلك قريبا. قمت 
بذلك اأوال الأ�صباب متعلقة بالتوقيت، لكننا �صويا يف هذا 
ك��ان ه��ن��اك ح��اج��ة ما�صة للتوقيع م��ع العبني  االإط����ار. 

جدد. اجلميع اأراد امل�صاهمة وامل�صاعدة".
االأمل���اين م��ارك- ويف ظل غياب مي�صي وتعايف احل��ار���ض 
اأندريه تري �صتيغن، دفع كومان بت�صكيلة �صمت الوافد 
اإىل  اجلديد مواطنه املهاجم ممفي�ض ديباي باالإ�صافة 
من  العائد  ع��ام��ا(   20( غار�صيا  اإري���ك  ال�صاب  امل��داف��ع 
مان�ص�صرت �صيتي االإنكليزي والذي اأحرز ف�صية االألعاب 
االأوملبية االأخ��رية يف طوكيو وراء الربازيل. كما �صارك 
نيكو  ال�صاب  الو�صط  العب  بر�صلونة  مع  االأوىل  للمرة 
معارا  ك��ان  ال��ذي  روي��ال  اإمير�صون  الربازيلي  والظهري 

لريال بيتي�ض.

كومان ل يزال يتمنى تواجد مي�ضي  بايرن �ضحية جديدة ملهاجم دورمتوند هالند؟ 



ا�ضتخراج دودة من خد طفل 
يف حادثة نادرة ا�صتخرج اأطباء ق�صم الطوارئ مبجمع امللك في�صل 
�صم، من خد طفل �صغري   2 دودة بطول  ال�صعودية،  بالطائف يف 
اأمل حاد وت��ورم يف اخلد  8 �صنوات. وك��ان الطفل يعاين من  يبلغ 
الك�صف  وبعد  للم�صت�صفى،  نقله  مت  حني  م�صتمر،  ب�صكل  االأي�صر 
دودة حتت  وج��ود  تبنّي  للخد،  اأ�صعة  �صورة  واإج���راء  عليه  املبدئي 

اجللد، وفقا ملا نقلته و�صائل اإعام �صعودية.
وقال املتحدث الر�صمي عن ال�صحة يف الطائف، �صراج احلميدان، 
باإخراج  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  اأط��ب��اء ج��راح��ة االأط��ف��ال  ا�صتدعاء  اإن���ه مت 
والعاج  امل�����ص��ادات احليوية  اإع��ط��اء  م��ع  امل��ك��ان  وتنظيف  ال����دودة، 
امل�صت�صفى  الطفل  غادر  فقد  املعلومات  وبح�صب  للطفل.  املنا�صب 

وحالته م�صتقرة اإىل االآن.

ر�ضد ج�ضم غام�ض حّلق فوق كندا
يف وقت متاأخر من يوم 30 يوليو املا�صي، اأفاد طياران لطائرتني 
ب��روؤي��ة ج�صم غام�ض   - واالأخ����رى جت��اري��ة  اإح��داه��م��ا ع�صكرية   -
اأخ�صر يتا�صى يف ال�صحب فوق خليج �صانت لوران�ض على ال�صاحل 

االأطل�صي لكندا، ح�صبما ذكرت "فاي�ض نيوز".
وبح�صب تقرير لقاعدة بيانات حوادث الطريان التابعة للحكومة 
الكندية ُن�صر يف 11 اأغ�صط�ض، فقد �صاهدت كلتا الرحلتني "ج�صًما 
المًعا اأخ�صر اللون" "طار يف �صحابة، ثم اختفى". واأ�صار التقرير 

اإىل اأن اجل�صم مل يوؤثر على �صامة اأي من الرحلتني.
كانت اإحدى الطائرتني التي اأبلغت عن امل�صاهدة طائرة ع�صكرية 
كندية، حُتلق من قاعدة يف اأونتاريو اإىل كولونيا باأملانيا، بينما كانت 
الهولندية  امللكية  اجلوية  للخطوط  تابعة  طائرة  الركاب،  رحلة 

