
   

الإمارات تر�سل م�ساعدات 
غذائية اإىل موريتانيا

•• اأبوظبي-وام:

اأر�سلت دولة الإم��ارات اأم�س طائرة م�ساعدات حتتوي على 49 طناً 
الإن�سانية خالل  املبادرات  اإىل موريتانيا، �سمن  الغذائية  امل��واد  من 
�سهر رم�سان الكرمي، لتوفري الحتياجات ل�سريحة من ال�سكان التي 
فر�ستها  التي  ال��ظ��روف  نتيجة  �سعبة،  اإن�سانية  اأو���س��اع  من  تعاين 

تداعيات جائحة كوفيد19-.
اجلمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  امل��ه��ريي  غ��امن  �سعادة حمد  وق���ال 
اإىل تقدمي كل  دائما  الإم��ارات  ت�سعى دولة   : املوريتانية  الإ�سالمية 
الدول  كافة  وم�ساعدة  الإن�سانية،  ال�ستجابة  لتعزيز  املمكن  الدعم 
الت�سامن  تتطلب  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  يف  ال�سقيقة  العربية 
والتعاون لتخطي الآثار القا�سية جلائحة كوفيد19- على املجتمعات، 

وخا�سة من الن�ساء والأطفال.              )التفا�سيل �س3(

�أجرت 160,390 فح�صا ك�صفت عن 1,759 �إ�صابة
ال�سحة تعلن �سفاء 1,580 حالة جديدة من كورونا

••  اأبوظبي - وام:

متا�سيا مع خطة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 160،390 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات 
ال� 24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث 
تقنيات الفح�س الطبي.   و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف 
الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا.   )التفا�سيل �س4(  1،759

الدكتور رفيق بوجدارية

طلب من �لأجهزة �لأمنية �لت�صّدد يف مكافحة عمليات تهريب �ملخدر�ت ومن يقف ور�ءها

عون يوؤكد حر�ص لبنان على اأف�سل 
العالقات مع ال�سعودية والدول العربية

•• بريوت-وكاالت:

بعد �سبط ال�سعودية �سحنة خمدرات مهربة من لبنان، 
وحظر ا�سترياد الفاكهة واخل�سار منه، �سددت ال�سلطات 
اللبنانية، اأم�س الثنني، على التم�سك باأف�سل العالقات 

مع اململكة، والت�سدد يف مكافحة تهريب املخدرات.
عقد  لقاء  اإث��ر  بيان  يف  اجلمهورية  رئا�سة  اأعلنت  كما 
اأنها  امل��ل��ف،  ه��ذا  لبحث  احلكومة  رئي�س  م��ع  بعبدا  يف 
طلبت من النيابة متابعة التحقيقات املتعلقة بتهريب 
تعيد  باأن  اأملها  عن  واأعربت  ال�سعودية.  اإىل  املخدرات 
ا�سترياد اخل�سراوات والفاكهة  اململكة النظر يف حظر 

اللبنانية
وزير  ع��ون  مي�سال  اجلمهورية  رئي�س  كلف  ذل��ك،  اإىل 
الداخلية بالتن�سيق مع ال�سعوديني للك�سف عن مهربي 
ت��ل��ك عمليات  ت��ك��رار م��ث��ل  امل���خ���درات واحل��ي��ل��ول��ة دون 

التهريب.
اأن���ه طلب من  اأع��ل��ن يف م�ستهل الج��ت��م��اع  وك���ان ع��ون 
الأجهزة الأمنية الت�سّدد يف مكافحة عمليات التهريب 
اأنواعه  بكافة  التهريب  اأن  واأك���د  وراءه����ا.  يقف  وم��ن 
وباأي �سكل من الأ�سكال ي�سر بالبالد وحظر ال�سعودية 

ملنتجات لبنان خلري دليل على ذلك.
كما �سدد على حر�س بالده على املحافظة على اأف�سل 
الأمن  ال�سقيقة وحماية  العربية  ال��دول  العالقات مع 

وال�ستقرار فيها.
ح�سان  الأع��م��ال  ت�سريف  حكومة  رئي�س  ق��ال  ب���دوره، 

اأي  بالطبع  يقبلون  ل  واللبنانيني،  ال��دول��ة  اإن  دي��اب 
اأذى لالأ�سقاء ال�سعوديني، ونحن حري�سون على اأف�سل 
اأ����س���اف: ن��ح��ن ب��ال��ت��اأك��ي��د م��ع اململكة يف  ال��ع��الق��ات. و 
حماربة �سبكات التهريب بفروعها اللبنانية وال�سعودية 
مالحقة  وم��ع  ال���دول،  من  بالعديد  املمتدة  وخيوطها 

املتورطني.
وك����ان����ت ال�������س���ع���ودي���ة اأع���ل���ن���ت اجل���م���ع���ة ح���ظ���ر دخ����ول 
اخل�سراوات والفواكه اللبنانية اأو عبورها من اأرا�سيها، 

اعتباراً من الأحد.
ويف �سياق مت�سل، اأفادت مرا�سلة �سكاي نيوز عربية يف 
�سحنة  بتهريب  مرتبطني  �سخ�سني  بتوقيف  ب��ريوت، 

املخدرات الأخرية لل�سعودية.
ال�سعودية يف ميناء جدة، قد متكنت،  وكانت اجلمارك 
اجل��م��ع��ة، م��ن اإح���ب���اط حم��اول��ة ت��ه��ري��ب ك��م��ي��ة كبرية 
5.3 ماليني حبة،  اأكرث  بلغت  الكبتاغون،  من حبوب 

خمفية داخل �سحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.
واأو�سح وكيل الهيئة العامة للجمارك لل�سوؤون الأمنية 
مل��ع��اي��ري اخلطورة،  وف��ق��ا  اأن���ه  النعيم  ع��ل��ي  ب��ن  حم��م��د 
ال��ت��ي ك��ان��ت يف طريقها من  ا���س��ت��ه��داف الإر���س��ال��ي��ة  مت 

جمهورية لبنان اإىل اململكة.
امل��ي��ن��اء، مت��ّك��ن��ت اجلمارك  اإىل  وت��اب��ع: ع��ن��د و���س��ول��ه��ا 
حبة   5.383.400 ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  م���ن  ال�����س��ع��ودي��ة 
بحيث  رم���ان،  فاكهة  اإر�سالية  داخ��ل  ��ب��اأة  خمخُ كبتاغون 
جرى اإخفاء تلك الكمية الكبرية من احلبوب بطريقة 

فنية داخل ثمار الرمان.

حامد بن زايد ي�سهد املحا�سرة الثانية ملجل�س حممد بن زايد الرم�ساين   )وام(

�صهد �ملحا�صرة �لثانية ملجل�س حممد بن ز�يد �لرم�صاين حول �ل�صحة و�ل�صالمة عامليا

حامد بن زايد: املجال ال�سحي اأ�سبح جزءًا 
اأ�سا�سيا من التنمية والتطور يف الدولة 

•• اأبوظبي-وام:

ع�سو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
الثانية  الرم�سانية  املحا�سرة  التنفيذي  املجل�س 
التي عقدت عن  العام  زاي��د لهذا  ملجل�س حممد بن 
بعد، حتت عنوان )تعزيز ال�سحة وال�سالمة عامليا.. 
�سحتنا و�سالمتنا يف تاآزرنا( ، و�سلطت ال�سوء على 
والرتاحم  وال���ت���اآزر  الت�سامن  قيم  تر�سيخ  اأه��م��ي��ة 
الإن�ساين لتحقيق ال�سحة العاملية بجانب التحديات 

التي تواجهها ال�سحة يف العامل واملبادرات واحللول 
الأخري  امليل  اإىل  ال��و���س��ول  يف  ت�سهم  التي  املبتكرة 
م��ن ك��ل مرحلة م��ن م��راح��ل امل��ب��ادرات ال��ه��ادف��ة اإىل 
حتقيق  و�سرعة  الأم��را���س  من  الإن�سان  حياة  انقاذ 

الأهداف املن�سودة.
�سارك يف اجلل�سة .. معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 
وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل والدكتور لري 
بريليانت عامل يف جمال الأوبئة ونا�سط يف املجالت 

الإن�سانية واخلريية.             )التفا�سيل �س2(

�أملانيا تنتقد تعليق �أن�صطة منظمة نافالني يف رو�صيا 

تبادل طرد الدبلوما�سيني يتوا�سل بني مو�سكو ودول اأوروبية
•• عوا�صم- وكاالت:

اأن�سطة  الرو�سي  الق�ساء  اأن تعليق  الأملانية  اعتربت احلكومة 
مع  يتنافى  اأم��ر  نافالني  األيك�سي  الكرملني  ملعار�س  منظمة 
مريكل،  اأجنيال  حكومة  با�سم  املتحدث  وق��ال  القانون.  دول��ة 
�ستيفن زايربت، يف موؤمتر �سحايف اإن ا�ستخدام اأدوات مكافحة 
اأم��ر مناٍف  �سيا�سية غري مرغوب فيها هو  اآراء  الإره��اب �سد 

ملبادئ دولة القانون.
الثنني  رومانيا  يف  اخلارجية  وزارة  اأعلنت  بينما  ذل��ك  ياتي 
اأنها �ستطرد دبلوما�سيا رو�سيا، لتكون اآخر دولة اأوروبية تقوم 
تخو�س  التي  ت�سيكيا  جمهورية  م��ع  ت�سامنا  كهذه  بخطوة 

�سجالت مع مو�سكو.

ال��رو���س��َي��ني ب��ع��دم��ا األ��ق��ت ال�����س��رط��ة القب�س ع��ل��ى ق��ب��ط��ان يف 
اإىل  �سّرية  ع�سكرية  وث��ائ��ق  بيعه  اأث��ن��اء  الإي��ط��ال��ي��ة  البحرية 

م�سوؤول يف ال�سفارة الرو�سية.
وعمل ال�سابط يف البحرية والرت بيوت يف مكتب رئي�س هيئة 
الأركان و�سّلم بح�سب تقارير اإعالمية ملفات اإىل الرو�س لقاء 

دولر(.  6000( يورو   5000
اإياه  الرو�سي، وا�سفة  الإج��راء  و�سارعت روم��ا الثنني لإدان��ة 
اإجراء  للرد على  ياأتي  اأن��ه  اإذ  له  اأ�سا�س  باأنه غري من�سف ول 

م�سروع قامت به ال�سلطات الإيطالية دفاعا عن الأمن.
دبلوما�سيني  طرد  ق��رارات  موجة  الأخ��رية  الأ�سابيع  و�سهدت 
رو�س من دول اأوروبية والوليات املتحدة على خلفية اتهامات 

بالقر�سنة الإلكرتونية والتج�س�س.

اأنه �سيتم اعتبار نائب امللحق الع�سكري لدى  واأف��ادت ال��وزارة 
�سخ�سا  غري�ساييف  األيك�سي  بوخار�ست  يف  الرو�سية  ال�سفارة 
اأن�����س��ط��ت��ه وحت��ّرك��ات��ه املنافية  غ��ري م��رغ��وب ف��ي��ه.. يف ���س��وء 

لتفاقية فيينا ب�ساأن العالقات الدبلوما�سية.
اإيطايل  دبلوما�سي  طرد  ق��ررت  اأنها  الثنني  مو�سكو  واأعلنت 
ردا على الطرد غري الوّدي مل�سوؤوَلني رو�سَيني من اإيطاليا يف 
لإدانة  روم��ا  �سارعت  بينما  جت�س�س،  ف�سيحة  اثر  مار�س  اآذار 

اخلطوة التي اعتربتها غري من�سفة.
الإيطايل  ال�سفري  ا�ستدعت  اأنها  الرو�سية  اخلارجية  واأف��ادت 
ومت اإبالغه باأن رو�سيا تعترب امللحق البحري الإيطايل �سخ�سا 

للمغادرة. �ساعة  غري مرغوب فيه ومتنحه مهلة 24 
امل�سوؤوَلني  �ستطرد  اأنها  املا�سي  ال�سهر  اأواخ���ر  روم��ا  واأعلنت 

�صغوط على جون�صون �إثر �تهامه بعدم �لكرت�ث لوفيات كوفيد 

الحتاد الأوروبي يعلن عن تعديالت لقوانني ال�سفر بزمن كورونا

مقاتلون موالون للمعار�سة يغلقون اأحياء يف مقدي�سو
•• مقدي�صو-وكاالت:

هيمن التوتر �سباح اأم�س الثنني على مقدي�سو، حيث 
بع�س  اإىل  املنافذ  للمعار�سة  م��وال��ون  مقاتلون  اأغ��ل��ق 
على  ال�سومايل  اجلي�س  مع  مواجهات  غ��داة  الأح��ي��اء 
خلفية الأزمة ب�ساأن متديد ولية الرئي�س حممد عبد 
اهلل حممد. ومت تقييد احلركة على املحاور الرئي�سية 
للعا�سمة ون�سب حواجز ليال على الطرق املوؤدية اإىل 
معاقل املعار�سة بينما انت�سر م�سلحون وعربات مزودة 

باأ�سلحة ر�سا�سة، بح�سب �سهود.
ال�����س��ك��ان وي���دع���ى ع��ب��د اهلل م���ري لوكالة  اأح�����د  وق�����ال 
واملقاتلني  ال�����س��وم��ال��ي��ة  ال���ق���وات  اإن  ب���ر����س  ف��ران�����س 
املوالني للمعار�سة متركزوا على امتداد بع�س الطرق 
يف  ولكن  ت�سري  ال��ع��ام  النقل  و�سائل  بع�س  الرئي�سية، 

بع�س املناطق ل يخُ�سمح لأي �سخ�س بالتنقل.

الن�سف  منذ  عميقة  �سيا�سية  اأزم���ة  ال�سومال  تعي�س 
الثاين من العام املا�سي، بعد ف�سلها يف اإجراء انتخابات 
اأواخر 2020 ومطلع 2021 كما هو خمطط ب�سبب 

غياب الإجماع ال�سيا�سي.
ال�سومايل قانونا  الربملان  اأقر  اأبريل،  ني�سان   12 ويف 
ميدد ولية الرئي�س ال�سومايل �سنتني بعد انق�سائها 
عامة  انتخابات  اإج��راء  على  وين�س  �سباط فرباير،  يف 

مبا�سرة عام 2023.
ويف وق��ت لح��ق، وق��ع تبادل ث��ان لإط��الق النار يف حي 
مارينايا املجاور. و�سمع دوي اإطالق نار متقطع خالل 
هذه  كانت  اإذا  م��ا  معرفة  املمكن  م��ن  يكن  ومل  الليل. 

املواجهات قد اأ�سفرت عن �سقوط �سحايا.
للمعار�سة  موالون  م�سلحون  �سيطر  الثنني،  و�سباح 
على هذه الأحياء حيث يقيم قادة املعار�سة - بالإ�سافة 
اإىل حي بريمودو، حيث كان ال�سكان يغادرون منازلهم.

 9 بحق  الإع��دام  حكم  تنفيذ 
كردا�سة مذبحة  يف  متورطني 

•• القاهرة-وكاالت:

ب�سجن  امل�سرية  ال�سلطات  ن��ف��ذت 
وادى النطرون، اأم�س، حكم الإعدام 
املحكوم عليهم  9 من  ال�سادر �سد 
والتي  ك��ردا���س��ة  مذبحة  ق�سية  يف 
عقب   2013 اأغ�سط�س  يف  وق��ع��ت 

ف�س اعت�سامي رابعة والنه�سة.
وكانت حمكمة جنايات القاهرة قد 
ق�ست بالإعدام �سنًقا ل� 20 متهًما 
الق�سية  يف  حم��اك��م��ت��ه��م  اإع�����ادة  يف 
وال����ت����ي اأ�����س����ف����رت ع����ن م��ق��ت��ل 14 
م��ن اأف����راد و���س��ب��اط م��رك��ز �سرطة 

املدينة.
عنا�سر  م����ن  امل���ت���ه���م���ون  واق���ت���ح���م 
الإخ���������وان م���رك���ز ال�������س���رط���ة عقب 
اعت�سامي  ب��دء ف�س  ع��ن  الإع���الن 
رابعة والنه�سة مدججني بالأ�سلحة 
ال��ن��اري��ة وال��ق��ذائ��ف وق��ت��ل��وا ماأمور 
املركز ونائبه ومعاوين املباحث و7 
وهم  واجلنود،  الأمناء  من  اآخرين 
ال���ل���واء حم��م��د ج��رب ون��ائ��ب��ه عامر 
ع��ب��د امل��ق�����س��ود، وال��ن��ق��ي��ب حممد 
فاروق، معاون املباحث، واملالزم اأول 

وفاة 4 �أطباء بكورونا يف يومني
تون�ص: و�سع �سحي خطري 
وكارثة �سحية على الأبواب

•• الفجر -تون�س

اأكد الدكتور رفيق بوجدارية رئي�س ق�سم الطوارئ مب�ست�سفى عبد الرحمان مامي 
باأريانة، اأم�س الثنني، اأن الو�سع ال�سحي خطري جدا وان البالد على ابواب كارثة 
�سحية م�سريا اىل ان ارقام ال�سابات وعدد الوافدين على امل�ست�سفيات يف ارتفاع 

لفتا اىل ان طاقة ا�ستيعابها بلغت حدها الق�سى.          )التفا�سيل �س11(

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 48 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة
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االنتهاء من ر�صد املواد اخلطرة وتدقيق 
اإجراءات ال�صالمة باملن�صاآت يف اأبوظبي

اأخبار االإمارات

ميلي�صيا حزب اهلل ت�صابق 
الزمن الإغراق املنطقة باملخدرات

عربي ودويل

دوري االأبطال.. ريال يواجه 
ت�صل�صي باأهداف تتجاوز النتيجة 

الفجر الريا�صي

اجتماع بني وفدي اللجنة الع�سكرية 
الليبية والأمم املتحدة يف �سرت

•• �رست-وكاالت:

بعد ت�سريحات وزيرة اخلارجية الليبية، جنالء املنقو�س، حول �سرورة خروج املرتزقة 
الأط��راف الإخوانية،  التوتر بني  البالد، والتي �ساعدت من  والقوات الأجنبية من 
و�سل وفدا اللجنة الع�سكرية الليبية 5+5 ووفد الأمم املتحدة الع�سكري اإىل �سرت.

وبداأت الأط��راف اجتماعاً لبحث تنفيذ باقي النقاط العالقة يف اتفاق وقف اإطالق 
النار الذي مت التو�سل اإليه يف جنيف نهاية العام املا�سي )2020(، وعلى راأ�سها فتح 

الطريق ال�ساحلي بني �سرت وم�سراتة.
اأن تناق�س الوفود التي ت�سم ممثلي اجلي�س الوطني وقوات موالية  كما من املقرر 
الألغام  ون��زع  وال�سرطية،  الأمنية  الفرعية  اللجان  عمل  تقارير  الوحدة،  حلكومة 
م�سادر  وكان  الليبية.  الأرا�سي  من  الأجانب  املرتزقة  واإخ��راج  احلربية،  واملخلفات 
اإعالمية  قد اأفادت الأحد، باأن الجتماع �سينطلق مب�ساركة البعثة الأممية وفريق 

املراقبني الدوليني ومندوبي اللجان الفرعية املنبثقة من اللجنة الع�سكرية.

اأبو الغيط: ت�سعيد احلوثي يف 
اإن�سانية لأزمة  �سيوؤدي  ماأرب 

•• القاهرة-وكاالت:

اأكد الأمني العام للجامعة العربية 
الثنني،  اأم�س  الغيط،  اأب��و  اأحمد 
مليلي�سيا  الع�سكري  الت�سعيد  اأن 
احلوثي على ماأرب �سيوؤدي لأزمة 

اإن�سانية.
املبعوث  ا�ستقباله  خ���الل  و���س��دد 
الأممي اإىل اليمن مارتن غريفث�س 
يف القاهرة على اأن اخلطوة الأوىل 
تتمثل  �سيا�سية  ت�سوية  اأي  ن��ح��و 
يف حت��ق��ي��ق وق���ف ف����وري لإط���الق 
ال�����ن�����ار يف ع����م����وم ال����ي����م����ن، ومب���ا 
الإن�سانية  الأزم��ة  بتخفيف  ي�سمح 
اأبناء  منها  يعاين  التي  اخلطرية 

ال�سعب اليمني.
�سغوط  مم���ار����س���ة  اإىل  دع����ا  ك��م��ا 
دول����ي����ة ج�������ادة ع���ل���ى احل���وث���ي���ني، 
تخُ�ساندهم،  التي  الإقليمية  والقوة 
من اأجل وقف اإطالق النار ب�سكل 

فوري و�سامل.
اأن يتحول  اأبدى رف�سه  اإىل ذلك، 
ال��ي��م��ن ك��م��ن�����س��ة ل��ل��ه��ج��م��ات على 
اأن  اأو  ال�سعودية  العربية  اململكة 
باأجندات  ره���ن���اً  م�����س��ريه  �����س��ب��ح  يخُ
اليمن  مب�سالح  تخُبايل  ل  اإقليمية 

اأو مبعاناة اليمنيني.
وك��ان املبعوث الأمم��ي اإىل اليمن، 
الذي  الهجوم  الأح���د،  م�ساء  دان 
نفذته ميلي�سيا احلوثي، وا�ستهدَف 
يف  الع�سكري  ال�ستقالل  مع�سكر 
اأ�سفَر عن مقتل  مدينِة م��اأرب، ما 
ثمانني جندًيا على الأقل، بح�سب 

الإح�ساءات الأولية.
هذه  اأن  ب��ي��ان  يف  غريفث�س  واأك����د 
تعرقل  ق��د  الع�سكرية  الأن�����س��ط��ة 
اأي تقدم، لفتا اإىل اأن التقدم نحو 

خف�س الت�سعيد هو ه�س اأ�سال.

•• عوا�صم-وكاالت

اأع��ل��ن الحت���اد الأوروب�����ي ع��ن ت��ع��دي��الت مهمة لقوانني 
ال�سفر بزمن فريو�س كوفيد19- بدءاً من قول رئي�سة 
اإن الحتاد  دير لين،  اأور�سول فون  الأوروبية  املفو�سية 
على  ح�سلوا  ال��ذي��ن  ل��الأم��ريك��ي��ني  �سي�سمح  الأوروب������ي 
الدول  لتلك  ال�سفر  من  كوفيد19-،  لفريو�س  تطعيم 

لق�ساء عطالتهم ال�سيفية فيها.
واأو�سحت اأور�سول فون دير لين يف مقابلة مع �سحيفة 
نيويورك تاميز الأمريكية، اأن الأمريكيني ممن ح�سلوا 
على جرعتني من لقاح كورونا، �سيكون مبقدورهم زيارة 

دول الحتاد الأوروبي.
وتبنى الحتاد الأوروبي قيودا �سارمة على ال�سفر اإىل دول 
الحتاد البالغ عددها 27 دولة العام املا�سي، اإذ ل ي�سمح 
اأ�سرتاليا ونيوزيلندا  اإل من  بالرحالت غري ال�سرورية 

ورواندا و�سنغافورة وكوريا اجلنوبية وتايالند.
ولدخول هذه القائمة، يتوجب األ تزيد اإ�سابات كوفيد-

حالة لكل 100 األف   25 عن  الدولة،  يف  اجلديدة   19
�سخ�س يف مدة اأ�سبوعني، مع �سرورة األ تعود اأكرث من 
الفريو�س  عن  الك�سف  الختبارات  من  املئة  يف   4 ن�سبة 
ما  وف��ق  اإيجابية،  اأ�سبوع  يف  اإج��راوؤه��ا  مت  والتي  التاجي 

ذكرت �سحيفة ذا غارديان الربيطانية.

اأن  اإىل  مقابلتها  يف  الأوروبية  املفو�سية  رئي�سة  واأ�سارت 
ال�سروري،  غري  ال�سفر  ب�ساأن  الأوروب���ي  الحت��اد  قواعد 
اأي�سا  لتاأخذ  ال�سيف،  املنا�سب بف�سل  الوقت  �ستتغري يف 

يف العتبار م�سالة انت�سار التطعيم.
اإىل ذلك، نفى رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون 
الثنني اأن يكون قد قلل من اأهمية احتمال وفاة الآلف 
ف�ساد  ب�ساأن  خ��الف  ت�ساعد  ظ��ل  يف  كوفيد19-،  ج���ّراء 

احلكومة لي�سل اإىل �سدور دعوات ل�ستقالته.
اأن  الأوىل  �سفحتها  على  ميل  ديلي  �سحيفة  وعنونت 
بالآلف  روؤي��ة اجلثث مكومة  ل  يف�سّ اإن��ه  ق��ال  جون�سون 

على فر�س اإغالق ثالث لحتواء الفريو�س.
ويف نهاية املطاف، اأمر جون�سون بفر�س قيود جمددا يف 

كانون الثاين يناير.
ك��ب��ري م�ساعديه  ���س��ج��ال ح���اد م��ع  لكنه غ���ارق ح��ال��ي��ا يف 
حيال  �سيا�ساته  خلفية  على  كامينغز  دومينيك  ال�سابق 

التعامل مع فريو�س كورونا وتعامالته املالية.
جون�سون  ق��ال  بالت�سريح،  اأدىل  ك��ان  اإن  ���س��وؤال��ه  ول���دى 
اأظن  اأن الأمر املهم الذي  اأعتقد  لل�سحافيني ل، لكنني 
�سمان  ه��و  كحكومة  ب��ه  ن��ق��وم  ب���اأن  يريدوننا  النا�س  اأن 

جدوى تدابري الإغالق.
وي��ط��ال��ب ح����زب ال��ع��م��ال امل���ع���ار����س ب��ت��ح��ق��ي��ق ع��اج��ل يف 

التهامات التي ن�سرها كامينغز يف مدونته.