متجهة من بو�صطن اإىل اأم�صرتدام.
ال��ط��ريان وال�����ص��ح��ن، �صتيفان وات��ك��ي��ن��ز، حلل  ال��ب��اح��ث يف جم���ال 
بيانات جهاز االإر�صال واال�صتقبال من الرحلتني وراأى اأن الطائرة 
الع�صكرية ارتفعت 1000 قدم )300 مرت( يف وقت الروؤية - رمبا 
لتجنب اجل�صم اأو اإلقاء نظرة فاح�صة عليه، مرجًحا احتمالية اأن 

يكون اجل�صم الغريب نيزك يخرتق ال�صماء.
 واأ�صاف واتكينز يف تدوينة على موقع تويرت: "نعم، اأعلم اأن روؤية 
من  املبكرة  املرحلة  يف  يكون  اأن  املمكن  م��ن  ك��ان  الغريب  اجل�صم 

ت�صاقط �صهب الرب�صاويات".

ازدياد كبري يف املخدرات امل�ضبوطة بفرن�ضا 
االأول  الن�صف  فرن�صا خال  امل�صبوطة يف  املخدرات  كمية  ازدادت 
وزير  االأح���د  االأول  اأم�����ض  عنها   ك�صف  اأرق����ام  بح�صب  ال��ع��ام،  م��ن 
الداخلية جريالد دارمانان الذي اعترب اأن "معركة قد ُك�صبت" يف 

املخدرات. جتارة  "احلرب" على 
"لو  ل�صحيفة  االإلكرتونية  الن�صخة  مع  مقابلة  يف  الوزير  وق��ال 
"اإذا ما نظرنا اإىل االأولويات التي و�صعت قبل �صنة،  فيغارو" اإنه 
ال�صارع كي ال يعيث هذا االجتار  ال�صيطرة جمددا على  اأي ب�صط 
احلرب  ه��ذه  يف  معركة  ك�صبنا  فقد  وب��ل��دات��ن��ا،  اأحيائنا  يف  خ��راب��ا 

ال�صعبة والقدمية جّدا".
بط 57 طّنا من القنب  وخال االأ�صهر ال�صتة االأوىل من العام، �صُ
% من الفرتة عنيها يف العام 2020 "التي  الهندي، اأي اأكرث ب� 37 
دارمانان  قيا�صية"، على حّد قول  اأ�صا م�صبوطات  فيها  �ُصّجلت 

الذي و�صع مكافحة االجتار باملخّدرات يف قلب اأولوياته.
بطت  ويطال ارتفاع امل�صبوطات اأي�صا الكوكايني )+ 91 %( التي �صُ
واالإك�صتا�صي   )%  +60( والهريويني  اأط��ن��ان  ت�صعة  ح��واىل  منها 

.)%  +24(
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء:  متحورات كورونا قد تعيدنا �ضنة اإىل الوراء
املتبعة للحد من تف�صي فريو�ض كورونا  االإج���راءات  ال��دول، من  ال��ذي خففت فيه بريطانيا وع��دد من  الوقت  يف 

امل�صتجد، حذر خرباء من اأن املتحورات اجلديدة للفريو�ض، قد "تعيدنا �صنة اإىل الوراء".
ظهور  اأن  من   ،"Sage" الربيطانية  للحكومة  التابعة  الطوارئ  حلاالت  العلمية  اال�صت�صارية  املجموعة  وحذرت 

متحور لفريو�ض كورونا امل�صتجد، قادر على مقاومة اللقاحات املعتمدة بالفعل، هو "احتمال واقعي".
اأن تزيد من حدة االأزم��ة مرة  التي ميكن  الرئي�صية  اأح��د املخاطر  اأن��ه  اإليه على  ُينظر  ومع ظهور متحور جديد 

اأخرى، �صددت �صخ�صيات علمية بارزة على املخاطر.
وقال الع�صو يف املجموعة، الربوفي�صور غراهام ميديل، اإنه "من الوا�صح اأنه �صيء يجب على املخططني والعلماء 

اأخذه على حممل اجلد، الأنه �صيعيدنا اإىل الوراء"، وفق ما ذكرت �صحيفة "غارديان" الربيطانية.
وتابع: "ال يختلف االأمر كثريا عن التخطيط الذي يجب القيام به بني "االأوقات التي تظهر فيها" االأوبئة"، الفتا 