الكرملني: ل اتفاقًا على موعد 
ومكان القمة بني بوتني وبايدن

•• مو�صكو- رويرتز:

اإن  الثنني  اأم�س  الكرملني  ق��ال 
رو����س���ي���ا وال����ولي����ات امل���ت���ح���دة مل 
ت��ت��ف��ق��ا ب��ع��د ع��ل��ى م��وع��د ومكان 
الرئي�س  ب��ني  قمة  اج��ت��م��اع  عقد 
ف������الدمي������ري ب�����وت�����ني ون����ظ����ريه 
الأم���ري���ك���ي ج���و ب���اي���دن، واأن�����ه ل 
من  كثري  يف  النظر  يتعني  ي��زال 
العوامل قبل التو�سل اإىل اتفاق.
الرو�سية  الإع���الم  وك��ال��ة  ونقلت 
عن اأحد م�ساعدي الكرملني يوم 
يف  يعقد  قد  الجتماع  اأن  الأح��د 

يونيو )حزيران(.
كومر�سانت  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك������رت 
ال��رو���س��ي��ة ن��ق��اًل ع��ن م�����س��ادر مل 
ب��اي��دن ع��ر���س على  اأن  ت�����س��م��ه��ا، 
ب����وت����ني الج����ت����م����اع ي����وم����ي 15 
دولة  يف  )ح��زي��ران(  يونيو  و16 

اأوروبية. 

�لرئا�صية �لفرن�صية 2022
خ�سر الي�سار فر�سته, لأنه مل يعد واقًعا �سيا�سًيا!

•• الفجر -كري�صتيان �صاملون –ترجمة خرية ال�صيباين

اإذا كان هناك �سبب واحد لالهتمام باجتماع قادة الي�سار يف 17 اأبريل 
لي�س على  املنا�سبة  املحرز يف هذه  التقدم  مالحظة  ف�سيكون   ،2021
طريق احت��اد الي�سار، وامن��ا يف تلك املحاكاة. ذهب احل��دث اإىل ما وراء 

م�سرح احليلة واحل�سابات ال�سيا�سية، واإىل ما وراء املوؤامرة نف�سها.
)التفا�سيل �س17(

مقاتل موايل للمعار�سة يطلق قذيفة »اآر بي جي« يف اأحد �سوارع  العا�سمة ال�سومالية مقدي�سو   )رويرتز(

�سورة جماعية من دون وحدة حقيقية
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اأخبـار الإمـارات

�صهد �ملحا�صرة �لثانية ملجل�س حممد بن ز�يد �لرم�صاين بعنو�ن تعزيز �ل�صحة و�ل�صالمة عامليا ..�صحتنا و�صالمتنا يف تاآزرنا 

حامد بن زايد: ال�سحة هي اأغلى ما ميتلكه الإن�سان .. وبف�سل من اهلل ثم بقيادتنا الر�سيدة اأ�سبح املجال ال�سحي جزءا اأ�سا�سيا من التنمية والتطور يف الدولة 
�سموه يوؤكد: نقدر كثريا ت�سحيات اخلطوط الأمامية وجهودهم اجلبارة ونلم�ص م�ستوى الرعاية التي يقدمونها للمر�سى

•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  ع�سو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�����س��ي��خ  �سمو  �سهد 
التنفيذي املحا�سرة الرم�سانية الثانية ملجل�س حممد بن زايد 
لهذا العام التي عقدت " عن بعد " حتت عنوان " تعزيز ال�سحة 
و�سلطت   ،" ت��اآزرن��ا  يف  و�سالمتنا  �سحتنا  ع��امل��ي��ا..  وال�����س��الم��ة 
والرتاحم  وال��ت��اآزر  الت�سامن  قيم  تر�سيخ  اأهمية  على  ال�سوء 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  بجانب  العاملية  ال�سحة  لتحقيق  الإن�����س��اين 
التي  املبتكرة  واحللول  وامل��ب��ادرات  العامل  يف  ال�سحة  تواجهها 
ت�سهم يف الو�سول اإىل امليل الأخري من كل مرحلة من مراحل 
املبادرات الهادفة اإىل انقاذ حياة الإن�سان من الأمرا�س و�سرعة 

حتقيق الأهداف املن�سودة.
الها�سمي وزيرة  اإبراهيم  بنت  .. معايل رمي  �سارك يف اجلل�سة 
دولة ل�سوؤون التعاون الدويل والدكتور لري بريليانت عامل يف 
جمال الأوبئة ونا�سط يف املجالت الإن�سانية واخلريية. وعر�س 
خ���الل اجل��ل�����س��ة م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ت��ن��اول ج��ه��ود دول����ة الإم�����ارات 
الأمرا�س  على  الق�ساء  جمال  يف  العاملية  الإن�سانية  واملبادرات 
امل��ي��ل الأخري  امل���داري���ة املهملة و���س��ل��ل الأط���ف���ال وغ���ريه وب��ل��وغ 
لإجناح اجلهود التي تبذل يف هذا املجال .. فيما حتدث خالل 
الوطن  فخر  مكتب  ع��ام  مدير  بركات  مها  الدكتورة  الفيديو 
 " العطاء  " دب��ي  ل�  التنفيذي  الرئي�س  القرق  ط��ارق  والدكتور 
باك�ستان  مل�ساعدة  الإم��ارات��ي  امل�سروع  مدير  الغفلي  وع��ب��داهلل 
ديوان  يف  الإ�سرتاتيجية  ال�سوؤون  مكتب  مدير  املبارك  ون�سار 

ويل عهد اأبوظبي.
ورحب �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان بامل�ساركني.. ونقل 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اإليهم حتيات �ساحب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتنياته 

لهم ال�سحة وال�سالمة مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك.  
بهذا  امل�ساركني  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حامد  �سمو  هناأ  كما 
ال�سهر الف�سيل .. داعيا اهلل عز وجل اأن يجعله �سهر خري وبركة 

على اجلميع.
واأعرب �سموه عن �سكره وتقديره للجهود التي يبذلها امل�ساركون 
يف دعم جمالت ال�سحة املختلفة، خا�سة يف ظل الظروف التي 

يعي�سها العامل اليوم اإثر تداعيات جائحة " كورونا ".
وقال �سموه: اإننا جميعا نتفق باأن ال�سحة هي اأغلى ما ميتلكه 
الر�سيدة  بقيادتنا  ثم  اهلل  من  وبف�سل  واحلمداهلل   .. الإن�سان 
اأ�سبح املجال ال�سحي �سواء على م�ستوى املرافق اأو الت�سريعات 

جزءا اأ�سا�سيا من التنمية والتطور يف الدولة ".
اأن����ه ل مي��ك��ن مواجهة  اأث��ب��ت��ت  اأن اجل��ائ��ح��ة  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
اإل م��ن خ��الل التعاون والعمل  ال��ع��امل  الأم��را���س والأوب��ئ��ة يف 
اجلهود  موا�سلة  يف  كبري  الأم��ل  لذلك   .. امل�سرتك  اجلماعي 
ال��دول��ي��ة لإي���ج���اد اأر���س��ي��ة ق��وي��ة ل��ل��ت��ح��رك وال��ت��ع��اون وتبادل 
اأي حتديات  ملواجهة  بينها  فيما  وال��ت��اآزر  ال��دول  اخل��ربات بني 

�سحية م�ستقبلية.
ويف مداخلة ل�سموه مع معايل رمي الها�سمي .. قال اإن الهتمام 
انت�سار  ن�سبيا يف ظل  ك��ان  ال�سحة  ال��دويل يف جم��ال  بالتعاون 
التعاون وجعله  " .. فكيف ميكن تعزيز هذا  " كورونا  جائحة 

اأقوى وم�ستمرا حتى بعد اجلائحة ؟.
وقالت معايل رمي الها�سمي يف اإجابتها .. اإن التعاون الدويل يف 
�� 19 " لبد اأن يكون مبنيا على اأ�س�س ومبادىء  ظل " كوفيد 
�سامية ونحن وهلل احلمد يف دول��ة الإم���ارات، كانت كل مبادرة 
تطلق مبنية على قيم الت�سامح التعاي�س والتاآخي، هذه القيم 

التي حتدد وتر�سم ال�سخ�سية الإماراتية.
الإمارات  دول��ة  ن��رى  اأزم��ة عاملية  اأن��ه يف ظل  واأ�سافت معاليها 
 بتوجيهات قيادتها الر�سيدة تر�سل 2000 طن من امل�ساعدات 
الطبية اإىل اأكرث من 130 دولة، يف اإطار �سعيها اإىل ن�سر قيم 

اخلري والتعاون والت�سامن بني الب�سر.
الإن�ساين ولن  التاآزر  الدويل يف تر�سيخ  التعاون  اأهمية  واأكدت 
اإل من خالل احتادنا وتوحيد جهودنا  اإىل امليل الأخ��ري  ن�سل 

ال�ساملة وتكاملها.
 " " 100 مليون وج��ب��ة  م��ب��ادرة  اإىل  ال�سدد  ه��ذا  واأ���س��ارت يف 
اآل مكتوم  اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  التي 
"رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل" موؤخرا والتي جت�سد حب �سعب الإم��ارات وقيادته للخري 
و�سعيهم اإىل الرتقاء بالإن�سان و�سون كرامته .. واليوم خالل 
احلفاظ  يف  واملبادئ  القيم  هذه  اأهمية  �سنتناول  اجلل�سة  هذه 

على كرامة الإن�سان.
واأ�سافت " اأن دورنا يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل دائما 
املغفور له  التي تعلمناها من  الراقية  الإيجابية  ال�سورة  اإبراز 
" ونحن  ث��راه  اهلل  " طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
كمواطنني ومقيمني ن�ستمد من هذه ال�سمات والقيم وجنعلها 

اأ�سلوب حياة ".
مع  التعامل  وكيفية  ع��ام��ة  اجل���دري  م��ر���س  مكافحة  وب�����س��اأن 
جائحة مثل كوفيد �� 19 " خا�سة .. �ساأل �سموه الدكتور لري 
: ماهي الدرو�س التي نتعلمها من واقع خربتك وجتاربك يف 

هذا املجال .
وقال الدكتور لري يف رده .. اأول، �سكرا جزيال لدعوتي .. اأنا 
من  نوعني  هناك  اأن  وراأى   .. اليوم  هنا  ب��وج��ودي  ج��دا  �سعيد 
الق�ساء  من  تعلمها  التي  التقنية  ال��درو���س  اأولهما  ال��درو���س، 
على اجلدري وثانيهما الدرو�س الب�سرية .. فالدرو�س التقنية 
هي اأنه ل ميكنك ال�سيطرة على مر�س معد ما مل نتمكن من 
حت��دي��د م��ك��ان��ه وت��ط��وي��ق��ه .. ويف ح��ال��ة اجل����دري ك��ون��ه مر�سا 
عن  ال�ستجابة  ميكنك  الوجه  على  يظهر  لأن��ه  متييزه  ي�سهل 
امل�سابني  احتياجاتهم  توفري  خالل  ومن  النا�س،  عزل  طريق 
ال��ع��زل، ثم  م��غ��ادرة  اإىل  وال��ط��ع��ام حتى ل ي�سطروا  امل���ال  م��ن 
ميكنك تطعيمهم .. وهذا هو الدر�س الوبائي اأن التطعيم مهم، 
الب�سرية  اأما الدرو�س   .. وكذلك ال�ستجابة وال�سرعة مهمتان 
فهي تكاتف اأ�سخا�س من حوايل 100 دولة ميثلون كل الأديان 
اأخوة   .. معا  اجتمعوا  اللغات  وخمتلف  والأع����راق  واملعتقدات 

واأخوات وعملوا معا �سمن برنامج عاملي لإنقاذ حياة النا�س.
وقال اإن م�سكلة " كوفيد � 19 " هي اأننا ا�ستجبنا على امل�ستوى 
كان هناك  لذلك  ونتيجة  العاملي،  امل�ستوى  ولي�س على  املحلي، 
ما  وه��ذا  عامليا،  تعاونا  يتطلب  فالوباء   .. وخا�سرون  راب��ح��ون 
الأمر  وه��و  الأط��ف��ال،  و�سلل  الق�ساء على اجل��دري  تعلمناه يف 
الذي كنتم جميعا رائعني يف دعمكم ال�سخي له .. لكن بالن�سبة 
ال��دول الكبرية  " مل نتمكن من جعل   19  �� " كوفيد  جلائحة 
تعمل معا .. فاإ�سرتاتيجية التعامل املحلي ل ميكن اأن تنجح مع 
اجلائحة ويق�سى عليها واإمنا نحن بحاجة اإىل تن�سيق وتعاون 
عاملي .. واأعتقد اأن هذا هو اأكرب در�س تعلمته من التعامل مع 

اجلدري و�سلل الأطفال ودودة غينيا .
وتابع �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان حواره مع الدكتور 
لري .. وقال : لقد ذكرت مو�سوع التعاون العاملي، من وجهة 
نظرك هل ما قمنا به اأو ما اأداه العامل على ال�سعيد كان كافيا 
، اأم اأن هناك جمال ملزيد من التعاون للت�سدي لهذه اجلائحة 
؟       واأج��اب الدكتور لري بريليانت عامل الأوبئة.." اأعتقد 
اأن بلدي لديه فائ�س من  اأق��ول  اأن  اأن��ه غري كاف .. ويحزنني 
اللقاح يف حني اأن معظم دول العامل ل يوجد لديها لقاح كاف 
.. ولأن هذا الوباء �سي�ستمر، اأعني اأن اليوم هو اأ�سواأ يوم للوباء 
3 ماليني  الأف�سل، لقد جتاوزنا  اليوم  لي�س  اإنه  منذ بدايته، 
حالة وفاة وبلغ عدد احلالت اجلديدة يف الأ�سبوع املا�سي رقما 

قيا�سيا غري م�سبوق".
واأكد اأهمية التكاتف والعمل اجلماعي وهذه اأهمية تتجلى الآن 
اأن تكون  اإىل  اآخ��ر.. واأتطلع  اأي مر�س  ك��ان عليه يف  اأك��رث مما 
امل��ت��ح��دة رائ���دة كما ك��ان��ت دائ��م��ا، واأن  دول���ة الإم����ارات العربية 
مواجهة  يف  معا  للعمل  ال��دول  جميع  جهود  توحيد  يف  ت�ساعد 

اجلائحة، وهذا الأمر حيوي الآن اأكرث من اأي وقت م�سى.
ويف مداخلة مع الدكتورة مها بركات، وجه �سمو ال�سيخ حامد 
العاملني  م�ساندة  اأهمية  ب�ساأن   .. ���س��وؤال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
يف اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة، ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��دول دع��م��ه��م وتعزيز 

جهودهم.. من وجهة نظرها ؟      
على  الق�ساء  اأن  �سمعنا  " لقد   .. بركات  مها  الدكتورة  وقالت 
مر�س مثل اجلدري، والذي اأعلن خالل عام 1980 .. تطلب 
�سنوات  م��دى  العامل على  اأن��ح��اء  ب��ذل جهود �سخمة يف جميع 
عديدة ومل يكن ممكنا الق�ساء على ذلك املر�س لول ت�سحيات 
والعديد  الأم��ام��ي��ة،  اخل��ط��وط  يف  العاملني  م��ن  الآلف  مئات 
يف  عملهم  خالل  وخماطر،  �سعبة  مواقف  اإىل  تعر�سوا  منهم 

مناطق نزاع وا�سطرابات وخماطر اأخرى " .
اأن العاملني يف اخلطوط الأمامية .. دورهم حا�سم يف  واأك��دت 
عدة  تفعل  اأن  للبلدان  وميكن  عاملية،  �سحية  مبادرة  اأي  جناح 
وتاأهيلهم  املنا�سب  التدريب  توفري  اأول،   .. مل�ساعدتهم  اأ�سياء 
للتعامل مع كل عقبة تواجههم، وكل حالة طوارئ، فقد يكون 
اأو توفري احلماية  هناك طرق خا�سة للتعامل مع كل جائحة 
ال�سخ�سية  ال�سالمة  توفري  �سمان  ال��دول  على  ثانيا،  منها.. 
جلائحة  بالن�سبة  ل��ذل��ك   .. الأم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط  يف  للعاملني 
توفريها،  ي�ستوجب  �سخ�سية  ثمة معدات حماية   ،19 كوفيد 
وق���د راأي��ن��ا ال��ع��واق��ب ال��وخ��ي��م��ة ح��ني مل ت��ق��دم ال����دول معدات 
احلماية ال�سخ�سية لعاملي اخلطوط الأمامية الذين يت�سدون 
ل�سك   .. ل��ل��ف��ريو���س  �سحية  ال��ع��ام��ل��ون  وق���ع  ح��ي��ث  للجائحة 
.. لذا من  امل��رء  اأن يقدمها  اأق�سى ت�سحية ميكن  اأن هذه هي 
املوؤكد اأن ال�سالمة ال�سخ�سية هي اأولوية ق�سوى، وهي اأولوية 
ق�سوى للبلدان لدعم �سفوفها يف اخلطوط الأمامية .. اإ�سافة 
اإىل اإعطائهم الأولوية كلما مت تطوير لقاح �سد مر�س مميت 
.. لذلك عندما جرى تطوير اللقاحات واإنتاجها، كان من املهم 
دعوة العاملني يف اخلطوط الأمامية ليكونوا اأول من يح�سل 
على هذا اللقاح .. وثالثا، يجب على البلدان دعم العاملني يف 
اخلطوط الأمامية بكل احتياجاتهم ال�سحية، ول �سيما الدعم 
حول  العاملني  م��ن  عالية  ن�سبة  لدينا  ك��ان  فقد   .. النف�سي 
العامل ي�سكون من م�ساكل ال�سحة النف�سية والتوتر والإجهاد 
نتيجة للعمل ل�ساعات طويلة، وبالطبع الإرهاق احلتمي الذي 
الدعم  تقدمي  ال��دول  لذلك يجب على  العمل،  ع��بء  ي�ساحب 
الكايف لذلك .. وقالت اأخريا والأهم هو تقدمي تعوي�س عادل 
اأقل ما يجب  اأن هذا هو  اأعتقد   .. لعاملي اخلطوط الأمامية 
الذين  لديها  الأمامية  اخلطوط  لعاملي  دول��ة  اأي  توفره  اأن 

ي�سحون بالكثري من اأجل الآخرين.
مها  الدكتورة   .. نهيان  اآل  زاي��د  بن  حامد  ال�سيخ  �سمو  و�سكر 
ت�سحيات اخلطوط  نعلم مدى �سخامة  وق��ال نحن   .. بركات 
الأم��ام��ي��ة، ون��ح��ن يف دول���ة الإم����ارات ن��ق��در ك��ث��ريا ت�سحياتهم 
يقدمونها  التي  الرعاية  م�ستوى  ونلم�س  اجل��ب��ارة  وجهودهم 
على مدى اليوم للمر�سى الذين يحتاجون اإىل هذا النوع من 
هذا  ومن  العزل  من  باخلوف  ي�سابون  اأحيانا  لأنهم  الهتمام 
النوع من املر�س .. اأعتقد اأن اخلطوط الأمامية ت�ستحق حقا 

الكثري من بلدنا ومن العامل اأجمع.

اإن   .. �سموه  ق��ال   .. القرق  ط��ارق  الدكتور  وخ��الل حديثه مع 
املحرك  ه��م��ا  ال�سحية  العلمية  الب��ت��ك��ارات  وم��وا���س��ل��ة  ال��ع��ل��م 
الرئي�س يف �سرعة الق�ساء على الأمرا�س .. كيف ميكن لنا يف 

دولة الإمارات تعزيز ا�ستفادتنا يف هذا املجال.
فقال الدكتور طارق القرق يف رده .. اإن دولة الإم��ارات و�سعت 
التعليم على قمة اأولوياتها بف�سل روؤية املغفور له ال�سيخ زايد 
اأهمية  ر���س��خ  " ال���ذي  ث���راه  اهلل  " طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
الأمم  نه�سة  اأن  ي��رى  دائ��م��ا  وك��ان  واأ�س�سه  ال��دول��ة  يف  التعليم 
تتعزز بالتعليم .. وال�سحة والتعليم يكمالن بع�سهما البع�س.

واأف�سل  امل��وج��ودة  ب��الأم��را���س  ال��وع��ي  ن�سر  اأهمية  اإىل  واأ���س��ار 
.. منوها  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��اه��ج  خ���الل  م��ن  التعليم  ه��ي  و���س��ي��ل��ة 
الطفولة م��ن خالل  ي��ب��داأ منذ  " ال��ذي  العطاء  " دب��ي  مبنهج 
و�سع برامج متنوعة يف مراحل التعليم املختلفة .. اإ�سافة اإىل 
عملية ال�ستثمار يف البحوث العلمية وال�ستفادة من اآراء واأفكار 
املجتمع واملعنيني والأطباء وممثلي اجلامعات واملوؤ�س�سات ومن 

ثم ن�ستطيع ابتكار �سي جديد ممكن يطبق.
امليل  بلوغ  حملة  على  امل�سرف  امل��ب��ارك  ن�سار  م��ع  مداخلة  ويف 
الأخري .. قال �سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان اإن التحديات 
موجودة يف كل عمل ، كما اأن العمل يف بيئات خمتلفة ومناطق 
�سعبة لي�س اأمرا �سهال .. كيف جتاوز فريق بلوغ امليل الأخري 

هذه ال�سعاب وا�ستطاع الو�سول اإىل اأهدافه ؟.
خالل  وازدادت  م��وج��ودة  التحديات  اأن  امل��ب��ارك  ن�سار  فاأو�سح 
فرتة انت�سار جائحة " كورونا " ولكن بف�سل اهلل عز وجل ثم 
احلرجة  املرحلة  هذه  تخطي  ا�ستطعنا  احلكيمة،  قيادتنا  دعم 
من خالل و�سع برامج تنموية، كان فيها الإن�سان اأول .. ومن 
الأ�س�س التي نعتمد عليها يف خططنا هو ك�سب ثقة املجتمعات 
واحلمالت  للربامج  املنا�سبة  احللول  و�سع  يف  ن�سركهم  حيث 
اآليات  وفق  العمل  يقوم  فيما   .. بتنفيذها  نقوم  التي  ال�سحية 
مرنة تتكيف مع املتغريات الكثرية على اأر�س الواقع .. اإ�سافة 
اإىل اإبرام �سراكات مع املنظمات واملوؤ�س�سات العاملية ذات اخلربة 
مل�����س��اع��ف��ة اجل��ه��ود .. ب��ج��ان��ب ت��ب��ن��ي اآخ����ر الب���ت���ك���ارات لإجن���اح 
الطائرات  ا�ستخدام  مثال  العمل،  فرق  تنفذها  التي  احلمالت 
البعيدة  امل��ن��اط��ق  اإىل  وال��ل��ق��اح��ات  الأدوي�����ة  لتو�سيل  امل�����س��رية 
والنائية وا�ستخدام الأقمار ال�سناعية لتحديد املناطق املوبوءة 
وو�سع خطط ميدانية دقيقية .. م�سريا اإىل اأن ال�سبب الرئي�س 
لنجاح مبادرة بلوغ امليل الأخري هي روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ال�سديدة طويلة الأمد التي ل تتغري 
التي  الطريق  خارطة  هي  وه��ذه  التحديات  عن  النظر  بغ�س 

ن�سري عليها وت�ساعدنا على حتقيق الأهداف.
واأكد املحا�سرون وامل�ساركون يف اجلل�سة .. اأن الت�سامن وتاأ�سيل 
الركيزة  ه��و  الع��ت��ب��ارات  ك��ل  على  واإع��الئ��ه��ا  الإن�سانية  القيم 
جهود  وجن���اح  وال�سالمة  العاملية  ال�سحة  لتعزيز  الأ�سا�سية 
خا�سة  الب�سر  حياة  واإن��ق��اذ  الأم��را���س  على  الق�ساء  م��ب��ادرات 
ال�سعبة..  وال���ظ���روف  ال�سحية  وال��ت��ح��دي��ات  الأزم�����ات  خ���الل 
الب�سر  اأرواح  على  للحفاظ  الأوبئة  مواجهة  اأن  على  م�سددين 

يتطلب ا�ستجابة عاملية فاعلة وعمال جماعيا م�سرتكا.
من جانبها قالت معايل رمي الها�سمي : " اإن ما يعي�سه العامل 
اليوم اإطار منا�سب للحوار يف جمل�س حممد بن زايد .. م�سرية 
اإىل 130 مليون م�ساب وثالثة ماليني �سخ�س فقدوا حياتهم 
ب�سبب " كوفيد � 19 " ومن �سحايا هذه اجلائحة اأي�سا كانت 
�سعف  اجلائحة  ك�سفت  فقد  ال��ع��امل  ح��ول  ال�سحية  الأن��ظ��م��ة 
هذه الأنظمة، لي�س من اجلانب التقني فح�سب بل بينت عمق 
 .. ال�سحية  الرعاية  خدمات  تقدمي  يف  امل�ساواة  وع��دم  الفارق 
اإظهارها قلة اخلربة عند الكثريين يف التاأقل ملواجهة  بجانب 
�سكان  اأكرث من ن�سف  التحدي، وحتى قبل اجلائحة كان  هذا 
الأ�سا�سية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  م��ن  ال��ع��امل حم��روم��ني 
وكان على �سكان الأرياف اأن يقطعوا م�سافات طويلة للو�سول 
اإىل مرافق �سحية عادة ما تكون فقرية بالتجهيزات.   واأ�سافت 
اأن اجلائحة ك�سفت لنا اأن الأمرا�س التي تهدد معي�سة الأفراد 
األ وهو  اأكرب  واملجتمعات واقت�ساداتهم هي موؤ�سرات اإىل حتد 
" كوفيد  اأن  تقول  الأخ��ري.. وهناك نظريات كثرية  امليل  بلوغ 
� 19 " ما هو اإل مقدمة جلائحات اأخ��رى قادمة ، وهو واحد 
فقط من اأمرا�س عاملية اأخرى ت�سكل حتديا لأنظمتنا ال�سحية 
امل�ستوى  على  وت��وؤث��ر  املجتمعات  وت�سعف  العي�س  �سبل  وتهدد 

القت�سادي للدول وفق البنك الدويل.
وذكرت معاليها اأن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه .. ماذا علينا اأن 
الأمرا�س  معاجلة  اأن  اإدراك  اأن  علينا  يجب  وقالت  ؟..  نفعل 
الغينية  وال���دودة  اجل���دري  على  والق�ساء  املهملة  ال�ستوائية 
وغ��ريه��ا م��ن الأم���را����س واأن ال��و���س��ول اإىل ع��امل اأك���رث �سحة 
م�����س��وؤول��ي��ة جماعية تتطلب  ه��ي  الأر�����س  ول��ك��وك��ب  ل��الإن�����س��ان 
اأن  على  وا�سحة  اأدل���ة  ولدينا   .. امل�سرتك  والعمل  الت�سامن 
ال��ت�����س��ام��ن وال��ع��م��ل امل�����س��رتك جن��ح��ا يف ان���ق���اذ امل���الي���ني عرب 
الأطفال  �سلل  على  الق�ساء  م��ب��ادرة   : منها  ع��دي��دة  م��ب��ادرات 

العاملية وال�سندوق العاملي ملكافحة مر�س نق�س املناعة املكت�سبة 
والتحالف العاملي للقاحات والتح�سني " جايف " هذه املوؤ�س�سات 
جت��م��ع وت��ن��ظ��م ج��ه��ود امل��ان��ح��ني واحل��ك��وم��ات وامل��ج��ت��م��ع املدين 

والقطاع اخلا�س.
واأ�سارت معاليها اإىل اأن دولة الإمارات من جانبها كانت �سباقة 
من خالل مبادراتها وعملها امليداين بتوجيه من �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة الذي و�سع " بلوغ امليل الأخري " وخلق 
�سراكات حقيقية يف قمة اأولويات اأجندة دولة الإمارات التنموية 
.. كما ترجمت الإمارات هذا التوجه وروح امل�سوؤولية اجلماعية 
من خالل ا�ستجابتها ال�سريعة حني با�سرت بتقدمي م�ساعدات 
طبية وجتهيزات ملختلف ال�ستخدامات .. والأهم توزيع عاجل 
للقاحات عرب " ائتالف الأم��ل " .. وت�ستمر دولة الإم��ارات يف 
يهمل  اأو  اأح��د  يرتك  األ  �سرورة  وتاأكيدها  التزاماتها  جت�سيد 
وتهمي�سا  �سعفا  الفئات  اأك��رث  اإىل  الو�سول  خ��الل  من  اإن�سان 
ا�ستمرار تف�سي اجلائحة  الرغم من  .. ووا�سلت جهودها على 

وجميع التحديات ال�سحية العاملية. 
دورا  اأدت  الإم����ارات  دول���ة  اأن   .. الها�سمي  رمي  م��ع��ايل  واأك����دت 
واملهارات  املعريف  بل  امل��ادي فقط  الدعم  تقدمي  لي�س يف  رائ��دا 
وامل�ساعدة يف اإطار عدة من�سات دولية .. م�سرية اإىل اأن من بني 
هذه املن�سات هو " اإك�سبو 2020 دبي " الذي �سيكون اأول حدث 

عاملي يف مرحلة ما بعد اجلائحة.
اإك�سبو  �سيعمل  ال��ع��امل،  ومب�ساركة  اأ�سهر  �ستة  مل��دة  اإن��ه  وقالت 
على مواجهة التحديات العاملية عرب مبادرات وبرامج م�سممة 
 .. ال��دويل  املجتمع  �ستحدد م�سار  التي  الأفكار واحللول  لن�سر 
وحوارات  اكت�سافات  ال�سابقة  اإك�سبو  معار�س  احت�سنت  وكما 
اأثرت يف م�سار الب�سرية .. ي�سعى اإك�سبو 2020 دبي اإىل تقدمي 
روؤية عاملية �سادقة مبنية على حقائق ت�ستطيع اأن تفتح بوابات 
الفر�س للمجتمعات يف جميع اأنحاء العامل. واأ�سافت معاليها 
مو�سوعا  ال�سحة  و�سعت  دولية  ومنظمة  دول��ة   65 هناك  اأن 
رئي�سا يف اأجندة م�ساركتها يف اإك�سبو 2020 و�ست�سعى اإىل خلق 
�سراكات والإ�سهام يف احلوار العاملي ب�ساأن هذا القطاع وحتدياته 
قلب  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  و�سعنا  اإن��ن��ا   " م�سيفة   ..
التي تعالج موا�سيع مثل ال�سحة والتعليم والتغيري  براجمنا 
وارتباطها  وال��ري��ف��ي��ة  احل�����س��ري��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  وامل���ي���اه  امل��ن��اخ��ي 
اإطارات حمورية  بالتكنولوجيا والبتكار والت�سال والتي تعد 

يف اإجناح هدف بلوغ امليل الأخري ".
واأكدت معاليها اأن مبادرات دولة الإمارات تعد جت�سيدا لقيمها 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ر�سخها  التي  ال�سامية  الإن�سانية 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وج�سدها  نهيان  اآل  �سلطان 
اأن  ينبغي  باأنه ل  اإميانا منه  واأف��ع��ال  واق��ع  اإىل  اآل نهيان  زاي��د 

يعاين اأي اإن�سان من مر�س ميكن الوقاية منه.
" عام  امل��ب��ارك  ال��ع��ام  ه���ذا  .. يف  الها�سمي  م��ع��ايل رمي  وق��ال��ت 
اليوبيل الذهبي الإماراتي " .. جندد التزامنا مبوا�سلة ال�سعي 
.. وقد  يف مبادرات اخلري والبذل والعطاء لالرتقاع بالإن�سان 
رك��زت دول��ة الإم���ارات على حفظ كرامة الإن�سان والرت��ق��اء به 
هذا  لتحقيق  الركائز  ه��ذه  اأه��م  م��ن  يعد  بال�سحة  واله��ت��م��ام 
اإىل عقد �سراكات  الإم����ارات �سعت  ب��اأن دول��ة  ال��ه��دف. ون��وه��ت 
الق�ساء  اإ�سرتاتيجيتها  يف  و�سعت  ودول  جهات  مع  وحتالفات 
على الأمرا�س التي تعيق تقدم ال�سعوب وتنميتها .. وا�ستطاعت 
الدولة بعمرها ال� 50 اأن حتقق الكثري من الإجنازات يف اأنحاء 

العامل.
من جانبه حتدث الدكتور لري بريليانت عن ال�سحة العاملية 
والأوبئة خا�سة مر�س اجلدري وتاريخه و�سحاياه واآثاره على 
اإىل  300 مليون  اإن اجل��دري قتل ح��وايل  .. وق��ال  املجتمعات 
اإىل  الع�سرين.. ويعود تاريخ املر�س  ن�سف مليار خالل القرن 
عهد الفرعون رم�سي�س اخلام�س وميتد اإىل اآخر �سحية توفيت 
ب�سبب املر�س فتاة �سغرية تدعى رحيمة بانو يف جزيرة بانو ويف 
قرية �سغري ت�سمى كوراليا .. وتطلب الأمر للق�ساء على اأول 
بني  والتعاون  اجلهود  تكاتف  اإىل   .. الب�سرية  تاريخ  يف  مر�س 
واأطباء  اأ�سخا�سا  اأن  اإىل  .. م�سريا  والأف��راد  واملنظمات  ال��دول 
وخمت�سني من خمتلف ال��دول والأع��راق والأدي��ان واملعتقدات 
واللغات .. تعاونوا يف مواجهة هذا الوباء واأ�سهموا يف الق�ساء 

عليه.
واأ�ساف اأن جائحة " كوفيد �� 19 " �ساأنها �ساأن مر�س اجلدري 
ال�ستفادة من  .. حيث ميكن  والأوق���ات  الظروف  اختلفت  واإن 
اجلائحة  على  لل�سيطرة  اجل���دري  مر�س  م��ع  التعامل  درو����س 
من خالل التعاون والت�سامن والعمل معا حتت مظلة منظمة 
دولة  اأن�ساأتها  التي  واملظالت  املتحدة  والأمم  العاملية  ال�سحة 
اإىل خمتلف  اللقاحات واإي�سالها  الإم��ارات والعمل على توفري 
التكنولوجيا  من  ال�ستفادة  اإمكانية  بجانب   .. العامل  اأن��ح��اء 
ال���واح���د وال��ع�����س��ري��ن والأنظمة  ال���ق���رن  واب���ت���ك���ارات  احل��دي��ث��ة 
الرقمية يف �سرعة الق�ساء على هذه اجلائحة .. فالتكنولوجيا 

بديلة  خطة  و���س��ع  بجانب   .. امل�ستقبل  يف  متفائلني  جتعلنا 
واأكد  اللقاحات.  التي لمنتلك فيها  الأوق��ات  للمواجهة خالل 
اأم��ان ..  اأن��ه لن يكون يف ماأمن اأي اأح��د حتى يكون اجلميع يف 
ولن نكون يف اأم��ان من املر�س حتى بلوغ امليل الأخ��ري.. لذلك 
كل  اإىل  اللقاحات  وت��وف��ري  اجلميع  حلماية  معا  العمل  يجب 

�سخ�س يف العامل.
من جهته قال عبداهلل الغفلي مدير امل�سروع الإماراتي مل�ساعدة 
اأهم جمالت  اأحد  اإن جمال الرعاية ال�سحية يعد  باك�ستان .. 
امل�ساعدات احليوية التي تقدمها دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأينما كان من الأمرا�س الفتاكة واملعدية  لإنقاذ حياة الإن�سان 
توؤثر  التي  ال�سلبية  ال�سحية  امل��وؤث��رات  كل  من  الب�سر  وحماية 
على حياتهم وم�ستقبلهم .. م�سريا اإىل اأن ماليني امل�ستهدفني 
ا�ستفادوا من هذه امل�ساعدات يف خمتلف دول العامل، من خالل 
م�ساريع متعددة ومتطورة �سملت : بناء امل�ست�سفيات والعيادات 
وتوفري  ال��ت��م��ري�����س  وم��ع��اه��د  وامل��خ��ت��ربات  ال�سحية  وامل���راك���ز 
ومتويل  واللقاحات  الأدوي��ة  و�سراء  الطبية  واملعدات  الأجهزة 
من  والإ�سناد  الدعم  اإىل  اإ�سافة   .. والعاجزين  املر�سى  ع��الج 
املتخ�س�سة  الطبية  والفرق  امليدانية  امل�ست�سفيات  اإقامة  خالل 
الكوارث والأزم��ات الطارئة .. مما  املنكوبة من  ال��دول  لإغاثة 
اأ�سهم يف متكني حكومات الدول امل�ستهدفة من تعزيز براجمها 
ال�سحي  بامل�ستوى  الرتقاء  يف  و�ساعدها  والعالجية  ال�سحية 

ملجتمعاتها.
واأ�سار اإىل اأن حملة الإمارات للتطعيم �سد �سلل الأطفال والتي 
تنفذ يف اإطار مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ل�ستئ�سال مر�س �سلل الأطفال يف العامل .. ا�ستطاعت 
خالل �سبع �سنوات �� منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2020 
��� تقدمي اأكرث من ن�سف مليار جرعة تطعيم �سد مر�س �سلل 
باك�ستان  جمهورية  يف  طفل  مليون   86 ح��وايل  اإىل  الأط��ف��ال 

الإ�سالمية.
واأ�ساف عبداهلل الغفلي اأنه يف ظل تف�سي فريو�س " كوفيد – 
خطط  توقف  من  عليه  ترتب  وما  امليدانية،  " وحتدياته   19
م�سوؤويل  وحتذير  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  التطعيم  وحمالت 
منظمة ال�سحة العاملية من اأزمة �سلل اأطفال جديدة حمتملة.. 
م��ن جت���اوز هذه  الأط���ف���ال  �سلل  ���س��د  الإم�����ارات  متكنت حملة 
التحديات ال�ستثنائية، حيث ا�ستثمرت خربة فرق التطعيم من 
اجلديدة  الوقائية  وال�سلوكيات  التقنيات  على  تدريبهم  خالل 
الأبرياء،  الأطفال  اإىل  اللقاحات  واي�سال  احلمالت  ل�ستئناف 
التطعيم  ت�ستاأنف  العامل  اأول حملة يف  الإم��ارات  وكانت حملة 
والأ�سهر   2020 عامي  خ��الل  الأط��ف��ال..ومت��ك��ن��ت  �سلل  �سد 
الثالثة الأوىل من عام 2021 من اإعطاء 83 مليون جرعة 

تطعيم �سد �سلل الأطفال.    
اأن النهج الإن�ساين لدولة الإم��ارات وقيادتها الر�سيدة  واأو�سح 
واملبادرات  الوقائية لالأطفال  ال�سحية  الرعاية  دعم  يف جمال 
العاملية ل�ستئ�سال مر�س �سلل الأطفال، ميثل منوذجا ح�ساريا 
الأطفال  ح��ي��اة  ب�سالمة  اله��ت��م��ام  وراق��ي��ا يف  رائ���دا  واإن�����س��ان��ي��ا 
الفقراء وال�سعفاء حيث اأ�سبحت دول الإمارات، مركزا رئي�سيا 
ملراقبة الأمرا�س والأوبئة املعدية، وقاعدة النطالق احليوية 
من  عليها  والق�ساء  ل�ستئ�سالها  امل�سرتكة  العاملية  للجهود 
للفقراء  والإغاثة  امل�ساعدات  امل�ستوطنة فيها، وتقدمي  املناطق 

واملحتاجني واملنكوبني، دون متييز لطائفة اأو عرق اأو لون.
واأ�ساف اأن الروؤية الإن�سانية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
العاملية  اجل��ه��ود  اإىل  يقدمه  ال��ذي  ال�سخي  وال��دع��م  امل�سلحة، 
للق�ساء على مر�س �سلل الأطفال .. من الركائز الأ�سا�سية التي 
اأ�سهمت يف احلد من انت�سار املر�س بني الأطفال يف املجتمعات 
�ساحب  م��ب��ادرة  تعد  حيث  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  يف  املحتاجة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ل�ستئ�سال مر�س �سلل 
املبادرات ال�سحية الإن�سانية التي  اأهم  الأطفال يف العامل، من 
اأثبتت فعاليتها وجناحها يف اأ�سعب املناطق احلا�سنة للمر�س 
يف باك�ستان واأفغان�ستان، وا�ستطاعت حتقيق اأهدافها الإن�سانية 
وتاأمني  و�سحتهم  الأط��ف��ال  �سالمة   وتنمية  بتعزيز  النبيلة، 
م�ستقبلهم، وحمايتهم من الأمرا�س ودرء خماطرها عن كاهل 

ال�سعفاء منهم.
اإن�سانية  حت��ال��ف��ات  حتقيق  يف  اأ�سهمت  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
اإي��ج��اب��ي��ة م��ع احل��ك��وم��ات واملنظمات  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  و���س��راك��ات 
التابعة ملنظمة الأمم املتحدة واملوؤ�س�سات اخلريية الدولية مثل 
اأ�سهمت حمليا يف جمهورية  موؤ�س�سة بيل ومليندا غيت�س، كما 
التعاون والتن�سيق بني جميع  الإ�سالمية ومن خالل  باك�ستان 
التخطيط  واأ�ساليب  م��ب��ادئ  بتطوير  فيها  امل�ساركة  امل��ك��ون��ات 
اللقاحات  واإع����ط����اء  ال��ت��ط��ع��ي��م  امل���ي���داين حل��م��الت  وال��ت��ن��ف��ي��ذ 
ل��الأط��ف��ال امل�����س��ت��ه��دف��ني، وت��ف��ع��ي��ل خ��ط��ط احل��م��اي��ة والأم�����ن، 
وب��رن��ام��ج ال�����س��ي��ط��رة والت�������س���ال، وحت���دي���ث خ��ط��ط الربامج 
م�ستوى  ورفع  الأطفال،  �سلل  �سد  التطعيم  حلمالت  الزمنية 
الأداء لأع�ساء فرق التطعيم، واإدامة وتوثيق �سجالت البيانات 

واملعلومات ال�سحية لالأطفال.
وذكر اأن حملة الإمارات للتطعيم �سد �سلل الأطفال تغطي �سهريا 
اإجمايل  من   59% م�ساحتها  ن�سبة  تعادل  منطقة،   94 عدد 
باك�ستاين  طفل  مليون   16 من  اأك��رث  فيها  باك�ستان،  م�ساحة 
يعيق الو�سول اإليهم جمموعة من العقبات واملعا�سل امليدانية، 
منها الت�ساري�س ال�سعبة، واملخاطر الأمنية والظروف املناخية 
القا�سية، اإ�سافة اإىل مع�سلة حركة النزوح ال�سكانية امل�ستمرة، 
كما يحتاج الأطفال يف هذه املناطق اإىل احل�سول على لقاحات 
م�ساعفة على مدار العام ب�سبب �سعف الرعاية ال�سحية، وهذا 
الأمر يجعل وظيفة كل ع�سو من اأع�ساء فرق التطعيم �سعبة 
تتجاوز  ب�سرعة  الأطفال  اإىل  والو�سول  للتقدم  حتديا  واأك��رث 
التطعيم  فرق  ب��دور  ن�سيد  اأن  الفريو�س، فالبد  انت�سار  �سرعة 
من الأطباء واملمر�سني وعنا�سر الأمن وت�سحياتهم وجهودهم 
كانت  والتي  ال�سعبة،  امليدانية  والتحديات  الظروف  جميع  يف 

العامل الرئي�سي والأهم يف حتقيق النجاح والإجناز املتميز.

والتاآخي التعاي�ص  الت�سامح  قيم  على  مبنية  الإمارات  اأطلقتها  التي  املبادرات  كل   : الها�سمي  • رمي 
دولة  130 من  اأكرث  اإىل  الطبية  امل�ساعدات  من  طن   2000 تر�سل  الإمارات  نرى  عاملية  اأزمة  ظل  • يف 
الأطفال و�سلل  اجلدري  على  الق�ساء  يف  تعلمناه  ما  وهذا  عامليا,  تعاونا  يتطلب  الوباء  لري:  • الدكتور 

عاملية �سحية  مبادرة  اأي  جناح  يف  حا�سم  دورهم   .. الأمامية  اخلطوط  يف  العاملني  بركات:  مها  • الدكتورة 
البع�ص بع�سهما  يكمالن  والتعليم  وال�سحة   .. اأولوياتها  قمة  على  التعليم  و�سعت  الإمارات  القرق:  طارق  • الدكتور 

اأول  الإن�سان  فيها  كان  تنموية,  برامج  بو�سع  كورونا  جائحة  انت�سار  من  احلرجة  املرحلة  هذه  تخطي  ا�ستطعنا  املبارك:  • ن�سار 
كان  اأينما  الإن�سان  حياة  لإنقاذ  الإمارات  تقدمها  التي  احليوية  امل�ساعدات  جمالت  اأهم  اأحد  ال�سحية  الرعاية   : الغفلي  • عبداهلل 

املحا�سرون وامل�ساركون يف اجلل�سة: الت�سامن وتاأ�سيل القيم الإن�سانية واإعالوؤها على كل العتبارات هو الركيزة الأ�سا�سية لتعزيز ال�سحة العاملية
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون رئي�سة تنزانيا بذكرى يوم الحتاد
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
تنزانيا  جمهورية  رئي�سة  ح�سن  �سامية  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية   ، اهلل" 

املتحدة وذلك مبنا�سبة ذكرى يوم الحتاد لبالدها.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�سة �سامية ح�سن.

املعا�سات: �سرف املعا�سات التقاعدية ل�سهر اأبريل اليوم
•• اأبوظبي - وام: 

الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  اأعلنت 
عن �سرف املعا�سات التقاعدية ل�سهر اأبريل اليوم الثالثاء، 
بقيمة اإجمالية تبلغ 599 مليوناً و22 األفاً و438 درهما، 
يف  درهما  و959  األفاً  و847  مليوناً   577 بنحو  مقارنة 

اأبريل من العام املا�سي.
لهذا  ال�سرف  من  امل�ستفيدين  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  واأو�سحت 
 41،077 بنحو  42،070 م�ستفيدا، مقارنة  يبلغ  ال�سهر 

يف اأبريل املا�سي.

وقالت حنان ال�سهالوي املدير التنفيذي لقطاع املعا�سات اإن 
27 من كل �سهر  العام اجل��اري يوم  الهيئة اعتمدت خالل 
موعداً ثابتاً ل�سرف املعا�سات التقاعدية، ويف حال م�سادفة 
الأولوية  الهيئة  تعطي  ر�سمية  اإج����ازة  ل��ي��وم  ال��ت��اري��خ  ه��ذا 

لتقدمي موعد ال�سرف اإىل يوم العمل ال�سابق لالإجازة.
املدنيني  ت�����س��م��ل  امل�����س��روف��ة  امل��ع��ا���س��ات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
الجتماعية  والتاأمينات  املعا�سات  قانون  لأحكام  اخلا�سعني 
رقم /7/ ل�سنة 1999، واملدنيني والع�سكريني الذين تدير 
الهيئة ملفاتهم عن وزارة املالية وفقاً لقوانني املعا�سات التي 

يخ�سعون لها.

الإمارات تر�سل م�ساعدات غذائية اإىل موريتانيا
•• اأبوظبي-وام:

من  طناً   49 على  حتتوي  م�ساعدات  طائرة  اأم�س  الإم���ارات  دول��ة  اأر�سلت 
املواد الغذائية اإىل موريتانيا، �سمن املبادرات الإن�سانية خالل �سهر رم�سان 
اأو�ساع  التي تعاين من  ال�سكان  الكرمي، لتوفري الحتياجات ل�سريحة من 

"كوفيد- تداعيات جائحة  فر�ستها  التي  الظروف  نتيجة  اإن�سانية �سعبة، 
لدى اجلمهورية  الدولة  �سفري  املهريي  غامن  حمد  �سعادة  وقال   ."19
الإ���س��الم��ي��ة امل��وري��ت��ان��ي��ة : " ت�سعى دول���ة الإم�����ارات دائ��م��ا اإىل ت��ق��دمي كل 
الدعم املمكن لتعزيز ال�ستجابة الإن�سانية، وم�ساعدة كافة الدول العربية 
لتخطي  والتعاون  الت�سامن  تتطلب  التي  الظروف  هذه  مثل  يف  ال�سقيقة 

الآثار القا�سية جلائحة "كوفيد19-" على املجتمعات، وخا�سة من الن�ساء 
والأطفال".

اإطار  ب��دء اجلائحة ويف  الإم����ارات منذ  دول���ة  " ق��ام��ت   : �سعادته  واأ���س��اف   
 3 جهودها الدوؤوبة لدعم العاملني يف القطاع ال�سحي املوريتاين باإر�سال 
األ�����ف   352 ت�س������منت  ط������ن   33.2 حم������لت  طب�����ية  م�ساعدات  طائرات 

جهاز فح�س كورونا و70 جه�������ازا للتنف�س، وا�ستفاد منها نحو 33.2 األف 
من الكوادر الطبية".

1944 طناً من امل�ساعدات  اأكرث من   وقدمت دولة الإم��ارات حتى اليوم، 
الطبية لأكرث من 135 دولة، ا�ستفاد منها نحو 1.9 مليون من العاملني 

يف املجال الطبي يف مواجهة جائحة "كوفيد19-".

جامعة خليفة تنال املوافقة لتنفيذ املرحلة ال�سريرية من برنامج الدكتور يف الطب 
•• اأبوظبي- وام:

ح�سول  اأم�س  والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة  اأعلنت 
املوافقة  على  اجلامعة  يف  ال�سحية  وال��ع��ل��وم  الطب  كلية 
الإم����ارات لتنفيذ  الأك��ادمي��ي يف دول��ة  م��ن جلنة العتماد 
املرحلة ال�سريرية من برنامج "الدكتور يف الطب". وت�سم 
الأويل  العتماد  نالت  التي   - بجامعة خليفة  الطب  كلية 
طالبا   60 حاليا   -  2019 دي�سمرب   19 يف  للربنامج 
اإىل  بالإ�سافة  والثالثة  الأوىل  الدفعتني  ميثلون  وطالبة 
دفعة ثالثة يف الف�سل الأول للعام 2021. وبداأت الدفعة 
الطب  ك��ل��ي��ة  30 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة يف  م��ن  امل��ك��ون��ة  الأوىل 
اأبريل  يف  و�ستتخرج   2021 مار�س  يف  ال�سريرية  املرحلة 
العتماد يف  اإع��ادة  �ستبداأ  2023 فيما  العام  اأو مايو من 
�سلطان  الدكتور عارف  وقال   .2024 العام  دي�سمرب من 
" اإن  خليفة:  جلامعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  احلمادي 
الذي  التميز  ..تعك�س  الأك��ادمي��ي  العتماد  هيئة  موافقة 
تتمتع به الكلية كموؤ�س�سة اأكادميية حيوية ت�ساهم يف تعزيز 

منظومة الرعاية ال�سحية يف الدولة واملنطقة. واأو�سح اأن 
كلية الطب والعلوم ال�سحية يف جامعة خليفة �ست�ستمر يف 
اإعداد الكوادر املهنية الطبية على اأعلى م�ستوى من خالل 
والعلوم  ال��ط��ب  كلية  الطب." وت��ع��د  يف  ال��دك��ت��ور  برنامج 
الدولة يتم  اأول كلية طبية يف  ال�سحية يف جامعة خليفة 
ت�سميمها على غرار نظام التعليم الطبي الأمريكي حيث 
وجود  م��ع  �سنوات   4 مدته  طبيا  تعليميا  برناجما  تقدم 
 4 البكالوريو�س ملدة  الطلبة على درجة  ا�سرتاط ح�سول 
�سنوات للقبول يف الربنامج. وتوظف كلية الطب والعلوم 
ال�سحية يف جامعة خليفة باأق�سامها الأكادميية الع�سرين 
ت�سمل  التعليمية  ال�سرتاتيجيات  من  متنوعة  جمموعة 
التعلم القائم على اإيجاد حلول للم�سكالت واحل�سول على 
جميع  اكت�ساب  م��ن  الطلبة  لتمكني  ال�سريرية  اخل���ربات 
ملمار�سة  موؤهلني  اأط��ب��اء  ي�سبحوا  لأن  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات 
الطلبة للدرا�سات  باإعداد  ا  اأي�سً املهنة كما يقوم الربنامج 
يف  الطبية  واملمار�سة  وللرتخي�س  تخ�س�س  اأي  يف  العليا 

امل�ستقبل. 