اإىل اأن ظهور متحور جديد قادر على التغلب على املناعة ب�صكل كبري، هو مبثابة "فريو�ض جديد".
واعترب ميديل اأن "امليزة" هذه املرة مع ظهور املتحورات، هو اأن لدى العلماء اخلربة واملعلومات التي توؤهلهم الإنتاج 

لقاحات �صد هذا الفريو�ض ب�صرعة ن�صبية.
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حتافظ على �ضباب ب�ضرتها ب�ضريط ل�ضق
ك�صفت اإحدى م�صتخدمات تيك توك عن �صر احلفاظ على �صباب ب�صرتها 

على الرغم من بلوغها �صن اخلام�صة واالأربعني.
اأولغا متابعيها  1.9 مليون �صخ�ض، اأخربت  ويف مقطع فيديو نال اإعجاب 
البالغ عددهم 307.8 األف متابع على ح�صابها عن روتينها للعناية بالب�صرة، 
وكيفية جتنب اللجوء اإىل حقن البوتوك�ض. وقالت اأولغا اإن كل ما حتتاجه 
للحفاظ على �صباب ب�صرتها والتخل�ض من التجاعيد واخلطوط الدقيقة 
هو �صريط ال�صق، وتعلم كيفية القيام بتدليك الوجه. وتظهر يف الفيديو 
حاجبها  اأعلى  و�صعها  قبل  الا�صق  ال�صريط  من  قطع  بق�ض  تقوم  وهي 
اإىل االأمام. ويف مقطع ثاٍن من الفيديو اخلا�ض بها، قامت بو�صع ال�صريط 
الا�صق من اأعلى اأنفها، عرب خدها و�صواًل اإىل ذقنها على كا اجلانبني. 

وتعر�ض اأي�صاً على تيك توك مقاطع ت�صرح فيها عملية تدليك الوجه.
ال�صيليكون  اأو  الاتك�ض  الوجه م�صنوًعا من مادة  �صريط  وع��ادة ما يكون 
اأو با�صتيك البويل اإيثيلني، وميكن ا�صتخدام ال�صريط اإما الإ�صفاء مظهر 
جذاب اأثناء النهار اأو ا�صتخدامه ليًا ملحاربة التجاعيد. وتقول اأخ�صائية 
االأمرا�ض اجللدية اإيلني مارمور من مارمور ميديكال يف مدينة نيويورك 
"اإن ا�صتخدام االأ�صرطة الا�صقة ليًا ميكن اأن يحدث فرًقا مبرور الوقت، 

مما ي�صاعد على منع احلركات املتكررة التي جتعل التجاعيد اأ�صواأ".

ال�ضودان.. م�ضارح مظلمة و�ضعف التمويل يبعرث الأوراق
رغم مرور عامني على االإطاحة بعمر الب�صري املدعوم من تنظيم االإخوان؛ 
اإال اأن خ�صبات امل�صارح يف العا�صمة ال�صودانية اخلرطوم ال تزال تبدو وكاأنها 
ال�صودانيون �صعوبة  الفنانون  االآخ��ر؛ يجد  التغيري. ويف اجلانب  معزولة 
كبرية يف احل�صول على التمويل احلكومي اأو التجاري الازم الإنتاج وتقدمي 
العرو�ض امل�صرحية، وي�صطرون يف كثري من االأحيان لتوفري التمويل على 
النفقة اخلا�صة ب�صبب نق�ض امليزانيات احلكومية، اأو اإحجام ال�صركات عن 
الرعايات.. يعد متويل العمل الفني من اأبرز امل�صاكل التي تعطل االأن�صطة 
امل�صرحية يف الوقت الراهن يف ظل اأزمة اقت�صادية يعاين منها هذا البلد، اإذ 

يف�صل الرعاة املعروفني يف هذا القطاع عدم طرق اأبواب امل�صارح.
ويف ذات الوقت ت�صكو وزارة الثقافة واالإعام من بقاء عنا�صر االإخوان يف 
اإدارات الوزارة والهيئات احلكومية وعرقلة االإ�صاحات التي تعتزم تنفيذها 

عقب االإطاحة بنظام الب�صري املدعوم من اجلماعات االإ�صامية.
ويعرتف املدير العام لوزارة الثقافة واالإعام حممد �صوركتي بحاجة وزارة 
اإداراتها وهيئاتها.  االإ�صاميني" من  "اإزالة متكني  الثقافة واالإع��ام اىل 
ويو�صح �صوركتي ملوقع �صكاي نيوز عربية اإن النظام البائد مكن ب�صكل كبري 
لعنا�صره بوزارة الثقافة واالإعام، الأنه تنظيم يقوم على حماربة االإبداع 

ومييل اإىل الت�صدد.

رد ر�ضمي على خرب اإطالق 
قنابل غاز بحفل عمرو دياب
عّلقت الداخلية امل�صرية على خرب 
اإط����اق االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة قنابل 
غاز على ح�صود اجلماهري، الذين 
اإق����ام����ة حفل  م���وق���ع  جت���م���ع���وا يف 

الفنان عمرو دياب االأخري.
امل�صرية  ال��داخ��ل��ي��ة  ح�صاب  ون�صر 
فيها:  ج��اء  "تويرت" تغريدة  على 
مت  م��ا  �صحة  اأم��ن��ي  م�صدر  "نفى 
ت����داول����ه ح����ول اإط������اق االأج���ه���زة 
جتمعات  على  غ��از  قنابل  االأمنية 
اإق��ام��ة حفل  اأم��ام مكان  املواطنني 
مبدينة  دي�������اب  ع����م����رو  امل�����ط�����رب 

العلمني مبحافظة مطروح".
واأحيا النجم امل�صري حفا غنائيا 
ك���ب���ريا ي�����وم اجل���م���ع���ة امل���ا����ص���ي يف 
"يا  باأغنية  ب��داأه  العلمني،  مدينة 
اأن��ا يا الأ" و�صط حفاوة كبرية من 

جمهوره.
من  اإن�صانية  لفتة  احل��ف��ل  و�صهد 
ا�صتقبل �صابا من ذوي  دياب الذي 
امل�صرح،  االحتياجات اخلا�صة على 

وطلب من اجلمهور حتيته.

احرتاق �ضجرة زيتون 
عمرها 2500 عام

اليونانية  ال�������ص���ل���ط���ات  اأع���ل���ن���ت 
اح�����رتاق ���ص��ج��رة زي���ت���ون قدمية 
يف  ع����ام  ل�2500  ع��م��ره��ا  ي�����ص��ل 
حرائق  ب�����ص��ب��ب  اإي���ف���ي���ا،  ج���زي���رة 

الغابات امل�صتمرة يف املنطقة.
"ال�صجرة  اأن  اإىل  واأ��������ص�������ارت 
ب�صتان  يف  م����وج����ودة  ال���ق���دمي���ة 
ال��زي��ت��ون يف روف��ي��ا، وك��ان��ت رمزا 
التي  الطبيعية  للمناظر  دائ��م��ا 
والفيل�صوف  اجل���غ���رايف  ذك���ره���ا 

القدمي �صرتابو يف كتاباته".
واأ�صافت: "كانت ال�صجرة كبرية، 
يت�صع  بحيث  عري�ض  ج��ذع  ولها 
ق��ط��ره��ا ل��ع�����ص��رة اأ���ص��خ��ا���ض، كما 
الزيتون  بثمار  غزيرة  كانت  اأنها 
للحرائق  �صحية  �صقطت  ح��ت��ى 
الهائلة". ون�صر اأحد اجلغرافيني 
اأبو�صتولي�ض  ويدعى  اليونانيني 
املاأ�صاوية  اخل�صارة  باناغيوتو�ض 
موقع  ع���ل���ى  اإي����ف����ي����ان  ل�������ص���ج���رة 
ترك  م����ا  و����ص���رع���ان  "تويرت"، 
ال��ي��ون��ان��ي��ني ردودا  م���ن  ال��ع��دي��د 

حزينة على تاأثري احلرائق.
و���ص��ج��رة ال���زي���ت���ون ال��ق��دمي��ة يف 
اإي��ف��ي��ا، ه��ي واح���دة م��ن اخل�صائر 
الغابات  ح����رائ����ق  يف  ال����ع����دي����دة 
ق����ال رئ��ي�����ض بلدية  م���ن ج��ه��ت��ه، 
غياني�ض  – اإيديب�صو�ض،  ا�صتيايا 
"ما  اإن  ب����ي����ان،  يف  ك���ون���ت���زي���ا����ض 
ا�صتكمال  ه��و  االآن  ال��ن��ا���ض  ي���راه 

الكارثة".