الإمارات وم�سر .. �سراكة يف مواجهة التحديات وحماية اأمن املنطقة
••اأبوظبي -وام:

ن��ق��ل��ت دول����ة الإم������ارات وج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة م�ستوى 
العالقات الثنائية بينهما خالل ال�سنوات الأخرية اإىل مراحل 
اأهم الالعبني  اأ�سهم يف تعزيز ح�سورهما كاأحد  متقدمة مما 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  املنطقة  يف  الأ�سا�سيني 

والع�سكري.
واأكدت الدولتان طوال ال�سنوات املا�سية انطالقهما من ثوابت 
الروؤى  التفاهم وتطابق  ا�سرتاتيجية موحدة تعرب عن مدى 
�سرعة  يف  اأ�سهم  ما  وه��و  والق�سايا  امل�ستجدات  خمتلف  جت��اه 
التجاوب مع التحديات التي �سهدتها املنطقة. وتنطلق املواقف 
من  الرئي�سية  املنطقة  ق�سايا  جتاه  البلدين  لكال  ال�سيا�سية 
للنزاعات  ال�سلمية  احل��ل��ول  دع��م  اأب��رزه��ا  م�سلمات  جمموعة 
واملحافظة على مقدرات ال�سعوب و�سون الأمن وال�ستقرار يف 

املنطقة العربية واحلفاظ على وحدة و�سالمة دولها.
امللفات  م��ن  العديد  يف  هامة  اأدواراً  وم�سر  الإم����ارات  ولعبت 
الدولتني يف  املنطقة وجنحت بحكمة قيادة  ال�سرتاتيجية يف 
جتنيب املنطقة من العديد من املحطات التي كان من �ساأنها 

الذهاب بها اإىل حالة من الفو�سى والال ا�ستقرار.
التحالفات  �سمن  والقاهرة  اأبوظبي  عملت  ذل��ك  م���وازاة  ويف 
متويل  ووق��ف  الإره���اب  ملحاربة  الهادفة  والإقليمية  الدولية 
والإعالمي  ال�سيا�سي  الغطاء  و�سحب  الإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات 
ما  وه��و  واملقاتلني،  بال�سالح  اإم��داده��ا  وق��ف  عنها، ف�سال عن 

اأ�سهم يف تخلي�س املنطقة من العديد من التحديات.
تاريخية وثيقة وحمكمة،  الإم��ارات وم�سر بعالقات  وترتبط 
وم�����س��رية ح��اف��ل��ة ب��ال��ع��م��ل امل�����س��رتك ل��رت���س��خ الأم�����ن العربي 
والإقليمي، واملحافظة على ا�ستدامة التنمية يف دولها. ويرجع 
تاريخ العالقات امل�سرية الإماراتية اإىل ما قبل العام 1971 
قيادة  حتت  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  قيام  �سهد  ال��ذي 
"طيب اهلل ثراه"  اآل نهيان  املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
الأوقات  يف  م�سر  �سقيقتها  جانب  اإىل  الإم����ارات  وقفت  فيما 
ال�سعبة منذ العدوان الثالثي ويف اأعقاب حرب يونيو 1967، 
1973، واتخاذه قرار  اأكتوبر  و�سول اإىل م�ساهمته يف حرب 
قطع النفط ت�سامنا مع م�سر، بجانب تربعه ب� 100 مليون 

جنيه اإ�سرتليني مل�ساعدة م�سر و�سوريا يف احلرب.
 " نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  دع��م  ومثلما 

البناء  مرحلة  يف  ���س��ارك  احل���رب،  يف  م�سر  ثراه"،  اهلل  طيب 
بالعديد من امل�ساريع التنموية يف قطاعات الإ�سكان، وال�سحة، 

والزراعة، وغريها.
يف امل��ق��اب��ل ك��ان��ت م�����س��ر م��ن اأوائ�����ل ال����دول ال��ت��ي دع��م��ت قيام 
و�سارعت   ،1971 عام  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  احت��اد 
كركيزة  واإقليميا  دول��ي��ا  ودعمته  اإع��الن��ه  ف��ور  ب��ه  ل��الع��رتاف 

لالأمن وال�ستقرار، واإ�سافة جديدة لقوة العرب.
ومنذ ذلك التاريخ ا�ستندت العالقات الإماراتية امل�سرية على 
اأ�س�س ال�سراكة ال�سرتاتيجية بينهما لتحقيق م�سالح ال�سعبني 

ومواجهة التحديات التي ت�سهدها املنطقة.
البلدين  ب��ني  النفطي  غ��ري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  وو���س��ل حجم 
بنمو  دولر  مليار   3.4 نحو   ،2020 م��ن  الأول  الن�سف  يف 
%20 مقارنة بالفرتة ذاتها من 2019، فيما متثل الإمارات 
ال�سريك التجاري الثاين عربياً والتا�سع عاملياً مل�سر وذلك بعد 
ت�ساعف التبادل التجاري غري النفطي بني البلدين 4 اأ�سعاف 
ال�ستثمارات  بلغت  فيما   ،-2019  2010 ال�سنوات  خ��الل 
بينما  دولر،  مليار   15 نحو  م�سر  يف  امل��ب��ا���س��رة  الإم��ارات��ي��ة 

بلغت ا�ستثمارات م�سر بالإمارات، اأكرث من مليار دولر.

ح�سة بوحميد : ال�سيا�سة الوطنية لذوي ا�سطراب التوحد حافز للمزيد من اخلدمات الداعمة واملمكنة لهذه الفئة
•• دبي-وام:

ب��ن��ت عي�سى بو  اأك����دت م��ع��ايل ح�����س��ة 
ح��م��ي��د وزي�������رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع اأن 
ا�سطراب  لذوي  الوطنية  "ال�سيا�سة 
اأف�������س���ل  ت����ق����دمي  ت����ع����زز  التوحد" 
واملمكنة لأ�سحاب  الداعمة  اخلدمات 
التوحد  فئة  من  ولالأ�سخا�س  الهمم 
خ�سو�سا من خالل توفري املتطلبات 
اأف�سل  لتعزيز  النوعية  والحتياجات 
بجودة حياة  والرت��ق��اء  واق��ع معي�سي 
..م�سرية  الفئة  ه��ذه  من  الأ�سخا�س 
بروؤية  التزاماً  تاأتي  ال�سيا�سة  اأن  اإىل 
الهمم  اأ����س���ح���اب  ل��ت��م��ك��ني  ال���ق���ي���ادة 
وه���ي ت��ع��د ج����زءا م���ن ج��ه��ود حكومة 
دول�������ة الإم�������������ارات ل����دع����م اأ����س���ح���اب 
بال�سيا�سات  عموما  واملجتمع  الهمم 
وامل���ب���ادرات وال��ت�����س��ري��ع��ات ال��ت��ي تقدم 
روؤية  يواكب  مل�ستقبل  احللول  اأف�سل 

الدولة على خمتلف ال�سعد.
اعتمد  ق����د  ال���������وزراء  وك������ان جم��ل�����س 
منت�سف �سهر اأبريل اجلاري "ال�سيا�سة 
التوحد"  ا���س��ط��راب  ل���ذوي  الوطنية 
التوحد"  اأج��ل  من  "مّتحدون  بروؤية 
من  متكاملة  منظومة  ت�سكل  وال��ت��ي 
لتقدمي  املوّحدة  واملعايري  الإج��راءات 
التوحد  ل��ذوي  �سهولة  اأك��رث  خ��دم��ات 
تاأهيل  ج��ان��ب  اإىل  اأم���وره���م  واأول���ي���اء 
العاملة  الكوادر املخت�سة  ورفع كفاءة 
م�ستوى  ورف��ع  املتخ�س�سة  امل��راك��ز  يف 
وتعزيز  فيها  ال�سحية  البيئة  ج���ودة 
وعي املجتمع با�سطراب طيف التوحد 
وت�سهيل دمج ذوي التوحد يف التعليم 
يف  اإ�سراكهم  و�سمان  واخل��ا���س  العام 

خمتلف املجالت.
عن  بوحميد  ح�سة  م��ع��ايل  وك�سفت 
يف  ال�سيا�سة  ت�سمنتها  م��ب��ادرة   14
بالت�سخي�س  تتعلق  حم���اور   5 اإط����ار 
الب�سرية  وامل���وارد  ال�سحية  والرعاية 
والدمج التعليمي والتوعية والتمكني 
املبادرات  ه��ذه  ت�سمل  حيث  املجتمعي 
برنامج  للتوحد  الت�سخي�سي  الدليل 
وافتتاح  ال���وط���ن���ي  ال���ن���م���ائ���ي  امل�������س���ح 
م�ستوى  على  املبكر  ال��ت��دخ��ل  م��راك��ز 

احلياة  ج������ودة  وم���ع���اي���ري  الإم����������ارات 
وا�ستحداث  التوحد  ل��ذوي  ال�سحية 
التوحد  جم��ال  يف  متخ�س�سة  برامج 
املتخ�س�سة  املهنية  الدبلومات  ت�سمل 
للمعلمني  ال���ت���دري���ب���ي  وال����ربن����ام����ج 
التوعوية  الإل���ك���رتون���ي���ة  وامل���ن�������س���ة 
الأ�سري  التمكني  وبرنامج  بالتوحد 
ودليل  ال����دام����ج  ال��ت��ع��ل��ي��م  و���س��ي��ا���س��ة 
وظيفة  وا�ستحداث  الدامج  النتقال 
املعلم امل�ساند يف التعليم العام وتقدمي 
اخل����دم����ات امل�������س���ان���دة ل��ل��ط��ل��ب��ة ذوي 
التوحد من خالل ال�سراكات وبرنامج 
التاأهيل املهني لذوي التوحد وبرنامج 
وبرنامج  وال��ث��ق��ايف  الريا�سي  ال��دم��ج 

التمكني الوظيفي.
وقالت معاليها اإن عدد اأ�سحاب الهمم 
 27 ن��ح��و  ب��ل��غ  ال��دول��ة  ع��ل��ى م�ستوى 
واملقيمني  املواطنني  �سخ�س من  األف 
تنمية  وزارة  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  ح�����س��ب 
امل��ج��ت��م��ع وع����دد الأ���س��خ��ا���س م��ن فئة 
ما  ي�سكلون  �سخ�سا   3،227 التوحد 
اأ�سحاب  جمموع  % من   12 ن�سبته 
التوحد  ذوي  من  والأ�سخا�س  الهمم 
و1،771  م���واط���ن���ني   1،456 ه���م 
و  ذك�����ور  م��ن��ه��م  و2،593  م��ق��ي��م��ني 

اإناثا.  634
الطلبة  ع���دد  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ���س��اف��ت 
مبدار�س  امللتحقني  التوحد  فئة  من 
م�ستوى  على  واخلا�س  العام  التعليم 
وطالبة  ط��ال��ب��ا   898 ي��ب��ل��غ  ال���دول���ة 
العام و598  التعليم  300 يف  منهم 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س واإج���م���ايل عدد 
احلكومية  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب  م���راك���ز 
 95 ال��دول��ة  م�ستوى  على  واخلا�سة 
حكوميا  م���رك���زا   26 م��ن��ه��ا  م���رك���زا 
 70 وه���ن���اك  حمليا"  اأو  "احتاديا 
تخدم  م��رك��زا   61" متكامال  م��رك��زا 
و25  " خا�سا وحكوميا  التوحد  فئة 
مركزا تقدم خدمة اجلل�سات الفردية 

لأ�سحاب الهمم مبن فيهم التوحد.
الوطنية للتوحد  ال�سيا�سة  اأن  واأك��دت 
الأ�سخا�س  ومت��ك��ني  دع��م  اإىل  ت��ه��دف 
اأمورهم  واأول���ي���اء  ال��ت��وح��د  ذوي  م��ن 
ال���ع���م���ري���ة من  امل����راح����ل  يف خم��ت��ل��ف 

خ�����الل ت�����س��خ��ي�����س م��ب��ك��ر ذي ج����ودة 
وا�سحة  ت��ع��ل��ي��م  وم���������س����ارات  ع���ال���ي���ة 
الفردية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  تلبية  ت��دع��م 
والعمل  التعليم  م��راح��ل  خمتلف  يف 
واحلياة العامة مبا يوؤدي اإىل دجمهم 
وا�ستقرارهم يف املجتمع ورفع م�ستوى 

جودة حياتهم.
الوطنية  ال�سيا�سة  اعتماد  اأن  واأف��ادت 
تتويجا جلهود  ي��اأت��ي  ال��ت��وح��د  ل���ذوي 
املجال  ه���ذا  امل��ت��وا���س��ل��ة يف  الإم������ارات 
و����س���ع���ي���ه���ا ال������دائ������م ل���ت���وف���ري اأرق������ى 
اخلدمات العالجية لهذه الفئة املهمة 
اإطارا  ال�سيا�سة  متثل  حيث  والعزيزة 
لت�سافر اجلهود احلكومية والأ�سرية 
واملجتمعية يف �سبيل دعم ورعاية ذوي 
التوحد وتذليل كافة ال�سعاب اأمامهم 
اإمكانياتهم  اكت�ساف  اإىل  ي���وؤدي  مب��ا 
ورف����ع م�ستوى  وت��ب��ن��ي��ه��ا  وم��واه��ب��ه��م 
كفاءة اخلدمات والربامج التاأهيلية يف 
بالتوحد.  املعنية  واملوؤ�س�سات  اجلهات 
واأو�سحت معاليها اأن ال�سيا�سة حددت 
بالك�سف  ت��ت�����س��ل  اأه������داف  جم��م��وع��ة 
امل��ب��ك��ر وال��ت�����س��خ��ي�����س ال��دق��ي��ق لذوي 
اأدوات ت�سخي�س حمددة  التوحد وفق 
وموثوقة من قبل اأخ�سائيني موؤهلني 
ال�ساملة  ال�سحية  اخلدمات  وتوفري 
احتياجاتهم  وف����ق  ال���ت���وح���د  ل�����ذوي 
اأخ�سائيني مدربني  الفردية من قبل 
وال����ت����وا�����س����ل معهم  ال���ت���ع���ام���ل  ع���ل���ى 
لتقدمي  موؤهلني  اأخ�سائيني  وتوفري 
والعالج  وال��ت��اأه��ي��ل  التعليم  خ��دم��ات 

والنوع  الكم  التوحد من حيث  ل��ذوي 
يف كل اخت�سا�س. وقالت اإن ال�سيا�سة 
م�سدر  ت����وف����ري  ك����ذل����ك  ت�������س���ت���ه���دف 
موثوق لتقدمي املعلومات عن التوحد 
ت��ف��اع��ل��ي��ة للرد  ل��ل��م��ج��ت��م��ع وو���س��ي��ل��ة 
وت�سهيل  اجلمهور  ا�ستف�سارات  على 
اإىل  التوحد  ذوي  الأ�سخا�س  و�سول 
واخل����ا�����س مبختلف  ال���ع���ام  ال��ت��ع��ل��ي��م 
مراحله و�سمان تقدمي الدعم الالزم 
لتكيفهم التعليمي اإ�سافة اإىل ت�سهيل 
و�سمان نفاذ ذوي التوحد اإىل خمتلف 

املجالت.
"ا�سطراب  ال���ت���وح���د  م��ف��ه��وم  وي���ع���د 
وا�سطراب   ASD التوحد"  طيف 
امل�سطلحات  م���ن  ك��اله��م��ا  ال���ت���وح���د 
ال�سطرابات  م��ن  مل��ج��م��وع��ة  ال��ع��ام��ة 
هذه  وتت�سم   .. ال��دم��اغ  لنماء  املعقدة 
التفاعل  يف  ب�سعوبات  ال���س��ط��راب��ات 
اللفظي  وال���ت���وا����س���ل  الج���ت���م���اع���ي 
النمطية  وال�سلوكيات  اللفظي  وغري 
ب���درج���ات م��ت��ف��اوت��ة وي��وج��د جمالن 
الأ�سخا�س  ف��ي��ه��م��ا  ي��ظ��ه��ر  اأن  ي��ج��ب 
التوحد  طيف  ب��ا���س��ط��راب  امل�����س��اب��ون 
ع���ج���زاً م�����س��ت��م��راً ه��م��ا: حت���دي���ات مع 
والتفاعل  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 

الجتماعي وال�سلوكيات النمطية.
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  ل��ت��ق��دي��رات  ووف���ق���ا 

ال��ع��امل��ي��ة ي��وج��د ط��ف��ل واح����د م���ن كل 
ي�سخ�س  ال���ع���امل  يف  ط��ف��ال   160
اأن����ه م���ن ذوي ا���س��ط��راب طيف  ع��ل��ى 
اأي�سا  ل��ل��درا���س��ات  ووف��ق��ا   .. ال��ت��وح��د 
اأج���ري���ت ع��ل��ى م���دى اخلم�سني  ال��ت��ي 
انت�سار  معدل  اأن  يبدو  الأخ���رية  �سنة 
على  ي��زداد  التوحد  ا�سطرابات طيف 
اأن  الأب��ح��اث  وتظهر  العاملي  امل�ستوى 
الأ�سخا�س  اأعداد  الظاهرة يف  الزيادة 
الوعي  زي��ادة  اإىل  التوحد ترجع  ذوي 
وتطور  ال��ت��وح��د  ب��اأع��را���س  املجتمعي 
و�سائل الت�سخي�س والتعرف املبكر يف 
ال�سنوات الأوىل من العمر اإ�سافة اإىل 
ان�سمام فئات اأخرى من ال�سطرابات 
ال��ت��ي ت�����س��ي��ب الأط���ف���ال حت���ت مظلة 
ا�سطراب طيف التوحد والتي مل تكن 
حت�سب م�سبقا �سمن هذا ال�سطراب 
ا�سطراب  اأن  ال��درا���س��ات  تظهر  ك��م��ا 
طيف التوحد اأكرث �سيوعا بني الأولد 
عن البنات حيث ي�ساب الأولد بن�سبة 

البنات. اأ�سعاف   4
 31 اأن  وال��درا���س��ات  الأرق����ام  وتك�سف 
التوحد  ط��ي��ف  اأط����ف����ال  م���ن  ب���امل���ائ���ة 
اأقل  "درجة ذكاء  اإعاقة ذهنية  لديهم 
الفئة  م���ن  ه���م   % و25   "70 م���ن 
احلدية" IQ71-85" و44 % هم 
من فئة متو�سطي الذكاء اأو اأعلى من 

املتو�سط "درجة ذكاء اأعلى من 85".
الوطنية  ال�سيا�سة  اأن  بالذكر  جدير 
ا�ستندت  ال��ت��وح��د  ا����س���ط���راب  ل����ذوي 
تدعم  ���س��ل��ب��ة  ت�����س��ري��ع��ي��ة  ق���اع���دة  اإىل 
ومت���ك���ن اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م ع��م��وم��ا يف 
دولة الإم��ارات فالو�سع الت�سريعي يف 
الدولة يعتد بالقانون الحت��ادي رقم 
حقوق  �ساأن  يف   2006 ل�سنة   /29/
"املعاقني" اأ�سحاب الهمم وتعديالته 
ل�سنة   3 رق����م  الحت������ادي  وال���ق���ان���ون 
الطفل  حقوق  قانون  ب�ساأن   2016
ودمي����ة وق�����رار جم��ل�����س ال������وزراء رقم 
نظام  ���س��اأن  يف   2020 ل�سنة   /54/
املوؤ�س�سات غري احلكومية لتاأهيل ذوي 
الإعاقة " اأ�سحاب الهمم" والتفاقية 
ال��دول��ي��ة حل��ق��وق الأ���س��خ��ا���س "ذوي 
املتحدة  الأمم  عن  الإعاقة" ال�سادرة 
اأ�سحاب  لتمكني  الوطنية  وال�سيا�سة 
الهمم و�سيا�سة حماية اأ�سحاب الهمم 

من الإ�ساءة.
للتوحد  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سيا�سة  وت��ع��م��ل 
بو�سوح على متكني ذوي التوحد ورفع 
جودة حياتهم يف املجتمع مع اللتزام 
ب���اإج���راءات م��وح��دة ب��ني اجل��ه��ات ذات 
ال��ع��الق��ة وم��ق��دم��ي اخل��دم��ات لذوي 
الت�سخي�س  دق����ة  ل�����س��م��ان  ال���ت���وح���د 
التاأهيل واإيجاد ك��وادر وطنية  وج��ودة 
وتاأهيل  لت�سخي�س  وم��وؤه��ل��ة  م��درب��ة 
امل���راح���ل  خم��ت��ل��ف  يف  ال���ت���وح���د  ذوي 
تعليمية ووظيفية  العمرية وم�سارات 
م�����ن ذوي  ل����الأ�����س����خ����ا�����س  وا�����س����ح����ة 

التوحد.
لذوي  الوطنية  ال�سيا�سة  وا�ستنارت 
الإم���ارات  دول��ة  يف  التوحد  ا�سطراب 
باأف�سل املمار�سات العاملية التي تخدم 
هذه الفئة مثل: ا�سرتاتيجية البالغني 
ذوي التوحد يف اإجنلرتا وا�سرتاتيجية 
التوحد بعنوان "فكر كذوي التوحد" 
اململكة  يف   ""Think Autism
والتجربة  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
نحو  "خارطة طريق  بعنوان  الكندية 
توحد وطنية" واخلطة  ا�سرتاتيجية 
 2020-2016 ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

جلمعية التوحد يف اأمريكا.

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم 
يا �أيتها �لنف�س �ملطمئنة �رجعي  �إىل ربك ر��صية مر�صية 

فادخلي يف عبادي و�دخلي جنتي
 �سدق اهلل العظيم 

كيف �أرثيك و�أنت حي يف قلوبنا... 
وكيف �أبكيك وكل �لدمع ليكفي...

وكيف �أن�صاك و�أنت مطبوع يف
ذ�كرتي ؟؟.. مهما كتب قلمي 

ومهما �أ�صمعت لل�صامعني �صوتي 
ومهما ..ومهما.. ل يكفي ..

ولكن رحمة ربي اأو�سع ور�ساه عنك اأرف��ع.. من قرير العني 
اأخي احلبيب 

جعل اهلل قربك رو�سة من ريا�س اجلنة..
 وجعلك مع ال�سديقني وال�سهداء، وح�سن اأولئك رفيقا. 

عليه، فمنهم  اهلل  عاهدوا  ما  �سدقوا  رجال  املوؤمنني  "من 
من ق�سى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديال" .

�سدق اهلل العظيم
حمبك و�صديقك
د.عبد �لكرمي �جلبوري
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اأخبـار الإمـارات
�أجرت 160,390 فح�صا ك�صفت عن 1,759 �إ�صابة

ال�سحة تعلن �سفاء 1,580 حالة جديدة من كورونا
تقدمي 38,207 جرعات من لقاح كوفيد19- خالل �لـ 24 �صاعة �ملا�صية

••   اأبوظبي - وام:

نطاق  وزي���ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���الت  وح�سر  املبكر  الكت�ساف  بهدف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
 .. وعزلهم  لهم  واملخالطني   "19  - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ال�  ال�ساعات  خ��الل  160،390 فح�سا جديدا  اإج��راء  ال���وزارة عن  اأعلنت 
24 املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات 

الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج���راءات  تكثيف  و�ساهم  الطبي.     الفح�س 
 1،759 عن  الك�سف  يف  الدولة  م�ستوى  على  الفحو�سات  نطاق  وتو�سيع 
م��ن جن�سيات خمتلفة،  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة 
وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت  وجميعها 
ال��وزارة عن  اأعلنت  512،497 حالة.   كما  يبلغ جمموع احلالت امل�سجلة 
وفاة حالتني م�سابتني نتيجة تداعيات الإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد، 
وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1،573 حالة.   واأعربت وزارة ال�سحة 

املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن  املجتمع  ووق��اي��ة 
ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون 
الجتماعي  بالتباعد  واللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�سحية  اجلهات  مع 
 1،580 �سفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت  اجلميع.   كما  و�سالمة  ل�سحة  �سماناً 
19" وتعافيها  "كوفيد -  حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد 
التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها 
من  حالة.   493،689 ال�سفاء  ح��الت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى، 

 38،207 تقدمي  عن  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  اأخ��رى  جهة 
جرعات من لقاح "كوفيد19-" خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية وبذلك يبلغ 
جرعة   10،254،063 ام�س  حتى  تقدميها  مت  التي  اجل��رع��ات  جمموع 
ذلك  ي��اأت��ي  �سخ�س.   100 لكل  جرعة   103.68 اللقاح  ت��وزي��ع  وم��ع��دل 
اإىل الو�سول  متا�سيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح "كوفيد19-" و�سعياً 
اأعداد  �ست�ساعد يف تقليل  والتي  التطعيم  الناجتة عن  املكت�سبة  املناعة  اإىل 

احلالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد19-".

بالتعاون مع �لإمار�ت للمز�د�ت وبدعم من هيئة �لطرق و�ملو��صالت و�صركة �ت�صالت دعمًا حلملة 100 مليون وجبة

مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية تنظم مزاد »اأنبل رقم« اخلريي لالأرقام املميزة للوحات املركبات والهواتف املتحركة

•• دبي-وام:

تنظم مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية، بالتعاون مع "الإمارات 
للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق واملوا�سالت و�سركة جمموعة الإمارات 
 1 املميزة يوم  "اأنبل رقم" اخلريي لالأرقام  "ات�سالت" مزاد  لالت�سالت 
100 مليون وجبة، احلملة  2021، والذي يعود ريعه لدعم حملة  مايو 
الأكرب على م�ستوى املنطقة لإطعام الطعام يف 30 دولة يف قارات اإفريقيا 

واآ�سيا واأوروبا واأمريكا اجلنوبية يف �سهر رم�سان.
ويعر�س املزاد الذي ينطلق يف متام ال�ساعة 9 م�ساء يف هيلتون دبي احلبتور 
�سيتي، جمموعة من الأرقام املميزة اخلا�سة بلوحات املركبات واأرقام الهاتف 
يف  للمحتاجني  الطعام  لإطعام  عليها  املزايدة  ريع  ليعود  املميزة،  املتحرك 
100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات حممد  30 دولة ت�سملها حملة 
بن را�سد اآل مكتوم العاملية بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي وموؤ�س�سة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم اخلريية والإن�سانية وال�سبكة الإقليمية لبنوك 
الدول  يف  واخل��ريي��ة  الإن�سانية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  م��ن  وع��دد  الطعام 

الثالثني التي تغطيها احلملة.
اأو   AA9 املميز  املركبة  لوحة  رق��م  مثل  واح���د،  مميز  رق��م  لريع  وميكن 
بتوفر ماليني  ي�سهم  اأن   ،0569999999 املميز  املتحرك  الهاتف  رقم 
 100" حملة  ت�سملها  ال��ت��ي  ح��اج��ة  الأك����رث  امل��ج��ت��م��ع��ات  �سمن  ال��وج��ب��ات 
الأ�سا�سية  امل��ك��ون��ات  ي��وؤّم��ن  ق��د  واح����داً  دره��م��اً  واأن  وجبة" خا�سة  مليون 
ال�سرائية املحدودة والتكلفة  القدرة  لإع��داد وجبة طعام يف املجتمعات ذات 
املعي�سية املنخف�سة. واإىل جانب اأرقام لوحات املركبات املميزة الأخرى التي 
يعر�سها املزاد اخلريي مثل U31 وT38 وE51، يعر�س املزاد الداعم 
حلملة 100 مليون وجبة جمموعة من الأرقام الهاتفية املميزة للهواتف 
املتحركة مبا يف ذلك اأرقام: 0569999999 – 0569999993 – 
للمزادات  الإم��ارات  وت�سارك   0565555556  –  0549999993
التقنية  املتطلبات  كافة  ل��ه  وت��وف��ر  رقم" اخل��ريي  "اأنبل  م��زاد  تنظيم  يف 
املتميزة  امل��زادات  تنظيم  يف  ل�سنوات  املمتدة  خربتها  من  انطالقاً  لت�سهيل 

على م�ستوى الدولة واملنطقة.
ويعد مزاد الأرقام املميزة و�سيلة اإ�سافية مبتكرة ت�ساف اإىل قنوات التربع 
100 مليون وجبة يف دعوة مفتوحة للجميع  املتعددة التي وفرتها حملة 

حمدودة  املجتمعات  يف  للمحتاجني  الطعام  اإط��ع��ام  ج��ه��ود  يف  للم�ساهمة 
الدخل التي تغطيها احلملة.

وي�ساف مزاد الأرقام املميزة اخلريي اإىل خيارات التربع الرئي�سية الأربعة 
ذلك موقع  انطالقها مبا يف  مليون وجبة منذ   100 وفرتها حملة  التي 
مركز  اأو  www.100millionmeals.ae؛  الإل��ك��رتوين  احلملة 
احل�ساب  اأو  8004999؛  املجاين  الرقم  على  باحلملة  اخلا�س  الت�سال 
 AE08 0240 الإ���س��الم��ي   دب��ي  بنك  ل��دى  للحملة  املخ�س�س  امل�سريف 
اأو  "وجبة"  ك��ل��م��ة  اإر����س���ال  ع��رب  اأو  ؛   0015 2097 7815201
اأرقام  على  الق�سرية  الر�سائل  طريق  عن  الإجنليزية  باللغة   "meal"
يف  "ات�سالت"  اأو  "دو"  ل�سبكَتي  احلملة،  موقع  على  معرو�سة  حم���ددة، 
دولة الإمارات. وت�ستلهم مبادرة مزاد "اأنبل رقم" الذي ينظم بالتعاون مع 
"الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق واملوا�سالت و�سركة ات�سالت، 
قيم العطاء يف �سهر رم�سان املبارك، لتعزز اأوا�سر الت�سامن وال�سراكة من 
اأجل مد يد العون وامل�ساندة للمحتاجني واجلوعى يف جهات العامل الأربع، 
ا�ستناداً اإىل قيم البذل والرتاحم والتكافل والتعا�سد الإن�ساين دون ا�ستثناء 
اأو منطقة جغرافية، والتي متّيز جمتمع  اأو دين  اأو متييز بني عرق  لأحد 

الإمارات واملبادرات الإن�سانية والإغاثية التي تنطلق من الدولة.
املديرين  جمل�س  ورئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير  حممد  مطر  معايل  وق��ال 
البي�ساء  الأي��ادي  تعودنا من �ساحب   : واملوا�سالت بدبي  الطرق  يف هيئة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" الطرح املبتكر ف�ي املبادرات املجتمعية 
التي يطلقها �سموه ل�سيما ف�ي موا�سم اخلري، وت�سكل مبادرة �سموه لتقدمي 
100 مليون وجبة نقلة نوعية ف�ي العمل اخلري والإن�سان�ي، من حيث عدد 
اإذ �سهدت تفاعاًل موؤ�س�سياً وجمتمعياً كبرياً منذ  امل�ستفيدين من احلملة، 
اليوم الأول لإطالقها، للم�ساهمة ف�ي حتقيق اأهداف هذه املبادرة النبيلة، 
اأ�سكال العوز الإن�ساين  اأ�سد  اأحد  اأنها متتد لتغيث من يعانون من  ل�سيما 
والعطاء لدولة  نهج اخلري  ا�ستمرار  تعك�س  املبادرة  اأّن  وهو اجلوع، موؤكداً 
الإمارات الذي �سمل خمتلف القطاعات من تعليم و�سحة واإغاثة ومعرفة.

واأعرب الطاير عن �سروره مل�ساركة الهيئة يف هذه املبادرة الفريدة من نوعها، 
وقال : نوؤمن يف هيئة الطرق واملوا�سالت بحق ال�سعوب يف احل�سول على 
الغذاء واحلياة  لتوفري  �سعيها  الر�سيدة، يف  القيادة  وندعم جهود  الطعام، 

القيم  اأه��م  اأح��د  باعتباره  والرعاية،  للدعم  حتتاج  التي  لل�سعوب  الكرمية 
وال�سعادة  اخل��ري  تن�سد  التي  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة  الأ�سا�سية 

ملختلف �سعوب العامل.
واأ�ساف: املبادرات الإن�سانية التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
املوؤ�س�سات ورجال الأعمال  اآل مكتوم، �ساهمت يف ح�سد الطاقات من  را�سد 
رف بها �سعب الإمارات واملقيمني  واملح�سنني، ور�سخت القيم النبيلة التي عخُ

على اأر�سها، من معاين الكرم ومد يد العون للمحتاجني.
ويف هذه املنا�سبة، اأفاد عبداهلل �سامل املانع، مدير عام "ات�سالت" يف منطقة 
باحلملة  اخل��ا���س  اخل���ريي  امل���زاد  يف  "ات�سالت" بامل�ساركة  تفتخر   : دب��ي 
حممد  م��ب��ادرات  موؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  وجبة"  مليون   100" الإن�سانية 
اأرق��ام مميزة تهدف من  العاملية وذلك عرب تخ�سي�س  اآل مكتوم  بن را�سد 
خالل ريع املزايدة عليها اإىل دعم هذه احلملة يف حتقيق اأهدافها وتر�سيخ 
املكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية املتحدة على �سعيد العمل اخلريي 
املنطقة خالل  �سعوب  بها  التي متر  التحديات  ملواجهة  الإن�ساين  والعطاء 
اأزمة كوفيد19-، ومبا ين�سجم مع امل�سوؤولية املجتمعية يف "ات�سالت" �سعياً 
مل�ساركتها يف كافة املبادرات الإن�سانية واخلريية ومد يد العون خالل �سهر 
حلملة  "ات�سالت" التربعات  تتيح  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة  املبارك.  رم�سان 
دعم احلملة  اإىل  بالإ�سافة  "ب�سمات"،  تطبيق  مليون وجبة" عرب   100"
�سعار  وتغيري  الجتماعي،  التوا�سل  وو�سائل  الن�سية،  الر�سائل  خالل  من 

ال�سبكة لزيادة الوعي باحلملة.
ل�سركة  املنتدب  الع�سو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  املناعي  مطر  عبداهلل  وق��ال 
الإمارات للمزادات اإن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، ميثل قدوة لنا 
يف العمل الإن�ساين والتكافل الجتماعي، فقد عودنا على فتح اأبواب اخلري 
يف موا�سم اخلري وغريها، كما عودنا على املبادرات الإن�سانية والجتماعية 
التي تويل اهتماما ملختلف فئات املجتمع يف �سهر رم�سان من كل عام، لذلك 
ت�ستطيع  م��ا  اأق��ل  ه��و  وجبة  مليون  ال�100  حملة  دع��م  يف  م�ساركتنا  ف��اإن 
"الإمارات للمزادات" تقدميه عرفانا منها لدولتنا ولقيادتنا الر�سيدة التي 
الإن�ساين، ودعما  والتعا�سد  والعطاء  الإم��ارات حب اخلري  اأهل  غر�ست يف 
واإح�سانا،  عطاء  العامل  دول  اأك��رث  قائمة  �سمن  و�سدارتها  الدولة  لريادة 
كما تتما�سى مع نهج ال�سركة يف اللتزام بامل�سوؤولية الجتماعية والإن�سانية 

مميز  م��زاد  تنظيم  على  �ستحر�س  ال�سركة  اأن  م��وؤك��دا  املحتاجني"،  لدعم 
وناجح وفق اأرقى املمار�سات مبا يليق باأهمية احلدث على امل�ستوى اخلريي 
من  امل�ستفيدين  ل�سالح  ع��ائ��د  اأف�سل  ت��وف��ري  يف  ي�سهم  ومب��ا  والإن�����س��اين، 

احلملة.
وياأتي املزاد اخلريي بالتزامن مع بدء حملة 100 مليون وجبة ومبوازاة 
الغذائية لالأفراد  امليدانية واللوج�ستية لتوزيع الطرود  مبا�سرة عملياتها 
مثل  واأمريكية،  واأوروب��ي��ة  واإفريقية  واآ�سيوية  عربية  دول��ة   30 يف  والأ�سر 
واأوغندا،  وال��ربازي��ل،  وكو�سوفو  وبنجالدي�س  وفل�سطني  والأردن  م�سر 

واأوزبك�ستان، وغانا.
100 مليون وجبة" التي  "حملة  امل��زاد لدعم  التي يحققها  املبالغ  وتعود 
و�ّسعت اإطار تنفيذ من 20 دولة لدى الإعالن عن احلملة اإىل 30 دولة، 
بعد اإ�سافتها 10 دول جديدة اإىل قائمة الدول التي �ستوزع فيها موؤ�س�سة 
الغذائي ملحتاجيه،  اآل مكتوم اخلريية والإن�سانية الدعم  حممد بن را�سد 
الإن�سانية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ط��ع��ام  لبنوك  الإقليمية  ال�سبكة  م��ع  بال�سراكة 

واخلريية العاملة يف الدول التي ت�سملها احلملة.
ومي��ك��ن متابعة اأخ��ب��ار امل����زاد واحل�����س��ول ع��ل��ى م��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات حول 
www. الإل�����ك�����رتوين:  امل���وق���ع  زي������ارة  خ����الل  م���ن  رقم"،  "اأنبل  م�����زاد 

emiratesauction.ae ومتثل حملة "100 مليون وجبة" تتويجاً 
الإم����ارات،  دول���ة  وتنفذها  تطلقها  ال��ت��ي  الإن�����س��اين  العمل  مل��ب��ادرات  نوعياً 
يف  اأ�سا�سي  وم�ساهم  والعطاء،  لالإن�سانية  كدولة  العاملية  ريادتها  وتر�سخ 

اجلهود العاملية ملواجهة التحديات الإن�سانية امللّحة.
وتندرج حملة 100 مليون وجبة حتت مظلة مبادرات حممد بن را�سد اآل 
مكتوم العاملية، التي انطلقت يف عام 2015 كمظلة حا�سنة ل� 33 موؤ�س�سة 
اإن�سانية وجمتمعية وتنموية معنية باإر�ساء ثقافة العمل الإن�ساين والإغاثي 
واخلريي والتنموي ون�سر الأمل بف�سل برامج وم�ساريع متنوعة تركز على 

ة. الدول الأقل حظاً والفئات املحتاجة واملحرومة يف املجتمعات اله�سَّ
الإن�سانية  امل�ساعدات  حم��ور  �سمن  وجبة"  مليون   100" م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
التي ت�سكل مرتكزات عمل  الرئي�سية اخلم�سة  املحاور  اأحد  والإغاثية وهو 
وامل�ساندة  العون  التي متد يد  العاملية  اآل مكتوم  را�سد  مبادرات حممد بن 
للماليني يف اأكرث من 108 دول حول العامل دون متييز بني عرق اأو دين 

اأو منطقة جغرافية.

AA 9 املميز  املركبة  لوحة  رقم  مقدمتها  ويف  اخلريي,  املزاد  يف  تعر�ص  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  من  مقدمة  املركبات  للوحات  املميزة  الأرقام  من  • جمموعة 
0569999999 منها:  وجبة  مليون   100 حملة  لدعم  اخلريي  املزاد  �سمن  )ات�سالت(  من  مقدمة  املتحركة  الهواتف  اأرقام  من  • جمموعة 

�سيتي احلبتور  دبي  هلتون  يف  مايو   1 ال�سبت  يقام  اخلريي  رقم(  )اأنبل  • مزاد 

�سرطة دبي تتعاون على ال�سعيدين املحلي والوطني لتاأمني اإك�سبو 2020 
•• دبي-وام:

ال�سركاء  بالتعاون من  ل�سرطة دبي  العامة  القيادة  نظمت 
املحليني وعلى امل�ستوى الوطني ملتقى لتاأمني حدث اإك�سبو 
الدولة، وذلك انطالقا من  2020 ل�سباط الرتباط يف 

حر�سها على تاأمني حدث اإك�سبو 2020 على اأكمل وجه.
ح�سر امللتقى الذي عقد يف نادي �سباط �سرطة دبي العميد 
ال�سيخ حممد عبد اهلل املعال، مدير الإدارة العامة للتميز 
املدير  والريادة، والعميد خبري علي ح�سن املطوع م�ساعد 
للدفاع  العامة  الإدارة  يف  والإن��ق��اذ،  الإطفاء  ل�سوؤون  العام 
املدين بدبي، والعميد حموده العامري، نائب مدير الإدارة 
العامة لأمن املطارات، والعقيد الدكتور �سالح احلمراين، 
نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد طارق 
ال���دويل حلدث  ال�����س��وي��دي، رئي�س جلنة الرت��ب��اط  ه��الل 
دبي،  ل�سرطة  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  من  وع��دد  اإك�سبو، 
الداخلية،  ووزارة  ال�سرطة اخلليجية،  وممثل عن منظمة 

و�سباط الرتباط من 34 دولة.
ويهدف امللتقى اإىل عر�س خطط التاأمني وال�سيناريوهات 

وجاهزية الفرق واللجان حلدث اإك�سبو 2020.
ال�سويدي،  ه��الل  ط���ارق  العقيد  رح��ب  امللتقى  ب��داي��ة  ويف 
احلدث  ه��ذا  اأن  موؤكدا  باحل�سور،  امللتقى  افتتاح  كلمة  يف 
العاملي يعد ذا اأهمية اقت�سادية و�سياحية وثقافية، وي�سكل 
ملتقى للح�سارات والثقافات وتبادل املعرفة، ويوؤكد قدرة 
مثل  ا�ست�سافة  على  خا�سة  ودب���ي  ع��ام��ة،  الإم����ارات  دول���ة 
التحتية  البنية  لمتالكها  نظراً  الدولية،  الفعاليات  تلك 
املتكاملة وذات املوا�سفات العاملية، والكوادر الب�سرية امللمة 
ب�سناعة املعار�س وال�سياحة، اإ�سافة اإىل ما متلكه دبي من 
وموا�سالت  ات�سال  وو�سائل  ت�سوق  ومراكز  عامة  مرافق 
املعار�س  ا���س��ت�����س��اف��ة  ك���ب���رية يف  وخ�����ربة  اجل������ودة،  ع��ال��ي��ة 
الكبرية،  والقت�سادية  الريا�سية  والفعاليات  وامل��وؤمت��رات 
م�سريا اإىل اأهمية دور �سباط الرتباط يف عملية التعاون 
اجل��ن��ائ��ي وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل�����ربات وت���اأم���ني الوفود 

والتن�سيق بني م�سوؤويل الأمن يف اأجنحة اإك�سبو.
الهيكل  املعال،  اهلل  عبد  حممد  ال�سيخ  العميد  وا�ستعر�س 
التنظيمي للمجل�س الأمني للتح�سري ل�ست�سافة معر�س 
م��ن قبل  ب��ق��رار وزاري  اإن�����س��اوؤه  وال���ذي مت   2020 اإك�سبو 
اإىل  بالإ�سافة  بها،  يقوم  التي  واملهام  الداخلية  وزير  �سمو 
ال�سرطية  ا�ستعرا�س الرتابط ال�سرتاتيجي بني الأجهزة 
ال�سرتاتيجي  وال��رتاب��ط  ال��دول��ة،  م�ستوى  على  والأمنية 
دبي  اإم��ارة  واملوؤ�س�سات احلكومية يف  الدوائر  على م�ستوى 

يف تاأمني احلدث.
واأو�سح العميد املعال اأن جميع اجلهات امل�ساركة يف تاأمني 
حدث اإك�سبو �سواء على م�ستوى اإمارة دبي اأو على م�ستوى 
الدولة، تعمل كفريق عمل واحد متكامل ومتجان�س يتمتع 
املكت�سبات  على  للحفاظ  عالية،  اأمنية  ومهنية  باحرتافية 
املجالت،  الإم��ارات يف جميع  دول��ة  التي حققتها  وال�سمعة 
والتعاون والتن�سيق بني كافة اجلهات لإجناح هذا احلدث 
ال��ع��امل��ي ال����ذي ي�����س��اف اإىل ر���س��ي��د دول����ة الم������ارات التي 

مت��ي��زت بتاأمينها لأك���رث م��ن ح��دث ع��امل��ي وك��ان��ت جميعها 
احلمراين،  �سالح  الدكتور  العقيد  وق��دم  بامتياز.  ناجحة 
جلنة  رئي�س  وال��ري��ادة  للتميز  العامة  الإدارة  مدير  نائب 
تاأمني حدث  اآلية   ،2020 اإك�سبو  لتاأمني حدث  احلوكمة 
اإك�سبو من خالل القطاعات الأمنية بالتعاون مع ال�سركاء 
ال�سرتاتيجيني على امل�ستوى املحلي والحتادي، وذلك من 
خالل فرق العمل �سواء من حيث الدعم يف جمال العمليات 
التعاون بني �سرطة دبي واجلهات  اىل  التاأمني، م�سرياً  اأو 

الوطنية على م�ستوى الدولة يف تاأمني حدث اإك�سبو.
وا���س��ت��ع��ر���س اإ���س��م��اع��ي��ل ع��ب��د ال��رح��م��ن ال���زرع���وين، مدير 
امل�ساريع يف مكتب اإك�سبو، نبذة عن امل�سروع والفعاليات التي 
يتم تنظيمها اأثناء احلدث، واآلية الدعم اللوج�ستي الأمني، 
وعملية تنظيم دخول وخروج الوفود والزوار ملوقع احلدث، 
املعر�س  يقدمها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  والتطبيقات  واخل���دم���ات 

للزوار، واآلية التن�سيق مع ال�سركاء يف تاأمني احلدث.
وا�ستعر�س العميد علي املطوع، خطة ا�سرتاتيجية الإخالء 
ال�ستباقية  على  تتمركز  والتي   ،2020 اإك�سبو  ح��دث  يف 
يف التعامل مع اخلطر والتقليل من اآثاره يف حالة وقوعه 
عملية  يف  جهة  ك��ل  وم�سوؤوليات  اأدوار  مبيناً  اهلل،  ق��در  ل 
الإخ�����الء، ك��م��ا وا���س��ت��ع��ر���س ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات الإخ����الء التي 
والت�سل�سل  اخلطر  لنوع  وف��ق��اً  حم��اور  اأرب��ع��ة  على  تعتمد 

القيادي لكل ا�سرتاتيجية.
كما ا�ستعر�س العميد حموده العامري الإجراءات املعمول 
توفري  يف  ت�ساعد  التي  واملمكنات  التفتي�س،  نقاط  يف  بها 
الأم����ن والأم������ان، واآل��ي��ة ت��دري��ب ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى الأجهزة 
من  وال�ستفادة  ال�سركاء  م��ع  بالتعاون  ال��ب��واب��ات  وت��اأم��ني 
جمندي اخلدمة الوطنية يف ذلك، بالإ�سافة اإىل الإجراءات 

الحرتازية املعمول بها.
من جانبه، تطرق املهند�س ح�سني البنا مدير اإدارة تنفيذي 
لإدارة املرور يف هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي، اإىل خطط 
العاملي  احل���دث  مقر  اإىل  ال���زوار  ح��رك��ة  تنظيم  يف  الهيئة 
املرورية  احل��رك��ة  خطط  م�ستعر�سا   ،"2020 "اإك�سبو 
و�ساعات الذروة املتوقعة لقا�سدي احلدث، والطرق املوؤدية 
التي  املختلفة  التنقل اجلماعي  واأنظمة  اإىل مقر احلدث، 
الأجرة،  و���س��ي��ارات  واحل��اف��الت  امل��رتو  م��ن  الهيئة  توفرها 
النقل  ال��زوار، وخطط عمليات  واملخارج لنتقال  واملداخل 

اخلا�سة باملعر�س ..ونوه يف حديثه اإىل اأن الهيئة ت�ستخدم 
املركبات  حركة  لإدارة  املبتكرة  واحل��ل��ول  التقنيات  اأح��دث 

واملرور وو�سائل النقل الأخرى.
وال�سيناريوهات  والحتمالت  كافة اخلطط  اأن  البنا  واأكد 
�سعت لتخدم غاية واحدة، وهي توفري عملية تنقل اآمنة  وخُ
اأماكن  م��ن  العمل  وف��رق  واملنظمني  ال���زوار  لكافة  وم��رن��ة 
وا�ستعر�س   2020 اإك�سبو  العاملي  احل��دث  اإىل  تواجدهم 
للعمليات،  العامة  الإدارة  من  الطاير،  جمعة  بالل  املقدم 
منظومة غرفة العمليات امل�سرتكة حلدث اإك�سبو 2020، 
واآل���ي���ة ت���وزي���ع امل��ن�����س��ات يف م��وق��ع احل�����دث، ع��ل��ى اجلهات 
وال�سركاء  دب���ي،  ���س��رط��ة  يف  املعنية  والإدارات  الع�سكرية 

الرئي�سيني يف احلدث وموظفي اإك�سبو.
كما ا�ستعر�س اأنظمة الذكاء ال�سطناعي يف غرفة العمليات 
امل�سرتكة التي ت�ستخدم اأحدث الأنظمة والتقنيات يف هذا 
اأثناء  دبي  �سرطة  التوا�سل مع  اآلية  اإىل  بالإ�سافة  املجال، 
احلالت  يف  للتوا�سل   999 ال��رق��م  اإىل  م�����س��رياً  احل���دث، 
الطارئة، واإىل رقم مركز الت�سال 901 يف احلالت غري 

الطارئة.
وعر�س النقيب عبد اهلل ال�سحي، نائب مدير اإدارة املباحث 
اللكرتونية، جتربة �سرطة دبي يف تطبيق مبادرة من�سة 
املتعلقة  اجلمهور  اأفراد  بالغات  بتلقي  املعنية   ecrime
باجلرائم الإلكرتونية والتي ت�سمل: البتزاز الإلكرتوين، 
والبطاقات  املالية،  والتحويالت  الإل��ك��رتوين،  والخ��رتاق 
رحلة  تقليل  عملية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وغ��ريه��ا،  الئتمانية، 
الكرتونية  طريقة  اإىل  ال��ب��الغ  طريقة  وحت��وي��ل  املتعامل 
ال�سحي، من م�سروع برنامج  اأول علي  املالزم  ذكية. وقدم 
نظم  و�سع  اإىل  يهدف  الذي  الربنامج  عن  نبذة  "عيون"، 
املراقبة بالكامريات ذات التقنيات الذكية، �سمن منظومة 
اأمنية متكاملة حتت اإ�سراف �سرطة دبي، وبالتعاون مع عدد 
من ال�سركاء، لتعزيز قدرات الأجهزة املخت�سة على التعامل 
بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخ�س الأمن، كما 
ا�ستعر�س تقنيات الذكاء ال�سطناعي امل�ستخدمة يف �سرطة 

دبي لتاأمني حدث اإك�سبو 2020.
على  املتوفرة  ال�سرطة"  "عني  خدمة  ا�ستعرا�س  مت  كما 
التطبيقات الذكية ل�سرطة دبي، واخلا�سة باأفراد املجتمع 
الأم��ن واحل��د من اجلرمية والإبالغ  للم�ساهمة يف حفظ 

عن التجاوزات غري القانونية، وهي خدمة تفاعلية متكن 
التوا�سل  دب��ي  �سرطة  تطبيق  م�ستخدمي  م��ن  اجلمهور 
مع ال�سرطة لالإبالغ عن اأي جت��اوزات من �ساأنها اأن ت�سع 