حيلة نف�ضية متنعك من الإفراط يف التفكري
توك  تيك  االجتماعي  التوا�صل  موقع  م�صتخدمي  اأح��د  ك�صف 
التفكري  ع��ن  التوقف  على  ت�صاعدك  ال��ت��ي  الذكية  حيلته  ع��ن 

والقلق ب�صاأن اأمور حياتك اليومية.
مليون  م��ن  اأك��رث  ميلك  ال��ذي  ح�صابه  على  فيديو  مقطع  ويف 
متابع، اأو�صح مدرب التوا�صل دافيد جي فيليب كيفية التعامل 

مع التفكري الزائد والتغلب عليه.
"هذه خدعة نف�صية لن ت�صدقها حتى  ويف الفيديو قال دافيد 
حترك  ال  للغاية.  ب�صيطة  اإن��ه��ا  �صهلة،  وه��ي  بالفعل  جتربها 
ويجلب  يفكر  ح��ت��ى  ت���رى  اأن  اإىل  ي��ح��ت��اج  عقلك  الأن  عينيك، 
الذكريات، وعندما تتوقف عن حتريك عينيك، لن يكون قادراً 

على فعل ذلك".
على  ن�صره  منذ  م�صاهدة  مليون   5 من  باأكرث  الفيديو  وحظي 
تيك توك، وح�صد اأكرث من 780 األف اإعجاب، و�صارك االآالف 
تعليقاتهم واأفكارهم وجتاربهم ال�صخ�صية. وقال اأحد املعلقني 

"ال اأ�صدق اأنني اأم�صيت 37 عاماً من عمري ال اأعرف ذلك!".
وكتب م�صتخدم اآخر "طوال حياتي كنت اأتاأمل يف االأفق البعيد 
القلق،  ا�صطراب  من  اأع��اين  فاأنا  بالراحة.  اأ�صعر  اإنني  واأق��ول 
لذلك ال بد اأن التحديق وعدم حتريك عيني كان مهدئاً يل". 
النا�ض  ي��واج��ه  مل���اذا  وتف�صر  رائ��ع��ة،  حيلة  "اإنها  ث��ال��ث  واأ���ص��اف 
�صعوبة يف النظر اإليك باأعينهم عندما يكذبون كذبة جديدة".

مر�ض نادر يحرم رجال من ال�ضتحمام ل�40 عاما!
اآالمه  عاما   54 البالغ  هايوارد  روج��ر  النيوزلندي  روى 
40 عاما من  مع مر�ض نادر اأمل به، وحرمه الأكرث من 
اإنه  املحلي   nzherald ملوقع  روج��ر  وق��ال  اال�صتحمام. 
يعاين من ح�صا�صية �صد املاء، فما اأن تلم�ض قطرة منها 
ج�صده ت�صيبه حكة �صديدة، ونتيجة هذه احلالة املر�صية 

النادرة، ال ي�صتطيع اال�صتحمام.
اأمتتع ب�صحة  ال�18 كنت  "حينما كنت يف عمر  واأ�صاف: 
ون�صاط جيدين. لكن فجاأة بداأت اأ�صعر بحكة بعد كل مرة 
ا�صتحم فيها". وتابع: "يف اإحدى املرات كانت احل�صا�صية 
�صديدة جدا بعد اال�صتحمام. ارتديت ماب�صي باأ�صرع ما 
التغلب على احلكة.  امل��ن��زل، حم��اوال  ميكن وه��رب��ت م��ن 

�صعرت كاأن ج�صدي يتعر�ض للهجوم".
وع���ن حم����اوالت االإف����ات م��ن ه���ذه االآالم، ق���ال روجر: 
وال�صابون  ال��ك��رمي��ات  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  اأن���واع���ا  "جربت 
وم�صادات الهي�صتامني املو�صوفة طبيا، لكن مل ينفعني 
على  ج�صدي  اعتاد  الزمن،  مب��رور  "لكن  وتابع:  �صيء". 
عدم اال�صتحمام، لكنني اأحر�ض على غ�صل االأجزاء التي 

حتتاج اإىل التنظيف فقط".
ال�40 وهو يعاين من هذه احلالة،  ويعي�ض روج��ر عامه 

لكن بات يجيد اإدارتها، اإىل حد ن�صيان اإ�صابته بها.