مرتكبها حتت طائلة القانون.
التقنيات  ال�سطناعي  للذكاء  العامة  الإدارة  وا�ستعر�ست 
العمل  منظومة  يف  والإداري  الأم��ن��ي  العمل  يف  احلديثة 
ال�سرطي، وكيفية الربط التقني بني الإدارات العامة ومراكز 
التكنولوجيا  ت��ط��ورات  الأم��ث��ل يف  وال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��رط��ة، 
لتقدمي  وت�سخريها  ال�سطناعي،  الذكاء  واأنظمة  الذكية 
اأف�سل اخلدمات ب�سهولة، بالإ�سافة اإىل تقدمي �سرٍح حول 
اللكرتونية  واخل��دم��ات  دب��ي  ل�سرطة  الذكية  التطبيقات 
املجتمع  وامل��روري، والتي توفرها لأف��راد  ب�سقيها اجلنائي 

لإ�سعادهم وتعزيز الأمن والأمان.
عمليات  اإدارة  م��دي��ر  ج��ل��ف��ار،  ال��ك��رمي  ع��ب��د  م�سعل  و���س��ك��ر 
الإ�سعاف يف موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف، القيادة العامة 
ل�سرطة دبي ل�ست�سافتها لهذا امللتقى، الذي يعزز التن�سيق 
والتعاون بني ال�سركاء مع كافة املوؤ�س�سات احلكومية داخل 
دب��ي خلدمات  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  دب��ي، م�سرياً  اإم���ارة  وخ���ارج 
دبي  موؤ�س�سة  عمل  خطة  امللتقى  يف  ا�ستعر�ست  الإ�سعاف 
خلدمات الإ�سعاف يف حدث اإك�سبو 2020، واآلية التعاون 
والتن�سيق مع اجلهات ذات ال�سلة، بالإ�سافة اإىل اخلدمات 
التي تقدمها اإدارة اإ�سعاد املتعاملني للحالت الطارئة وغري 
مدير  ا�ست�ساري  بطر�س،  فيكتور  الدكتور  وقدم  الطارئة. 
خالل  املقدمة  الطبية  اخلدمات  للطوارئ،  اإك�سبو  مركز 
جائحة  لح��ت��واء  ال�سحة  هيئة  وخ��ط��ة   ،2020 اإك�����س��ب��و 
اإن�ساء  مت  حيث   ،2020 اإك�سبو  معر�س  اأثناء   19 كوفيد 
الكوادر  اأر����س احل���دث جمهز بجميع  ل��ل��ط��وارئ يف  م��رك��ز 
والعالج  ال��ع��زل،  غ��رف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��وؤه��ل��ة،  الب�سرية 
اأن  اإىل  والإنعا�س والتعامل مع احلالت اخلطرية، م�سرياً 
هيئة ال�سحة قامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع امل�ست�سفيات 

اخلا�سة بالقرب من اإك�سبو خلدمة احلالت الطارئة.
الها�سمي،  ال�سيد  ال���رزاق  عبد  ها�سم  النقيب  وا�ستعر�س 
منافذ  اإدارة  يف  الفني  والتح�سني  التطوير  ق�سم  رئي�س 
املنافذ اجلوية يف الإدارة العامة لالإقامة  امل�ستقبل لقطاع 
العاملي  للحدث  اجل��وازات  مراقبة  نظام  الأجانب،  و�سوؤون 
حركة  لت�سهيل  املعتمدة  التقنيات  واأه���م   ،2020 اإك�سبو 
امل�سافرين، منها ب�سمتي العني والوجه، والبوابات الذكية 

والأنفاق الذكية وغريها.
واأك����د ال��ن��ق��ي��ب ال��ه��ا���س��م��ي ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات الذكاء 
املرور عرب منطقة  ال�سطناعي لت�سهيل وت�سريع عمليات 
�سل�سة  �سفر  دب��ي، مبا يخلق جتربة  اجل���وازات يف مطارات 
الر�سيدة يف جعل مدينة دبي  القيادة  روؤية  للزوار ويحقق 
اأحمد الب�ستكي من مركز  اأول  الأذك��ى عامليا. وقدم املالزم 
التمارين  الطوارئ والأزم��ات والكوارث، �سرحاً حول  اإدارة 
اإك�سبو  حل��دث  ا�ستعداداً  تنفيذها  مت  التي  ال�سرتاتيجية 
بالتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني على امل�ستوى املحلي 
والتهديدات  امل��خ��اط��ر  �سجل  ع��ل��ى  ب��ن��اء  وذل���ك  وال�����دويل، 

الأمنية للحدث.

�سلطان بن اأحمد يعلن اإن�ساء 
نادي ال�سارقة الإعالمي

•• ال�صارقة - وام: 

ال�سارقة لالإعالم  رئي�س جمل�س  القا�سمي  اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  اأعلن 
خالل الجتماع الدوري الثالث الذي عقده جمل�س اإدارة ال�سارقة لالإعالم 
الذي  الإع��الم��ي  ال�سارقة  ن��ادي  اإن�ساء  عن   ، املجاز  م�سرح  يف  الول  اأم�س 

يجمع موؤ�س�سات املجل�س حتت مظلته.
ويهدف النادي الإعالمي ليكون مبثابة ملتقى اجتماعي وريا�سي متكامل 
الروابط بني  تعزيز  وي�سهم يف  املوظفني ورغباتهم  احتياجات  كافة  يوفر 
منت�سبي املوؤ�س�سات الإعالمية ويوفر البيئة املحفزة لهم والداعمة ملمار�سة 

الأن�سطة الريا�سية واإقامة الأن�سطة الجتماعية.
املدفع  عمر  خالد  الدكتور  �سعادة  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر 
رئي�س مدينة ال�سارقة لالإعالم "�سم�س" و�سعادة حممد ح�سن خلف املدير 
العام لهيئة ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون و�سعادة طارق �سعيد عالي مدير 
اأمني  املن�سوري  يعقوب  و�سعادة ح�سن  ال�سارقة  الإعالمي حلكومة  املكتب 
وامل�سوؤولني من  امل��دراء  اإىل جانب م�ساركة  ال�سارقة لالإعالم  عام جمل�س 

خمتلف الإدارات.
ورحب ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي باحل�سور، وتوجه بال�سكر اجلزيل 
لكل اجلهود املبذولة يف حتقيق التكامل الإعالمي بني موؤ�س�سات املجل�س، 
م�سيداً بتميز الفريق الإعالمي وتكاتف جهوده يف حمل ر�سالة ال�سارقة يف 
املحافل العاملية، اإ�سافة اإىل اأهمية ال�ستماع لأ�سوات العاملني يف اجلهات 
التابعة للمجل�س والأخذ باأفكارهم ومقرتحاتهم لتطوير منظومة العمل، 
الذي  الإع��الم��ي  ال�سارقة  ن��ادي  يخ�س  مبا  احتياجاتهم  يلبي  ما  وتوفري 

يخدم ب�سكل اأ�سا�سي العاملني حتت مظلة جمل�س ال�سارقة لالإعالم.
اجلهات  نظمتها  ال��ت��ي  والفعاليات  الأن�سطة  اأه���م  الج��ت��م��اع  وا�ستعر�س 
ال���ع���ام احل����ايل واخلطط  م���ن  الأول  ال���رب���ع  ال���ث���الث خ����الل  الإع���الم���ي���ة 
امل�ستقبلية ل��ل��رب��ع ال��ث��اين ح��ي��ث ق���دم ال��دك��ت��ور خ��ال��د امل��دف��ع ���س��رح��اً عن 
املنظومة ال�سرتاتيجية للمدينة وحماورها الرئي�سة الأربعة والتي تنبثق 
اخلطط  واأه��م  والقيم  والر�سالة  وال��روؤي��ة  ال�سرتاتيجية  الأه���داف  منها 
يف  امل�سجلة  لل�سركات  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  ت�سمن  التي  التطويرية 
املدينة. وقال الدكتور خالد املدفع اإن " �سم�س " تعمل على عدد من امل�ساريع 
التي تهدف اإىل تطوير اجلانب الإعالمي والتقني للمدينة بهدف خدمة 
اأعلى معايري اجلودة يف  املدينة وتقدمي  وامل�ساركني يف  امل�ستفيدين  جميع 
خدماتها ، م�سرياً اإىل اأنه مت اإطالق من�سة ت�سجيل اإلكرتونية لل�سركات و 
يتم العمل حالياً على اإن�ساء �سوق اإلكرتوين يتم من خالله اإدارة ال�سركة 

مالياً واإدارياً عن طريق املوقع الإلكرتوين.
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اأخبـار الإمـارات
ُيعقد لأول مرة يف �لعامل �لعربي من-25 29 �أكتوبر 2021

فت�ح  ب�اب الت�س�جيل للم�وؤمت��ر ال��دويل للف�س���اء 2021
•• دبي-الفجر:  

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم ، نائب رئي�س 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ، مت فتح باب الت�سجيل حل�سور 
دولة  ت�ست�سيفه  ال���ذي  للف�ساء  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  م��ن   72 ال  الن�سخة 
انطالقه يف  منذ  العربي  الوطن  م�ستوى  على  الأوىل  للمرة  الإم���ارات، 
عام 1950، والذي ينظمه الحتاد الدويل للف�ساء  بالتعاون مع مركز 
حممد بن را�سد للف�ساء يف الفرتة من 25 اإىل 29 اأكتوبر2021 يف 

مركز التجارة العاملي بدبي . 

حممد  مركز  عام  مدير  ال�سيباين،  حمد  يو�سف  �سعادة  قال  جانبه  من 
بن را�سد للف�ساء: "اإن  جناح دولة الإمارات يف ا�ست�سافة املوؤمتر الدويل 
للف�ساء خالل عقد واحد منذ انطالق ن�ساط الدولة يف قطاع الف�ساء، 
امل�ستجدات  اأح���دث  مبواكبة  التزامنا  على  ت��اأك��ي��داً  و  للفخر  م��دع��اة  ه��و 
تقنية  العلمي من تطورات وحتديثات  البحث  اإليه جمتمع  تو�سل  وما 

وابتكارات تكنولوجية".
بدوره، قال �سامل املري، م�ساعد املدير العام لل�سوؤون العلمية والتقنية يف 
مركز حممد بن را�سد للف�ساء ورئي�س جلنة ا�ست�سافة املوؤمتر الدويل 
املنطقة،  يف  القطاع  منو  وت��رية  ت�سريع  على  املوؤمتر  "�سيعمل  للف�ساء: 

عالوة على كونه من�سة فريدة لإث��راء معرفة اجليل احلايل والأجيال 
القادمة من ال�سباب و متكينهم يف جمالت مهمة مثل علوم وتكنولوجيا 

الف�ساء والهند�سة والريا�سيات".
وت��ع��ق��ي��ب��اً ع��ل��ى ا���س��ت�����س��اف��ة دول����ة الإم�������ارات ل��ل��م��وؤمت��ر، ق��ال��ت با�سكال 
اهرنفرفريوند ، رئي�س الحتاد الدويل للف�ساء : "نحن �سعداء بتنظيم 
الن�سخة ال� 72 من املوؤمتر لأول مرة يف الوطن العربي ويف دولة الإمارات 
و نتطلع قدماً لإثراء املعرفة و تبادل اخلربات مع زمالئنا لتوفري حلول 

وجمابهة التحديات التي تواجه يف قطاع �سناعة الف�ساء والإن�سانية". 
املنظمات  ق��ادة  ي�ستقطب  للف�ساء،  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  اأن   بالذكر  جدير 

م�ستوى  على  القرار  �سناع  مع  ويجمعهم  العاملية  الف�سائية  والوكالت 
واخلربات،  املعرفة  تبادل  خاللها  من  يتم  واح��دة  من�سة  على  ال��ع��امل، 
وال��ت��ط��ورات، والإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات، والإجت���اه���ات ال��ع��ام��ة يف ق��ط��اع بحوث 

الف�ساء وا�ستك�سافه. 
تقدميية،  الفعاليات، وعرو�س  املوؤمتر جمموعة من  ي�ستعر�س  و�سوف 
وحما�سرات، وجل�سات تقنية متخ�س�سة، وور�س عمل تفاعلية، بالإ�سافة 
ومعر�ساً  جمتمعية،  وفعاليات  احل�سري،  العاملية  ال�سبكات  منتدى  اإىل 
امل�ساركة  ع��ل��ى  احل�����س��ور  لت�سجيع  م�سممة  جميعها  ال��ف�����س��اء،  ل��ع��ل��وم 

التفاعلية. 

بالتز�من مع �صهر رم�صان �ملبارك و�نطالقًا من دوره �لوطني

الأر�سيف الوطني يبداأ جمال�سه الرم�سانية من الإمارات وطن الت�سامح
•• اأبوظبي-الفجر:

الرم�سانية  امل��ج��ال�����س  ان��ط��ل��ق��ت 
التي ينظمها الأر�سيف الوطني يف 
مبحا�سرة  امل��ب��ارك  رم�سان  �سهر 
ع����ن����وان����ه����ا "الإم�������������������ارات وط����ن 
بخُعد،  عن  تنظيمها  الت�سامح" مت 
وجاءت  التفاعلية،  التقنيات  عرب 
ه����ذه امل��ح��ا���س��رة يف اإط�����ار ال����دور 
الذي  الوطني  الوطني لالأر�سيف 
الوطنية  الثقافة  ن�سر  اإىل  يهدف 
ودعم التالحم بني اأبناء املجتمع، 
والولء  للوطن  النتماء  وتعزيز 
لقيادته الر�سيدة، وتر�سيخ الهوية 
املواطنة  ب���ذور  ال��وط��ن��ي��ة وغ��ر���س 

ال�ساحلة يف النفو�س.
�سهر  �سهر رم�سان  م��ع  وت��زام��ن��اً   
اخلري -الذي تكرث فيه الفعاليات 
م�سيفة  وال��روح��ان��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
لوناً اآخر اإىل اأجوائه الرائعة التي 
الأر�سيف  اأع��ل��ن  باحلياة-  تنب�س 
جمل�سه  حما�سرات  عن  الوطني 
التوا�سل  و�سائل  الرم�ساين عرب 
جميع  يتابعها  ل��ك��ي  الج��ت��م��اع��ي 
اأن�سطته  وم��ت��اب��ع��ي  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
حما�سرة  اأك��������دت  وف���ع���ال���ي���ات���ه. 
التي  الت�سامح"  وطن  "الإمارات 
اإ�سماعيل  املحا�سر حممد  قدمها 
عبد اهلل من الأر�سيف الوطني اأن 

الإمارات  دولة  يف  الت�سامح  تاريخ 
العربية املتحدة م�سهود ومعروف، 
فيه،  م�ستمراً  زاي��د  نهج  و�سيظل 
و�ستبقى الإم��ارات واحة الت�سامح 

والتعاي�س حافلة باخلري.
التي  امل���ح���ا����س���رة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
ت���اب���ع���ه���ا ع������دد ك���ب���ري م����ن داخ����ل 
الأر������س�����ي�����ف ال����وط����ن����ي وخ����ارج����ه 
القيادة  اأ�سدرتها  التي  القوانني 
احلكيمة من اأجل تعزيز الت�سامح 
وال���ت���ع���اي�������س يف دول������ة الإم��������ارات 
ال��ت��ي حت��ت�����س��ن اأك����رث م���ن 200 
كما  الطيبة،  اأر�سها  على  جن�سية 
التي  املبادرات  بع�س  اإىل  تطرقت 
اأي�ساً  ال��ت�����س��ام��ح  اإط����ار  يف  ج����اءت 
للت�سامح  وزارة  اأول  اإن�ساء  مثل: 
املعهد  وت��اأ���س��ي�����س  الإم���������ارات،  يف 
املبادرات  وم��ن  للت�سامح،  ال��دويل 

اهتمامات الباين واملوؤ�س�س ال�سيخ 
اآل نهيان -طيب  زايد بن �سلطان 
" الت�سامح  اهلل ثراه- الذي قال: 
اإن�����س��ان يف  واج�����ب، لأن الإن�������س���ان 
كان  اإن  اهلل  خ��ل��ق��ه  الأول،  امل��ق��ام 

م�سلماً اأو غري م�سلم".
خ�سائ�س  امل��ح��ا���س��رة  ع����ددت  ث��م 
م�سرية  الإم��������ارات��������ي،  امل���ج���ت���م���ع 
املجتمعات  اأك������رث  م����ن  اأن������ه  اإىل 
الت�سامح  لقيم  واإجن������ازاً  جن��اح��اً 
وتطرقت  ال��دول��ة،  لتها  اأ�سّ ال��ت��ي 
د�ستور  الت�سامح يف  اإىل  املحا�سرة 

الدولة.

التي كر�ست الت�سامح يف الإمارات 
اأي�������س���اً: اإط������الق ا����س���م م����رمي اأم 
عي�سى على اأحد م�ساجد اأبوظبي، 
العائلة  بيت  بتاأ�سي�س  والتوجيه 

الإبراهيمية.
يوم  اأن  اإىل  امل��ح��ا���س��رة  واأ����س���ارت 
2019 حيث  الرابع من فرباير 
كان لقاء قدا�سة البابا فران�سي�س 
الإمام  ف�سيلة  مع  الفاتيكان  بابا 
الأكرب الدكتور اأحمد الطيب، �سيخ 
الأزهر، يف اأبوظبي، يوؤكد على اأن 
الإمارات عا�سمة عاملية للت�سامح، 
وهي ت�سجع على الت�سامن ون�سر 

احلني  ذل��ك  ومنذ  الت�سامح،  قيم 
يف  فرباير  من  الرابع  على  اأخُطلق 
لالأخوة  ال��ع��امل��ي  "اليوم  ع���ام  ك��ل 

الإن�سانية". 
ق��د عرفت  امل��ح��ا���س��رة  اأن  وي��ذك��ر 
واللني،  الت�ساهل  ب��اأن��ه  الت�سامح 
واأن من مدلولته اللغوية احللم 
وال��ع��ف��و وامل�����س��احم��ة، وب��ي��ن��ت اأن 
العطاء  ه��و  ا�سطالحاً  الت�سامح 
اأهم  من  الت�سامح  وخلق  والبذل، 

القيم الإن�سانية يف العامل.
الت�سامح  ان���ت�������س���ار  اأن  واأك���������دت 
مقدمة  يف  ك�������ان  وال����ت����ع����اي���������س 

جمعية الإمارات لرعاية املوهوبني تناق�ص جمموعة من الأفكار والروؤى التطويرية
•• دبي-وام:

الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  ناق�س 
لرعاية املوهوبني اجتماعه الرابع عن 
بعد للعام اجلاري 2021م، والجتماع 
الأول ملجل�س الإدارة اجلديد جمموعة 
التي  التطويرية  وال��روؤى  الأفكار  من 
اأبناء  م��ن  امل��وه��وب��ني  رع��اي��ة  ت�سب يف 

الوطن.
الفريق  م����ع����ايل  الج����ت����م����اع  ت�����راأ������س 
���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، ن��ائ��ب رئي�س 
العام يف دبي، رئي�س  ال�سرطة والأم��ن 
جمل�س اإدارة جمعية الإمارات لرعاية 
من�سور  الدكتور  بح�سور  املوهوبني، 
ومنرية  اجلمعية،  رئي�س  نائب  العور، 
والدكتور  ال���ع���ام،  ال�����س��ر  اأم����ني  ���س��ف��ر 
�سافع  وال����دك����ت����ور  اجل�����اب�����ري،  ���س��ي��ف 
النعيمي،  اإب��راه��ي��م  ودي����ال  ال��ن��ي��ادي، 
ال�سحي،  حم��م��د  اجل���دي���د  وال��ع�����س��و 
مهند�س  العميد  الجتماع  ح�سر  كما 
وليد املناعي، مدير عام اإدارة التطوير 
رئي�س  ن����ائ����ب  مب���ك���ت���ب  والب�����ت�����ك�����ار، 
ال�سرطة والأمن العام يف دبي، واملقدم 
الإعالمي  امل�ست�سار  ال�����س��اب��وين،  زي��د 
للجمعية، والدكتورة ح�سة بن حيدر، 
امل�ست�سارة  ث��اب��ت،  م��ن��اه��ل  وال��دك��ت��ورة 

العلمية للجمعية.
ومت خ��الل الج��ت��م��اع ع��ر���س حم�سر 
من  عليه  واملوافقة  ال�سابق،  الجتماع 

قبل رئي�س واأع�ساء املجل�س.
خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  ورح��ب 
متيم، بالأع�ساء اجلدد، الذين ان�سموا 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة يف الن��ت��خ��اب��ات الأخ�����رية، 
جمل�س  اأع�����س��اء  منا�سب  اعتماد  ومت 

الدكتور  واخ��ت��ي��ار  اجل���دي���د،  الإدارة 
لل�سندوق.  اأم���ي���ن���ا  اجل����اب����ري  ���س��ي��ف 
النت�ساب  ع�سوية  اجلمعية  وج���ددت 
لالأع�ساء ال�سرفيني ال�سابقني، �سعادة 
مهند�س  وال��ع��م��ي��د  ال�����س��اي��غ،  م����ريزا 
ال�سابوين،  زيد  واملقدم  املناعي،  وليد 
والدكتورة ح�سة بن حيدر، والدكتورة 
ث��اب��ت.  ومت خ���الل الجتماع  م��ن��اه��ل 
ط��رح جمموعة م��ن الأف��ك��ار وال���روؤى 
رعاية  يف  ت�����س��ب  ال���ت���ي  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
امل��وه��وب��ني م���ن اأب���ن���اء ال���وط���ن، واأك���د 
معايل الفريق �ساحي خلفان متيم، يف 
هذا ال�سدد اأن هناك موؤ�س�سات وطنية 
يف الدولة اأبدت ا�ستعدادها التام لتبني 
املواهب  ورع���اي���ة  الإب���داع���ي���ة  الأف���ك���ار 
اأب����ن����اء ال����وط����ن. وج������رى عر�س  م����ن 
بانعقاد ملتقى  لال�ستعدادات اخلا�سة 

"يوم املوهوب الإماراتي" واأهم املحاور 
وامل��و���س��وع��ات ال��ت��ي �سيتم ط��رح��ه��ا يف 
اإق��ام��ت��ه يف  ه��ذا امللتقى، وال���ذي ت��ق��رر 
املغفور  مولد  ي�سادف  ال��ذي  ال��ت��اري��خ 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له 
ال�ساد�س من �سهر  ث��راه، يف  طيب اهلل 
مايو من كل عام، اإمياناً من اجلمعية 
ب��ع��ب��ق��ري��ة امل���غ���ف���ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د، 
من  جعلت  ال��ت��ي  الفطرية  وموهبته 
دولة الإمارات واحدة من اأكرث الدول 
ح��داث��ة يف ك��اف��ة امل��ج��الت، اإىل جانب 
دوره الكبري يف دعم املوهبة واملوهوبني 
ال��دول��ة، ومت الت��ف��اق على  ق��ي��ام  منذ 
الرتاويح،  �سالة  عقب  امللتقى  اإق��ام��ة 
ال�سخ�سيات  م��ن  نخبة  فيه  وي�����س��ارك 
اكت�ساف  وخ��رباء  اجلامعات،  واأ�ساتذة 

املوهوبني واملبدعني.

حما�سرة دينية ملنت�سبي �سرطة الفجرية

خالل �لربع �لأول من �لعام �جلاري

اإدارة الأحوال ال�سخ�سية مبحاكم دبي حتقق ن�سبة %100 يف الت�سوية الودية لق�سايا الرتكات

•• الفجرية -الفجر:

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
الإعالم  بق�سم  متمثلة  الفجرية 
مع  وبالتعاون  العامة  والعالقات 
الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
حما�سرة  ب��ال��ف��ج��رية  والأوق������اف 
اإميانية(  )نفحات  بعنوان  دينية 
ع���ن ب��ع��د، ع���رب الت�����س��ال املرئي 
الظرف  ه��ذا  ظ��ل  )zoom( يف 
فريو�س  مب��واج��ه��ة  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي 
»كوفيد19-«  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
األ��ق��اه��ا ال��واع��ظ الديني  ، وال��ت��ي 
وهو  عرقوب  اأب��و  ح�سان  الدكتور 
�سيف من �سيوف �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
ورعاه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 

يف �سهر رم�سان املبارك.
حماور  ع��دة  املحا�سرة  وت��ن��اول��ت 
منها اأهمية �سهر رم�سان املبارك 
اجليد  وال����س���ت���ع���داد  واغ���ت���ن���ام���ه 
ل�ستثماره �سرياً على هدي النبي 
يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 
من  وج����ل  ع���ز  اهلل  اإىل  ال��ت��ق��رب 
خ����الل ت�����الوة ال����ق����راآن وت���دب���ره، 

وق�ساء  اهلل،  �سبيل  يف  والت�سدق 
اإىل جانب حماور  النا�س،  حوائج 
اأخ����رى م��ث��ل ال��ت��ق��وى ودوره�����ا يف 

تزكية النف�س.

واملحافظة على فري�سة اجلماعة 
ال��رتاوي��ح مع  يف امل�سجد و���س��الة 
الحرتازية  ب���الإج���راءات  الأخ����ذ 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن ف���ريو����س ك���ورون���ا، 

وا����س���ت���ف���ادة م���ن امل��ح��ا���س��رة عدد 
ال�سباط  و���س��ف  ال�����س��ب��اط  م���ن 
يف  الن�سائي  والعن�سر  والأف�����راد 

القيادة.

م��ن ال��ع��ام اجل����اري، ال�����س��ادر من 
اأداء  ير�سد  ال��ذي  »را���س��د«  نظام 
»امل����ح����اك����م« اإل����ك����رتون����ي����اً، وذل����ك 
نافذة  ع����دال����ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���س��ع��ي��اً 
وتقدمي  وال�سرعة،  بالدقة  تت�سم 
خدمات ق�سائية مي�سرة للو�سول 
اإىل روؤيتها "حماكم رائدة متميزة 

عاملياً".
اإدارة  واأو�سح مو�سى غامن مدير 
الأحوال ال�سخ�سية مبحاكم دبي، 
ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال���ن���زاع���ات ال��ت��ي مت 
ت�سويتها ودياً يف حالت الإ�سالح 
بينما   ،)72%( اإىل  الأ�����س����ري 
ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال���ن���زاع���ات ال��ت��ي مت 
ت�سويتها ودياً يف دعاوى الأحوال 

ال�سخ�سية اإىل )84%(.
حماكم  اأن  الغامن،  مو�سى  واأ�سار 
ب��اق��ة م���ن اخلدمات  دب���ي وف����رت 
على حتقيق  منها  الذكية حر�ساً 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  روؤي�������ة 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 

•• دبي-الفجر

ال�سخ�سية  الأح��وال  اإدارة  حققت 

 )100%( ن�سبة  دب��ي،  مبحاكم 
لق�سايا  ال����ودي����ة  ال���ت�������س���وي���ة  يف 
الأول  ال����رب����ع  خ�����الل  ال����رتك����ات 

رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
اإ�سعاد  يف  دب�����ي،  ح���اك���م  ال�������وزراء 
النا�س، وللت�سهيل على املتعاملني 
و�سهلة  ب�سيطة  تعد  فالتطبيقات 
جلميع  ومي����ك����ن  ال�����س����ت����خ����دام 
منها  ال�����س����ت����ف����ادة  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
وت��وف��ري ال��وق��ت واجل��ه��د عليهم، 
الالزم  الوقت  متو�سط  بلغ  حيث 
اإدارة  لإجناز اخلدمات الذكية يف 
الحوال ال�سخ�سية اإىل )يوم و6 

�ساعات(.
واأكد مو�سى غامن اأن اإدارة الأحوال 
تعمل  دب���ي  مب��ح��اك��م  ال�سخ�سية 
خدماتها  تطوير  على  با�ستمرار 
املتبعة  العمل  باأ�ساليب  والرتقاء 
ل��ت��ق��دمي اأف�����س��ل اخل���دم���ات التي 
العاملية  املعايري  اأعلى  مع  تتوافق 
وا�سرتاتيجيتها  روؤيتها  اإط���ار  يف 
اإج��راءات احل�سول على  لتب�سيط 
"حماكم  اإىل  للو�سول  اخلدمات 

رائدة متميزة عاملياً".

تقرير حول �لبيانات �ملالية 
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لل�سركة القطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني )�س.م.ق( - فرع دبي )فرع( ، والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2020.

م�سوؤوليات جمل�س الإدارة واملكلفني باحلوكمة عن البيانات املالية
اإن الإدارة م�سوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية وعر�سها ب�سورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية والأحكام املعمول بها يف النظام الأ�سا�سي للفرع والقانون الحتادي 
لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )2( ل�سنة 2015 والقانون الحتادي لدولة الإمارات العربية املتحدة رقم )6( ل�سنة 2007، وكذلك من و�سع اأنظمة الرقابة الداخلية التي 
تعتربها الإدارة �سرورية بغر�س اإعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية، �سواء كانت ناجمة عن احتيال اأو خطاأ والتاأكد من التزام الفرع بتطبيق التعليمات واملتطلبات 

القانونية والتنظيمية املحلية.
م�سوؤوليات مدقق احل�سابات عن تدقيق البيانات املالية 

اإن اأهدافنا هي احل�سول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية ككل تخلو من الأخطاء اجلوهرية، �سواء كانت ناجمه عن احتيال اأو خطاأ، واإ�سدار تقرير املدقق الذي 
يت�سمن راأينا. 

اإن التاأكيد املعقول هو تاأكيد على م�ستوى عاٍل من التاأكيد، ول ي�سمن باأن عملية التدقيق التي مَتت وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق �سوف تك�سف دائماً عن الأخطاء اجلوهرية 
عند وجودها. وقد تنجم الأخطاء عن احتيال اأو خطاأ، وتعترب هامة اإذا كان من املمكن اأن توؤثر ب�سكل معقول، �سواء ب�سكل فردي اأو جماعي، فيما اإذا كان من املتوقع تاأثريه على 

القرارات القت�سادية التي يتخذها امل�ستخدمون على اأ�سا�س هذه البيانات املالية.

�لر�أي
براأينا، ان البيانات املالية املرفقة تظهر ب�سورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، املركز املايل للفرع كما يف 31 دي�سمرب 2020، واأدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية 

)IFRS( بذلك التاريخ وفقاً للمعايري الدولية  للتقارير املالية

تقرير عن �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى 
نبني بتقريرنا ما يلي: 

1. لقد ح�سلنا على كافة املعلومات التي اإعتربناها �سرورية لأغرا�س التدقيق، 
2. مت اإعداد البيانات املالية مع اللتزام من كافة النواحي املادية باأحكام القانون الإحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 لدولة الأمارات العربية املتحدة، واأحكام القانون التجاري رقم 

)6( ل�سنة 2007 لدولة الإمارات العربية املتحدة. 
3. احتفظ الفرع ب�سجالت حما�سبية منتظمة،

4. مل يقم الفرع ب�سراء اأو الإ�ستثمار يف اأ�سهم خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020، 
5. يبني الإي�ساح 14 حول البيانات املالية اأر�سدة ومعامالت الأطراف ذات العالقة املادية والأحكام التي مبوجبها مت اإجرائها، و

6. اإ�ستناداً على املعلومات التي مت توفريها لنا، فاإنه مل يتنامى اإىل علمنا �سيء يجعلنا نعتقد باأن الفرع قد خالف خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2020 اأي من الأحكام 
املطبقة للقانون الإحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 اخلا�س بدولة الأمارات العربية املتحدة والذي قد يوؤثر مادياً على اأن�سطته اأو مركزه املايل كما يف 31 دي�سمرب 2020. 

 عن رودل �آند بارترن �ل�صرق �لو�صط
رقم القيد : 86

18  APR  2021
ن�سخة البيانات متوفرة لدي مكتب الفرع الكائن يف طابق امليزانني بناية رويال هاو�س- هور العنز �سرق، �س . ب . 8080 دبي – الإمارات العربية املتحدة .
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اعالن بالن�شر        

 2021/1300 جتاري جزئي 
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليه : 1- ارون كومار تاكور  - جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :حممد خالد ف�سل خان 

امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
تاريخ  12% من  املحاماة والفائدة  )96.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2021/4/27 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي 
عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كيوبك�س للهند�سية 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2588820 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة �سعود عبدالعزيز ح�سن حممد بن �سفوان %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
حذف مرمي حممد منفرد

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

�إعــــــــــالن
للخ�سروات  فر�س  ال�س�����ادة/جلوبال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والفواكه ذ.م.م رخ�سة رقم:2099414 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عمر الفاروق اح�سان كورونغوت %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة خالد عي�سى عبيد بوعتابه الزعابى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عمر الفاروق اح�سان كورونغوت

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبداهلل �سلمان ح�سني �سلمان املرزوقى

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
العامة  للتجارة  ال�س�����ادة/�سوبيميت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2820845 
تعديل مدير / اإ�سافة ماجد را�سد حممد عزير املن�سورى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ماجد را�سد حممد عزير املن�سورى %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مبارك را�سد حممد عزير املن�سورى %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ماجد را�سد حممد عزير املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف عبدال�سالم حممد عامر بن ا�سحاق احل�سرمي

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز الدانة للطب وال�سنان

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1023256 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سامل �سعيد �سلطان اجلراحى النعيمى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هيتي�س كومار غن�سامدا�س %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف م�سبح على عبداهلل حميد املهريى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 15000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز الدانة للطب وال�سنان 
 ALDANA MEDICAL & DENTAL CENTRE 

اإىل /مركز الدانة للطب وال�سنان ذ.م.م 
ALDANA MEDICAL & DENTAL CENTRE L.L.C 

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمم�سة البا�سا ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3825312 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عادل عبدالرحمن عبداهلل على املازمى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد على حممد ح�سن باطوق
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف هانى مو�سى ال�سويدان

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ حمم�سة البا�سا ذ.م.م 

AL BASHA ROASTERY L.L.C

اإىل /حمم�سة البا�سا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
AL BASHA ROASTERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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�إعــــــــــالن
وال�سيانة  للمقاولت  احلياة  ال�س�����ادة/عمارة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:2725895 

تعديل اإ�سم جتاري من/ عمارة احلياة للمقاولت وال�سيانة العامة

AMARAA ALHAYAT CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /عمارة احلياة ملقاولت املباين

AMARAA ALHAYAT BUILDING CONTRACTING

تعديل ن�ساط / حذف خدمات تاجري العقارات وادارتها 6820001

تعديل ن�ساط / حذف �سيانة املباين 4329901

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

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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�إعــــــــــالن
الهواتف  لك�س�سوارات  �سوت  ال�س�����ادة/�سيرب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املتحركة رخ�سة رقم:2832317 

تعديل اإ�سم جتاري من/ �سيرب �سوت لأك�س�سوارات الهواتف املتحركة 

 CYBER SHOT MOBILES PHONES ACCESSORIES 

اإىل/ �سيرب �سوت للكمبيوتر والهواتف املتحركة

CYBER SHOT COMPUTERS & MOBILE PHONES 

تعديل ن�ساط / اإ�سافة اإ�سالح الهواتف املتحركة 9512002

تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع اجهزة احلا�سب الآيل ولوازمها - بالتجزئة 4741003

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

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا مي�سان

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2591686 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبيد �سلطان يو�سف بن ن�سر الزعابى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سامل على عبداهلل على الزعابى

تعديل اإ�سم جتاري من/ كافترييا مي�سان 

MYSAAN CAFETERIA 

اإىل /مرطبات امللك امل�سهور - فرع

FAMOUS KING REFRESHMENTS - BRANCH

تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تو�سيل الطلبات 8299010

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

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(  
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/تيم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اكاونت ل�ست�سارات ال�سريبية
رخ�سة رقم:CN 2811415 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مارين 

�سم�س البحار لتجارة ال�سماك الطازجة
رخ�سة رقم:CN 2776100 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

 CN 1129662:كب اند جوي رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/97  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 3006922:كافيه رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

عبيد خادم الظاهري لأعمال ال�سباغ
رخ�سة رقم:CN 1135827 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:رويال انرتنا�سيونال لتدقيق احل�سابات ذ.م.م
عنوان ال�سركة: جزيرة ابوظبي �سرق 8، 0 مبنى ال�سيد �سامل ابراهيم 

حممد ال�سامان
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 3734397 

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

- تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات   2
الدارية ، كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/4/21 وذلك بناء 

على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 
تاريخ التعديل:2021/4/26  - العدل بالرقم:2150005544 

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

�إعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:الدار بي�سك�س ذ.م.م
 RBW11 ، 0 عنوان ال�سركة: مبنى الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م

�ساطئ الراحة
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 1143959 

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

- تعيني ال�سادة/طالل ابو غزالة و�سركاه الدولية-ابوظبي ،   2
كم�سفي قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/4/21 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/4/26  - بالرقم:2105009364 

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

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الدلة العربية للهدايا 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1038882 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل ابراهيم احمد علي املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة ابراهيم كمال- فرع 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3004255 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة عبداهلل ابراهيم كمال جابر احلمادى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ابراهيم كمال جابر خلف احلمادى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سيالمبوكادان م�سطفى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين / من �سركة تو�سية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ بقالة ابراهيم كمال - فرع 

IBRAHEM KAMAL GROCERY - BRANCH 

اإىل /بقالة مربان - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م - فرع 
MURBAN GROCERY SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بازركان للنب واملك�سرات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1122342 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عز الدين عبداللطيف عطيه خ�سر %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة مطر حممد را�سد حرتو�س املن�سوري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 27 اإبريل 2021 العدد 13226

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 27 اإبريل 2021 العدد 13226
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

حممد  بن  حمدان  "جامعة  اختريت 
"املكتب  ق��ب��ل  م���ن  م���وؤخ���راً  الذكية" 
ملنظمة  ال���ت���اب���ع  للرتبية"  ال������دويل 
والعلم  ل���ل���رتب���ي���ة  امل����ت����ح����دة  الأمم 
�سريكاً  لتكون  "اليون�سكو"  والثقافة 
وتاأهيل  تدريب  يف  فعاًل  ا�سرتاتيجياً 
املعلمني واملعلمات حول العامل، وذلك 
اإىل ت��اري��خ��ه��ا ال��ط��وي��ل من  ا���س��ت��ن��اداً 
التعاون املثمر مع "اليون�سكو" لتنفيذ 

مبادرات رائدة يف تطوير التعليم.
"املكتب  اعتماد  على  اجلامعة  وحازت 
"املركز  ل��ت��ك��ون  للرتبية"  ال������دويل 
املناهج  يف  للتميز  العربي  الإقليمي 
بذلك  ق��اط��ع��ًة  القدرات"،  وت��ط��وي��ر 
ت�سكيل  اإع��ادة  درب  على  كبرياً  �سوطاً 
العامل  يف  والتعلم  التعليم  م�ستقبل 
اإبداعية  اأ�ساليب  با�ستخدام  العربي 
والع�سرين.  احل����ادي  ال��ق��رن  ت��واك��ب 
للرتبية"  ال������دويل  "املكتب  وج������ّدد 
للجامعة  امل�����س��ت��م��ر  دع���م���ه  م����وؤخ����راً 

لتطبيق برنامج "ماج�ستري الآداب يف 
الذي  الإلكرتوين"  والتعليم  املناهج 
تطوير  يف  التميز  حتقيق  ي�ستهدف 
برامج  وت���ق���ي���ي���م  وت����ق����دمي  وت���ن���ف���ي���ذ 
ال��ت��ع��ل��ي��م الإل����ك����رتوين، الأم�����ر الذي 
التي  العالية  ال��دول��ي��ة  الثقة  يعك�س 
حت��ظ��ى ب��ه��ا اجل��ام��ع��ة ك��م��ن��ارة علمية 

ومعرفية.
وجاء اختيار اجلامعة من قبل "املكتب 
قّدمت  اأن  ب��ع��د  للرتبية"،  ال�����دويل 
ورق���ة امل��ف��اه��ي��م ال��ت��ي ت��و���س��ح مذكرة 
الدويل  "املكتب  امل�سرتك مع  التعاون 
تطوير  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  للرتبية"، 
لدعم  ذك��ي��ة  تعليمية  ب��رام��ج  وتنفيذ 
النمو والتطّور امل�ستمر للتعليم الذكي 
وفق مناهج ذكية ومبتكرة، ف�ساًل عن 
قدرات  وب��ن��اء  التعليم  اأنظمة  تعزيز 
الرئي�سية  التعليمية  الفاعلة  اجلهات 
واملهارات  املعرفة  اكت�ساب  خ��الل  من 

والكفاءات يف التعلم مدى احلياة.
وت��ع��م��ل اجل��ام��ع��ة ع��ن ك��ث��ب لتحقيق 
مقدمتها  ويف  امل�����س��رتك��ة،  الأه������داف 

القدرات  وتنمية  بالكفاءات  الرت��ق��اء 
ب�سوؤون  للعاملني  امل��ت��ق��دم��ة  امل��ه��ن��ي��ة 
امل���ن���اه���ج امل���در����س���ي���ة واجل���ام���ع���ي���ة يف 
الأ�ساتذة  فيهم  مبن  العربية،  ال��دول 
املدار�س  وم��دي��ري  املناهج  وم��ط��وري 
التعليمية  ال�������س���ي���ا����س���ات  ووا�����س����ع����ي 
وغريهم من املعنيني "اأنظمة التعليم 
وموؤ�س�سات   /K-12/ املدر�سي" 
العربية  ال�����دول  يف  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

وخارجها.

العور،  من�سور  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  "جامعة  رئ��ي�����س 
ك�سريك  اإخ��ت��ي��ارن��ا  ن��ث��م��ن  الذكية": 
ال�����دويل  "املكتب  ل�����  اإ����س���رتات���ي���ج���ي 
لتدريب  لليوني�سكو  التابع  للرتبية" 
واملعلمات  املعلمني  وت��اأه��ي��ل  واإع�����داد 
اأدوات  م��ن  ومتكينهم  ال��ع��امل،  ح���ول 
الع�سر من املهارات واملعارف احلديثة 
ا�ستباقي  نهج  تبني  على  وحتفيزهم 
ل�ست�سرف التحديات وتطبيق اأف�سل 
املمار�سات التعليمية .. ونلتزم بتعميم 
اإمكاناتنا  وتوظيف  الرائدة  جتربتنا 
التميز  ث��ق��اف��ة  اإر�����س����اء  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
العملية  ال�ساملة يف  ومعايري اجل��ودة 
واملتغريات  ي���ت���واءم  مب���ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
امل��ت�����س��ارع��ة، م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى دفع 
للطاقات  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ج��ل��ة 
وب���ن���اء ال����ق����درات ال���ت���ي ت��ع��ت��رب حجر 
الأ�سا�س خللق بيئة درا�سية واأكادميية 
اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  ت��دع��م  بتكرة  مخُ
��ب��دع وخ����اّلق وموؤهل  اإع�����داد ج��ي��ل مخُ
للتاأقلم بكفاءة مع م�ستجدات الع�سر 

وتاأتي   .. امل�ستقبل  احتياجات  وتلبية 
ت�سميتنا كمركز اإقليمي عربي للتميز 
املناهج وتطوير القدرات" لتعك�س  يف 
ال��ث��ق��ة ال��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ي��ول��ي��ه��ا املكتب 
جلامعتنا،  "اليون�سكو"  وم��ن��ظ��م��ة 
ال�سنوات  م���دى  ع��ل��ى  اأث��ب��ت��ت  وال���ت���ي 
وقوة  حم���وري  �سريك  باأنها  املا�سية 
امل�سهد  اإع���ادة ر�سم مالمح  م��وؤث��رة يف 
التعليمي العربي والعاملي وفق منوذج 

التعليم الذكي والتعلم مدى احلياة.
واأ�ساف العور: نعتّز بعالقاتنا البّناءة 
مع منظمة "اليون�سكو"، والتي اأثمرت 
ملمو�سة  اإجن��������ازات  ع���ن  الآن  ح��ت��ى 
وموؤثرة يف ت�سكيل م�ستقبل املنظومة 
موّطدين  وعاملياً،  اإقليمياً  التعليمية 
بذلك مكانتنا الرائدة ك�سرح اأكادميي 
وم�سروع ح�ساري متفّرد ل�ست�سراف 
العربي  ال��ع��امل  يف  التعليم  م�ستقبل 
اأف�سل  ب��ن�����س��ر  ال��ت��زام��ن��ا  وجن������ّدد   ..
تبادل  ج�������س���ور  ومت���ت���ني  امل���م���ار����س���ات 
ال�سريكة،  اجل��ام��ع��ات  م���ع  اخل�����ربات 
الهدف  حتقيق  خ��دم��ة  يف  ي�سب  مب��ا 

امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  الرابع من 
لعام  امل�ستدامة  التنمية  ال�17 خلطة 
التعليم  توفري  يف  واملتمثل   ،2030
ال�سامل ذي اجلودة العالية وفق مبداأ 
التعلم  فر�س  وتعزيز  الفر�س  تكافوؤ 
اأن  وي�سّرفنا   .. للجميع  احلياة  مدى 
نكون اليوم يف �سدارة اجلهات الفاعلة 
فر�س  و  امل�ستمر  التعليم  ت��وف��ري  يف 
�سّيما  واملهني، ل  الأكادميي  التطوير 
م��ع اخ��ت��ي��ارن��ا ك��م��رك��ز اإق��ل��ي��م��ي عربي 
لالرتقاء  رئي�سة  ومرجعية  للتمّيز 
وتنمية  العربية  ال��درا���س��ي��ة  باملناهج 

القدرات ذات ال�سلة.

"جامعة  اخ��ت��ي��ار  اأّن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
الذكية" لتكون  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان 
ال��ع��رب��ي للتميز يف  الإق��ل��ي��م��ي  امل��رك��ز 
نتيجة  جاء  القدرات  وتطوير  املناهج 
النتائج القوية التي حققتها بالتعاون 
للرتبية"  ال����������دويل  "املكتب  م�����ع 
و"اليون�سكو" يف تنفيذ برنامج دبلوم 
املناهج  ت�سميم  يف  العليا  ال��درا���س��ات 
وتطويرها يف املنطقة العربية، والذي 
ا�ست�سافته واأدارته اجلامعة بني عامي 
2016 و 2018، حيث و�سل اإجمايل 
عدد اخلريجني اإىل 78 من 16 دولة 
عربية، بلغت ن�سبة اخلريجات 42% 

و�سهد   .  58% اخل��ري��ج��ني  ون�����س��ب��ة 
يف  العليا  الدرا�سات  دبلوم  "برنامج 
املناهج الدرا�سية يف  ت�سميم وتطوير 
كونه  بالغاً  العربية" اهتماماً  ال��دول 
خ�سي�ساً  م�سّمم  متكاماًل  برناجماً 
وف�����ق اأع����ل����ى امل���ع���اي���ري وامل���وا����س���ف���ات 
ال��ع��امل��ي��ة، ل��ت��ل��ب��ي��ة الح���ت���ي���اج���ات ذات 
ال�سلة بتطوير عملية تدريب وتنمية 
الدرا�سية  املناهج  �سوؤون  يف  الكفاءات 
تبّني  ع��ن  ف�ساًل  العربية،  ال���دول  يف 
اإىل  الو�سول  �سبيل  يف  دويل  منظور 
بامل�ساواة  يت�سم  امل�ستوى  ع��ايل  تعليم 

والبتكار واجلودة.

•• دبي-وام:

بداأت طريان الإمارات وهيئة ال�سحة بدبي اأم�س تطبيق التحقق الرقمي الكامل 
"كوفيد19-" للم�سافرين  باختبارات ولقاحات  املتعلقة  الطبية  ال�سجالت  من 
املقيمني يف دولة الإمارات . واأ�سبح باإمكان عمالء طريان الإمارات الذين اأجروا 
اإىل  احل��اج��ة  دون  م��ن  ال�سفر  اإج����راءات  عمل  اختيار  دب��ي  "يف   PCR "اختبار
تقدمي وثائق �سحية ورقية خا�سة ب�"كوفيد19-". كما �سيجري بالإ�سافة اإىل 
ذلك التحقق رقميا من �سجالت الذين تلقوا اللقاح يف اأحد املراكز التابعة لهيئة 
ال�سريع  الإجن��از  املب�سطة  اجلديدة  التحقق  اإج���راءات  و�ستوفر  بدبي.  ال�سحة 
والآمن لإجراءات العمالء املغادرين من مطار دبي الدويل ليتم بعدئذ مطابقة 
الإم���ارات  ط��ريان  و�ستقوم  املق�سودة.  الوجهة  دخ��ول  متطلبات  م��ع  املعلومات 
مبعاجلة معلومات "كوفيد19-" املتعلقة فقط مبتطلبات دخول وجهة العميل 
بالإ�سافة اإىل معاجلة الت�ساريح الالزمة للحالت الطبية الأخرى عند احلاجة 
املتعلقة  املعلومات  جميع  الفور  على  حت��ذف  ال�سفر  اإج���راءات  اكتمال  ومبجرد 
ب�سجالت العمالء الطبية من اأنظمة طريان الإم��ارات. وياأتي هذا التطور بعد 
مرور نحو �سهرين على توقيع مذكرة تفاهم بني طريان الإمارات وهيئة ال�سحة 
بدبي وهو اأي�سا الأول من نوعه بني ناقلة جوية وهيئة �سحية حكومية. كما اأن 
التحقق  التي تطبق  العامل  اأوائ��ل مدن  واح��دة من  دبي  الأنظمة يجعل  تكامل 
واختبار  بتطعيم  املتعلقة  للم�سافرين  الطبية  ال�سجالت  من  الكامل  الرقمي 
طريان  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  الر�سا  ع���ادل  وق���ال  "كوفيد19-". 
الإمارات اأن الإمارات العربية املتحدة من الدول العاملة يف ا�ستخدام التكنولوجيا 
املبادرة مع روؤية  والتطبيقات الرقمية وتدعم هذا التوجه بقوة وتتما�سى هذه 
احلكومة .. معربا عن �سعادته باتخاذ هذه اخلطوة يف قطاع الطريان للتعاون 
م��ن خالل  العمالء  لتعزيز جت��رب��ة  الأن��ظ��م��ة  رب��ط  ب��دب��ي يف  ال�سحة  م��ع هيئة 
معاجلة امل�ستندات ذات ال�سلة ب�سورة فعالة واآمنة ..منوها باأن ال�سراكة مع هيئة 
ال�سحة بدبي يف اإدارة �سفر الركاب فريدة من نوعها وخطوة اأوىل نحو مبادرات 
اأخرى �سيتم اإطالقها يف امل�ستقبل القريب وهذا دليل على نهج دبي العاملة يف 
قال  جهته  وم��ن  اخل��دم��ات.  جوانب  خمتلف  عرب  مبتكرة  رقمية  حلول  تقدمي 
اأحمد النعيمي املدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم املوؤ�س�سي امل�سرتك يف هيئة 
الالورقية  ال�سحية  الرعاية  اعتماد  يف  بقوة  ما�سية  الهيئة  اإن  بدبي  ال�سحة 
لتعزيز راحة املر�سى وحت�سني اخلدمات املقدمة لهم وبادرت الهيئة منذ ظهور 
اجلائحة بن�سر وتعزيز ا�ستخدام الرعاية ال�سحية الرقمية. واأ�ساف ان الروؤية 
يف  �ساهمت  الرقمية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  يف  لال�ستثمار  للهيئة  ال�سرتاتيجية 
متهيد الطريق اليوم ملثل هذا التكامل الرائد مع طريان الإمارات ، و�ست�ساعد 
هذه ال�سراكة يف تب�سيط وت�سهيل ال�سفر وتوفري الراحة للم�سافرين بالإ�سافة 
اإىل �سمان التحقق من �سحة جميع �سجالت كوفيد19- الطبية الالزمة. ومن 
ال�سحة  هيئة  يف  املعلومات  تقنية  مديرة  ال�سام�سي  علي  كليثم  اأ�سارت  جانبها 
على  وتركيزها  ال�سرتاتيجي  الهيئة  ل�ستثمار  الكبرية  الفوائد  اأن  اإىل  بدبي 
ت�سمل  بل  وحده  ال�سحي  القطاع  على  تقت�سر  ل  ال�سحية  الرعاية  تكنولوجيا 
قدرة  مفهوم  تعزز  اأن  ال�سراكة  ه��ذه  ���س��اأن  م��ن  اإن  وق��ال��ت  اأي�����س��اً.  ال�سفر  قطاع 
التكنولوجيا على م�ساعدة �سركات الطريان يف تلقي نتائج اختبارات كوفيد19- 