وفاة 5 غرقا يف غالية زيت 
�صمال اجليزة، قرارا  امل�صرية يف  العامة  النيابة  اأ�صدرت 
 5 وف��اة  خلفية  على  كردا�صة،  يف  م�صنع  �صاحب  بحب�ض 
عمال غرقا يف غاية تكرير زيت، يف املنطقة ال�صناعية 
باأبو روا�ض. وح�صبما ذكرت �صحيفة "االأهرام" امل�صرية، 
فقد ا�صتمعت النيابة الأقوال العاملني يف امل�صنع، واأكدوا 
اأن اأحد العاملني �صقط داخل غاية تكرير زيت باملنطقة 

ال�صناعية باأبو روا�ض، اأثناء �صيانتها مب�صاركة زمائه.
اإنقاذه،  حاولوا  العاملني  باقي  اأن  التحقيقات  واأ�صافت 
لكنهم �صقطوا خلفه يف الغاية التي ي�صل ارتفاعها ل�5 

اأمتار، ليفارقوا جميعا احلياة.
ووفق ال�صحيفة امل�صرية فقد طلبت النيابة تقريرا طبيا 

وافيا حول اأ�صباب وفاة العمال.
اأول  اأول  تلقت   وكانت غرفة عمليات جندة اجليزة، قد 
اأم�ض ال�صبت، باغا من م�صوؤويل اأحد امل�صانع يف كردا�صة، 
تكرير زيت، وعلى  داخل غاية  اأ�صخا�ض  ب�صقوط  يفيد 
الفور انتقل رجال املباحث اإىل املكان لا�صتماع اإىل اأقوال 

�صهود العيان، وجمع املعلومات الازمة جتاه الواقعة.

الغناء والعزف املو�ضيقي ي�ضاعدان مر�ضى اخلرف
اأفادت الرابطة االأملانية الأطباء االأع�صاب باأن الغناء والعزف 
املو�صيقي من قبل امل�صابني باخلرف ياأتي بنتائج اإيجابية 
على حالتهم ال�صحية والنف�صية، وذلك وفقاً لنتائج درا�صة 
اأمريكية جديدة. واأو�صحت الرابطة االأملانية اأنه اإذا كانت 
مقيدة  باخلرف  امل�صابني  لاأ�صخا�ض  املعرفية  ال��ق��درات 
ب�صكل ب�صيط، فمن املحتمل اأن يعمل العزف املو�صيقي على 
اأو  اأو االنتباه  تعزيز بع�ض املهارات االأخ��رى مثل االإدراك 
االأمريكية  الدرا�صة  واأ�صافت  اأكرب.  بدرجة  امل�صكات  حل 
املزاجية  ي�صاعد على حت�صني احلالة  املو�صيقي  العزف  اأن 
لدى االأ�صخا�ض امل�صابني باخلرف والتخفيف من حاالت 

اخلوف والقلق واالكتئاب لديهم.

الزبادي والزهامير.. ارتباط توؤكده درا�ضة حديثة
�صمن  "الزبادي"  ك���وب  ي���اأت���ي  م���ا  ع����ادة 
الوجبات االأ�صا�صية يف كثرٍي من االأنظمة 
ُين�صح  ال�����ص��ح��ي��ة، وع�����ادة م���ا  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الع�صاء؛  على  اأو  االإف��ط��ار  على  بتناوله 
كونه خفيف على املعدة، وغني بالعنا�صر 
به  ُين�صح  كما  للج�صم،  املهمة  الغذائية 

دائماً الذين ي�صعون اإىل اإنقا�ض وزنهم.
"الزبادي" اأنه ي�صاعد  ومن املعروف عن 
ع��ل��ى ال��ه�����ص��م وال��ت��خ��ل�����ض م��ن م�صكات 
يدعم اجلهاز  كونه  ع��اوة على  االأمعاء، 
امل���ن���اع���ي؛ الح���ت���وائ���ه ع��ل��ى ن�����ص��ب��ة كبرية 
ذا  فهو  ث��م  وم��ن  النافعة،  البكترييا  م��ن 
خ�صائ�ض داعمة للوقاية من االأمرا�ض، 
ال �صيما االلتهابات وا�صطرابات االأمعاء، 
ذل���ك اإىل ج��ان��ب ك��ون��ه ي��ق��ل��ل م��ن خطر 
وي�صاعد  ال���دم،  ب��ارت��ف��اع �صغط  االإ���ص��اب��ة 
بالن�صبة  املهبلية  الفطريات  ع��اج  على 

للن�صاء.

"الزبادي"  ارتباط  اأك��دت  جديدة  درا�صة 
بالن�صبة  األزهامير  مر�ض  من  بالوقاية 
اختربت  اأن  ب��ع��د  وذل�����ك  ال�����ص��ن،  ل��ك��ب��ار 
تاأثري ميكروبيوتا االأمعاء )وهي جمموع 
امليكروبات املتعاي�صة داخل ج�صم الكائنات 

احلية( على الدماغ واملناعة الع�صبية.
يعي�ض 100 تريليون من الكائنات احلية 
الدقيقة املذهلة يف اأمعاء االإن�صان - �صواء 
كانت جيدة اأو �صيئة- يتاأثر جهاز املناعة 
البحث  ف��ري��ق  واأظ��ه��ر  بينها.  ب��ال��ت��وازن 
�صهدت  املخترب  ق��وار���ض  اأن  اأيرلندا  من 
االإدراكية  وال��وظ��ي��ف��ة  ال���ذاك���رة  يف  زي����ادة 
م��ن خ��ال اإدخ���ال اأن���واع معينة م��ن تلك 
اأن  عن  الدرا�صة  نتائج  ك�صفت  البكرتيا. 
عاجياً  ه��دف��اً  ي��ك��ون  ق��د  "امليكروبيوم 
ال�صحية  ال�����ص��ي��خ��وخ��ة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ن��ا���ص��ب��اً 
واأداء  ا�صتقاليته  يف  امل�����ص��ن  )ا���ص��ت��م��رار 

اأن�صطته اليومية(".

 Cota 905 ا يف حي الفنزويلي دانيال دير�س, احلا�صل على امليدالية الف�صية االأوملبية يف ط�كي� , ي�ؤدي عر�صً
ال�صهري يف كاراكا�س, فنزويال.    رويرتز

كارينا كابور ت�ضتلقي على الأر�ض ب�ضبب وزنها
خال  م��ن  عائلتها  م��ع  اليومية  بن�صاطتها  متابعيها  كابور   ك��اري��ن��ا  النجمة  ت��واك��ب 

من�صوراتها عرب �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي.
ون�صرت كابور يف �صفحتها �صورة ظهرت فيها م�صتلقية على االأر�ض من التعب بعد 

اأدائها بع�ض التمارين الريا�صية.
البع�ض  اأن الحظ موؤخراً  بعد  املتابعني خ�صو�صاً  اأالف  اإعجاب  والقت �صورتها 

منهم اكت�صابها وزناً زائداً ون�صحهها مبواظبة اأعمالها الريا�صية.
ون�صرت  فيه ق�ص�ض حملها،  ا�صمها تروي  يحمل  كتاباً  اأطلقت  كابور قد  وكانت 
حتمل  وهي  �صورة  االجتماعي،  التوا�صل  موقع  على  اخلا�صة  �صفحتها  عرب 
الكتاب، واأرفقتها بتعليق اأعلنت فيه موعد اإطاقه، معتربة اأن الكتاب مبثابة 

ابن ثالث لها، معربًة عن حما�صها الإطاقه.
وتفاعل مع املن�صور عدد كبري من متابعيها، الذين عربوا عن فرحهم بهذا 

اخلرب.