و�سجالت اللقاح للم�سافرين بكفاءة واأمان. وقد عمل الهيئة منذ بداية انت�سار 
اجلائحة بال كلل لربط جميع املختربات التي جتري اختبار كوفيد19- يف دبي 
يف   Outbreak Management System النت�سار  اإدارة  نظام  مع 
تطوير  على  امل�ساعدة  يف  اليوم  فعاليته  الربط  هذا  واأثبت  بدبي  ال�سحة  هيئة 
الإمارات  تعاون ط��ريان  الإم���ارات. ويعد  الفريد مع ط��ريان  التكامل  ه��ذا  مثل 
لتلبية متطلبات  اأخرى لتوفري جتربة مب�سطة  و�سيلة  ال�سحة بدبي  مع هيئة 
ال�سفر وجعله اآمنا ومريحا. وطريان الإمارات هي اإحدى الناقالت التي اأدخلت 
الدويل  ال�سفر  تن�سيط وحتفيز  لإعادة  التجارية  والتطبيقات  املمار�سات  اأف�سل 
دجما  املقبلة  القليلة  الأ�سهر  يف  الرقمي  التحقق  من  التالية  املرحلة  و�ست�سهد 
اآمنا لل�سجالت ال�سحية يف جواز �سفر اأياتا كخيار اإ�سايف ملزيد من ت�سهيل �سفر 
الركاب. و�سيطلب من العمالء الذين اأجروا فحو�سات" PCR " اأو التطعيم 
خارج دبي تقدمي الوثائق املطلوبة عند اإجناز اإجراءات ال�سفر كما اأن بع�س الدول 
التحقق  عليهم  ف��اإن  ل��ذا  ال�سفر  عند  ورقية  وثائق  حمل  امل�سافرين  من  تطلب 
www.emirates. املوقع  على  لوجهتهم  ال��دخ��ول  متطلبات  اأح��دث  من 
com/help/covid-19/travel-requirements-by-

./destination

•• دبي-الفجر

و�سوؤون  الأوق���اف  موؤ�س�سة  اأعلنت 
جديدة  �سراكة  عن  بدبي  ر  الق�سّ
مع جامعة حممد بن را�سد للطب 
لتخ�سي�س  ال�����س��ح��ي��ة،  وال���ع���ل���وم 
ال�سحي  القطاع  يدعم  ث��ان  وق��ف 
درهم،  ماليني  ب�10  تقدر  بكلفة 

ت�سمل تكاليف الت�سييد والإن�ساء.
ويقام الوقف يف منطقة املرر بدبي 
لعموم  موقوفة  اأر���س  قطعة  على 
 1،767 م�ساحتها  وتقدر  اخل��ري 
ق����دم، وي��ت��ك��ون م��ن م��ب��ن��ى جتاري 
واأرب���ع���ة ط��واب��ق متكررة  و���س��ك��ن��ي، 
موؤ�س�سة  وت��ت��وىل  اأر���س��ي،  وط��اب��ق 

الأوقاف نظارته واإدارته.
و�سيتم �سرف ريع الوقف ال�سحي 
والدرا�سات  للبحوث  مراكز  لبناء 
وعيادات جمهزة باأحدث التقنيات 
عاملية،  م���ع���اي���ري  وف�����ق  امل�����س��م��م��ة 
الالزم  الدعم  الوقف  �سيقدم  كما 
للطلبة يف جامعة حممد بن را�سد 
لإجراء  ال�سحية،  والعلوم  للطب 
التخ�س�سية،  والأبحاث  الدرا�سات 
الأجهزة  اب��ت��ك��ار  يف  وم�����س��ان��دت��ه��م 
ال���ط���ب���ي���ة مل���ك���اف���ح���ة الأم������را�������س 
م�ساعدة  ع���ن  ف�����س��ال  والأوب�����ئ�����ة، 
ال���ق���ادري���ن بتوفري  امل��ر���س��ى غ���ري 

نفقات العالج.
امل��ط��وع الأمني  ���س��ع��ادة علي  وق���ال 
�سوؤون  الأوق�������اف  مل��وؤ���س�����س��ة  ال���ع���ام 
الق�سر بدبي اإن ال�سراكة اجلديدة 
م�����ع ج���ام���ع���ة حم���م���د ب�����ن را����س���د 
ل��ل��ط��ب وال���ع���ل���وم ال�����س��ح��ي��ة، هي 
امتداد لتعاون �سابق جاء اأي�سا يف 
مبادرة  �سمن  �سحي  وق��ف  �سورة 
ب�سحة  »ل��رت��ق��ي  با�سم  م�سرتكة 
وط���ن���ن���ا«، ي���ه���دف ل��ت��ع��زي��ز ق����درة 

املجتمع على التعامل مع الأمرا�س 
ودعم  واملتكررة،  امل�ستجدة  املخُعدية 
والأب����ح����اث يف جمال  ال���درا����س���ات 
ن�سكر  امل����ط����وع  وت����اب����ع  ال�������س���ح���ة. 
وخمتلف  وامل���ت���ربع���ني  ال���واق���ف���ني 
الفاعلة  واجل�����ه�����ات  امل���وؤ����س�������س���ات 
اإقامة  ح��ر���س��ه��ا  ع��ل��ى  ال���دول���ة  يف 
ت�سهم  ال��ت��ي  الوقفية  امل�����س��روع��ات 
اأهدافه  وحتقيق  املجتمع  دع��م  يف 
ومناءه بكافة امل�سارات القت�سادية 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب�����س��ري��ة ودف���ع 
دولة  يف  والنه�سة  ال��ت��ق��دم  عجلة 

الإمارات.
من جهته قال الدكتور عامر اأحمد 
بن  حممد  جامعة  مدير  �سريف، 
ال�سحية:  وال��ع��ل��وم  للطب  را���س��د 
"نحن �سعداء بتوطيد �سراكتنا مع 
الق�سر  و�سوؤون  الأوق��اف  موؤ�س�سة 
ثانية  ���س��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  وت��وق��ي��ع 
ريعه  ي��ع��ود  خ���ريي  وق���ف  لت�سييد 
ال��رع��اي��ة ال�سحية  ل��دع��م وت��ع��زي��ز 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي والأب����ح����اث يف 
ل�ستمرار  قدماً  ونتطلع  ال��دول��ة. 
وموؤ�س�سة  اجل��ام��ع��ة  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

الأوق�������اف و�����س����وؤون ال��ق�����س��ر نحو 
الوطن  لرفعة  النجاح  م��ن  امل��زي��د 
وال��ن��ه��و���س مب�����س��ت��وى ال�����س��ح��ة يف 
دولة الإم��ارات. كما ون�سكر جزيل 
ال�����س��ك��ر امل���ت���ربع���ني وال���داع���م���ني 
ل����ل����وق����ف ال�������س���ح���ي م�����ن اأف���������راد 
اإط����الق الوقف  وم��وؤ���س�����س��ات م��ن��ذ 
املا�سي، فبف�سل  العام  ال�سحي يف 
ن�ستطيع  وم�����س��اه��م��ت��ه��م  دع��م��ه��م 
م����ع����اً حت���ق���ي���ق روؤي����������ة واأه����������داف 
ال����وق����ف ال�����س��ح��ي ال���رام���ي���ة اإىل 
م�����س��ان��دة ج��ه��ود ال���دول���ة يف احلد 
م���ن الأم����را�����س والأوب����ئ����ة، ودعم 
والأب����ح����اث يف جمال  ال���درا����س���ات 

ال�سحة ب�سكل عام."
�سوؤون  الأوق�����اف  موؤ�س�سة  وك��ان��ت 
الق�سر بدبي بال�سراكة مع جامعة 
والعلوم  للطب  را���س��د  ب��ن  حممد 
العام  خالل  با�سرتا  قد  ال�سحية، 
امل��ا���س��ي ب��ب��ن��اء وق���ف خ���ريي يعود 
ري���ع���ه ل���دع���م ومت����وي����ل الأب����ح����اث 
املتعلقة  ال���ط���ب���ي���ة  وال�����درا������س�����ات 
مب���ك���اف���ح���ة الأم������را�������س املخُ���ع���دي���ة 

والأوبئة.

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�سة جمل�س  نهيان  اآل  بنت مبارك  ال�سيخة موزة  الدكتورة  اأك��دت 
اأولويات  تت�سدر  وال�سباب  الن�سء  رعاية  اأن  املباركة  موؤ�س�سة  اإدارة 
الركائز  اأحد  املحور  اإذ ميثل هذا  الدولة  الر�سيدة يف  القيادة  اأجندة 
الن�سء  2071 والتي يعترب فيها  الإم��ارات  الأ�سا�سية لروؤية مئوية 
اخلم�سني  يف  احل�سارية  النه�سة  م�سرية  يف  ب��ارزاً  حم��وراً  وال�سباب 
اإن  نهيان  اآل  م��ب��ارك  بنت  م���وزة  ال�سيخة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت  املقبلة. 
بربنامج  ال��راب��ع  بعامها  روؤي��ت��ه��ا  ت�ستكمل  وه��ي   - امل��ب��ارك��ة  موؤ�س�سة 
واأه��داف برنامج  �ساماًل لر�سالة  اأجن��زت تطويراً   - اليافعني  متكني 

بحيث  املغاوير"   : اليافعني  و  ال�سباب  ومتكني  لتطوير  "املباركة 
يلبي تطلعات الن�سء واليافعني يف اخلم�سني املقبلة ..م�سرية اإىل اأن 
الربنامج ي�ستهدف يف حلته اجلديدة النهو�س بهذه الفئة واكت�ساف 

مواهبهم وت�سليط ال�سوء عليها واإبرازها للمجتمع .
اإع��داد ا�سرتاتيجية  "املباركة" ب�ساأن  واأ�سادت بجهود فريق العمل يف 
امليدان  اإىل  ال��ي��وم  تنطلق  التي  التنفيذية  وخططه  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
م�ستهدفًة املوهوبني واملبدعني من الن�سء واليافعني بهدف ت�سليط 
ال�سوء على اإبداعات الكوادر الوطنية املتخ�س�سة يف خمتلف املجالت 
والتجارب  اخل���ربات  لتوا�سل  ج�سراً  ميثل  ال��ربن��ام��ج  اإن  وق��ال��ت   ..
ال�سباب من  ا�ستفادة  املتحدثني املخت�سني وال�سباب مبا ي�سمن  بني 

اآفاًقا  الربنامج  يفتح  حيث  املتخ�س�سني  ه���وؤلء  واإب��داع��ات  خ��ربات 
الوطنية  ال��ك��وادر  ت�سجيع  بهدف  والبتكار  والتميز  للريادة  وا�سعة 
اإىل بناء قاعدة  بالإ�سافة  النماذج علمًيا وعملياً  على القتداء بهذه 
قدموا  الذين  بالرواد  توا�سلهم  تفعيل  عرب  املوهوبني  ال�سباب  من 

اإ�سهامات جليلة يف حياتهم العلمية والعملية .
لإبداعات  حا�سنة  يكون  لأن  اأي�سا  يهدف  الربنامج  اأن  اإىل  واأ�سارت 
لن�سر  ومن�سة  القطاعات  خمتلف  يف  املتخ�س�سة  الوطنية  ال��ك��وادر 

ثقافة متيزهم يف املجتمع .
ودعت الدكتورة ال�سيخة موزة بنت مبارك اآل نهيان خمتلف اجلهات 
املجتمعية ذات العالقة واأولياء الأمور والن�سء واليافعني للم�ساركة 

الهتمام  اأوجه  اأحد  الذي يج�سد  الربنامج  الفعالة يف فعاليات هذا 
ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ول��ي��ه ال��دول��ة لفئة ال��ن�����سء وال��ي��اف��ع��ني ع��رب توفري 
حا�سنات لإبداعاتهم وتهيئة بيئة متكنهم من اإطالق هذه الإبداعات 
يف خمتلف املجالت حتت مظلة من التميز والريادة يف وطن ل يعرف 
ت�ستثمر  الغد ولذلك  اليوم هم �سناع  يافعني  باأن  ويوؤمن  امل�ستحيل 
اإطالق  اأن  ..موؤكدة  الهتمام  اأك��رب  وتوليهم  الر�سيدة  قيادتنا  فيهم 
الن�سء  حا�سر  يف  نوعية  نقلة  ميثل  ال��ربن��ام��ج  ل��ه��ذا  "املباركة" 
وال�ستفادة  واملعرفة  لالإبداع  اآفاقاً  منهم  كل  اأم��ام  ويفتح  واليافعني 
من جتارب من �سبقوهم يف م�سرية الإبداع الوطني يف خمتلف اأرجاء 

الدولة.

موزة بنت مبارك اآل نهيان: رعاية الن�صء وال�سباب تت�سدر اأجندة اأولويات القيادة الر�سيدة

•• اأبوظبي-وام:

الأوروبي  الحت��اد  من  م�سوؤولني  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  ا�ست�سافت 
خالل �سهر اأبريل اجلاري يف ور�سة عمل افرتا�سية حول اأهمية اتباع نهج متعدد 
ملكافحة  املعلومات  تبادل  تناولت طرق  والتي  املوازية،  التحقيقات  الأط��راف يف 
غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب لتعطيل وتفكيك ال�سبكات غري امل�سروعة، كما 
تطرقت اإىل التعاون والتن�سيق بني املوؤ�س�سات امل�ساركة ذات ال�سلة على امل�ستويني 

املحلي والدويل.
املتحدة من  العربية  الإم��ارات  الرئي�سية يف  القانون  اإنفاذ  ا�ستفادت جهات  وقد 

تبادل املهارات واملعرفة، مبا يف ذلك وزارة الداخلية والنيابات العامة.
وقد تناولت ور�س العمل املوا�سيع والنقاط التالية : املعرفة: من خالل بناء فهم 
موحد و�سامل للجرمية والأفراد املتورطني يف اجلرمية املنظمة يف جميع اأنحاء 

البالد، بالإ�سافة اإىل كيفية الربط بني �سبكات اجلرمية املنظمة الدولية.

بهدف  اجلماعية  املعرفة  وحتليل  امل�سرتك  التقييم  خ��الل  من  وذل��ك  الفهم: 
تعزيز فهم اجلرمية املنظمة على جميع امل�ستويات.

وتن�سيق  اأولويات  وترتيب  لتحديد  تقييم م�سرتك  نهج  با�ستخدام  ال�ستجابة: 
ال�ستجابة على امل�ستويني التكتيكي وال�سرتاتيجي.

وقال جلني ماكدويل، خبري املرفق العاملي ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 
يف الحتاد الأوروبي: " بازياد اجلرمية املالية تعقيداً، ت�سعدنا م�ساركة معارفنا 
م�ساركة اجلهات  هو  اليوم  ن�سهده  ما  الإم���ارات.  دول��ة  مع  ومهاراتنا وخرباتنا 
ال��دول يف مراحل خمتلفة من معاجلة اجلرائم  املختلفة يف معظم  احلكومية 
اأو غ��ريه��ا م��ن اجل��رائ��م اخل��ط��رية، مب��ا يف ذل��ك منع اجل��رائ��م وك�سفها  املالية 
املوازية  املالية  التحقيقات  ا�ستخدام  والتحقيق فيها ومقا�ساة مرتكبيها. ويعد 
والدولية، يف  املعلومات بني خمتلف اجلهات احلكومية  التعاون وتبادل  وزي��ادة 
كل مرحلة من مراحل مكافحة اجلرائم اخلطرية، اأمراً اأ�سا�سياً لتعزيز جهودنا 
ال�سوؤون  اإدارة  مديرة  فكري،  اآمنة  قالت  جهتها  من  منها".  للوقاية  امل�ستمرة 

القت�سادية والتجارية بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل، بهذه املنا�سبة : " اأود 
اأن اأ�سكر الحتاد الأوروبي على امل�ساركة يف هذه الور�س الهامة، والتي مت خاللها 
تقدمي الكثري من البيانات املتعلقة بالتحقيقات املالية، حيث متكننا التحقيقات 
املوازية من اجلمع بني اخلربة عرب القطاعات املعنية وبني اجلهات الق�سائية، 
وهذا يعني اأن املعلومات يتم تبادلها ب�سكل اأف�سل ويتم ا�ستخدامها ب�سكل فعال، 
الإ���س��راع يف  خ��الل  م��ن  املالية  اجل��رائ��م  وتعزيز مالحقة  الزدواج���ي���ة  لتجنب 
حتديد الروابط بني م�سدر الأم��وال ومن ي�ستلمها ومتى يتم ا�ستالمها واأين 
يتم اإيداعها. فكلما توفرت معلومات اأكرث لفهم الن�ساط الإجرامي، كلما اأمكننا 
املعنية  اجلهات  ا�ستفادت  وق��د  الهتمام.  وجم��الت  الأمن���اط  اكت�ساف  حت�سني 
الرئي�سية يف دولة الإمارات من هذه اجلل�سات التثقيفية، ل �سيما املناق�سة املعمقة 
حول اإطار التعاون بني اجلهات املعنية، والذي يعد املحور الأ�سا�سي يف مالحقة 
اجلرائم املالية و�سبطها". وت�سكل ور�س العمل امل�سرتكة التي يتم ا�ست�سافتها 
مع الحتاد الأوروب��ي جزءاً رئي�سياً من الإج��راءات الوا�سعة التي تتخذها دولة 

الإرهاب،  الأم���وال ومتويل  غ�سل  لتعزيز جهودها يف جم��ال مكافحة  الإم���ارات 
مبا يف ذلك مبادرات لتعزيز وت�سهيل التعاون املحلي وال��دويل. وقد ا�ست�سافت 
دولة الإمارات يف مار�س ور�س عمل مماثلة مع وزارة اخلزانة الأمريكية وهيئة 

�ساحبة اجلاللة لالإيرادات واجلمارك يف اململكة املتحدة.
جدير بالذكر اأن املرفق العاملي لالحتاد الأوروبي ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل 
2017 من قبل املفو�سية الأوروبية، وهو يهدف اإىل  الإرهاب مت تاأ�سي�سه عام 
دعم دول العامل الثالث يف جهودها ملنع غ�سل الأموال ووقف متويل الإرهابيني 

واملنظمات الإرهابية.
ويتم متويل هذا امل�سروع من قبل خدمة املفو�سية لأدوات ال�سيا�سة اخلارجية، 
 Deutsche م��ع  بال�سراكة   ،Expertise France بتنفيذه  وي��ق��وم 
 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
 Northern Ireland Cooperation Overseas و   //GIZ

.//NI-CO

الإمارات ت�ست�سيف ور�ص عمل حول مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بالتعاون مع الحتاد الأوروبي

»املكتب الدويل للرتبية« يختار »جامعة حمدان بن حممد الذكية« 
�سريكا ا�سرتاتيجيا لتدريب املعلمني حول العامل

طريان الإمارات و�سحة دبي تطبقان التحقق 
الرقمي من �سجالت »كوفيد-19« للم�سافرين

تتوىل موؤ�ص�صة �لأوقاف نظارته و�إد�رته

وقف �سحي ب�10 ماليني درهم لدعم الأبحاث واخلدمات ال�سحية يف دبي  

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اإعالن �شطب قيد

تيكنيكا  كومبانيا  تيكينت  ال�����س��ادة/���س��رك��ة  ب���اأن  الق��ت�����س��اد  وزارة  تعلن 
انرتنات�سيونايل ا�س بي اي )اجلن�سية : ايطاليا( قد تقدمت بطلب �سطب 
قيد فرع ال�سركة يف امارة ابوظبي )العنوان : �سارع الكرتا - برج اأ - مكتب 
رقم 1504 - بناية : الر�س اخل�سرا ، �س ب 52843( واملقيدة حتت 
لأحكام  وتنفيذاً  ب��ال��وزارة.  الأجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )1068( رق��م 
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رق��م  الحت��ادي  القانون 
وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 2010م يف �سان اعتماد 
باخلارج  املوؤ�س�سة  املن�ساآت  وم��ك��ات��ب  ل��ف��روع  الرتخي�س  اإج����راءات  دل��ي��ل 
واملناطق احلرة بالدولة. يرجى من ال�سادة اأ�سحاب احلق يف العرتا�س 
ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ 

الن�سر على العنوان التايل :
وز�رة �لقت�صاد

�د�رة �لت�صجيل �لتجاري
 �س.ب )901( �بوظبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد
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•• اأبوظبي-وام:

ر�سد  برنامج  تنفيذ  فريق  انتهى 
العاملة  املن�ساآت  امل��واد اخلطرة يف 
يف اإم��ارة اأبوظبي من ح�سر املواد 
والتدقيق  وت�����س��ن��ي��ف��ه��ا  اخل���ط���رة 
وال�سالمة  الوقاية  اإج��راءات  على 
يف امل���خ���ازن وات���خ���اذ الإج�������راءات 

الت�سحيحية املنا�سبة.
العميد  ���س��ع��ادة  ال��ف��ري��ق  وت���راأ����س 
نائب  ال���ع���ف���ري���ت  ���س��ع��ي��د  ح��م��ي��د 
مدير قطاع �سوؤون الأمن واملنافذ 
اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
وع�سوية جميع اجلهات املعنية يف 
الإمارة و�سم الفريق اأكرث من 70 
جهات  ع�سر  ميثلون  واإداري���ا  فنيا 
وي��ع��ت��رب واح�����داً م��ن ف���رق العمل 
�سمن  ت�سكيلها  مت  ال��ت��ي  الفنية 
فريق عمل اإدارة املواد اخلطرة يف 
اأبوظبي وذل��ك �سمن �سعي  اإم��ارة 
الرقابة  لفر�س  اأبوظبي  حكومة 
اخلطرة  امل������واد  ع��ل��ى  ال�������س���ارم���ة 
وتوفري اأق�سى درجة من احلماية 

للمجتمع والبيئة.
اتخذ  الفريق  اإن  العفريت  وق��ال 
اإجراءات عملية ميدانية ا�ستمرت 
اأ����س���ه���ر يف ظ����ل ظ����روف   3 مل������دة 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ومت ال��ت��اأك��د من 
���س��الم��ة اإج������راءات ت��خ��زي��ن امل���واد 
والرتكيز  امل����خ����ازن  يف  اخل���ط���رة 
الأماكن  يف  ف��ق��ط  تخزينها  ع��ل��ى 
املعنية  املرخ�سة من قبل اجلهات 
التزام  م����دى  ع��ل��ى  والط��م��ئ��ن��ان 
املطلوبة  ب��ال���س��رتاط��ات  امل��ن�����س��اآت 
القطاع  ه��ذا  يف  العاملني  وك��ف��اءة 
ال����ت����ج����اوزات  ب���ع�������س  ر�����س����د  ومت 
والتعامل معها ومعاجلتها واتخاذ 
الالزمة  الت�سحيحية  الإج��راءات 

من قبل املن�ساآت ب�سكل مبا�سر.

اخلطرة  امل���واد  اإدارة  اأهمية  واأك���د 
ب�سكل  ح����ي����ات����ه����ا  دورة  خ�������الل 
ف��ع��ال ع��رب ح�����س��ر ور���س��د جميع 
لهذه  وامل����ت����داول����ني  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
والتاأكد  عليهم  وال��ت��دق��ي��ق  امل���واد 
با�سرتاطات  التزامهم  م��دى  م��ن 
وال�سالمة  وال����وق����اي����ة  ال�����س��ح��ة 
ال��ع��ام��ة ال���واج���ب ات���خ���اذه���ا عند 
بتداول  يتعلق  ن�ساط  اأي  ممار�سة 
امل�����������واد اخل������ط������رة مب������ا يف ذل����ك 

ا�ستخدامها ونقلها وتخزينها.
�سعادة  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 

املدير  احلو�سني  �سيخة  املهند�سة 
البيئية  اجل��ودة  لقطاع  التنفيذي 
الدور  اأبوظبي   - البيئة  هيئة  يف 
ال��رئ��ي�����س��ي وال���داع���م ال���ذي قامت 
املواد  لر�سد  م��ي��دان��ي��اً  الهيئة  ب��ه 
اخلطرة وت�سهيل اإجراءات املتابعة 
عن  امليدانية  للعمليات  واملراقبة 
طريق ت�سجيل املواد اخلطرة التي 
مت ر�سدها من قبل جميع اجلهات 
النظام  يف  امل���ع���ن���ي���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
اخلطرة  امل�����واد  لإدارة  امل��ت��ك��ام��ل 
وال��ذي �سهل على اجلهات متابعة 
التزام  م����دى  وحت���دي���د  امل��ن�����س��اآت 
واملتطلبات  ب���الإج���راءات  املن�ساآت 

وال�سرتاطات.
على  رك�����زت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك�������دت 
بالأن�سطة  امل��ت��ع��ام��ل��ة  امل���ن�������س���اآت 
التزامها  وم����دى  ل��دي��ه��ا  امل��ق��ي��دة 
البيئية  وال���س��رتاط��ات  باملعايري 
التي  الإ�سافية  املتطلبات  وتوفر 
فريق  ق���ب���ل  م����ن  حت����دي����ده����ا  مت 

العمل.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال ���س��ع��ادة حممد 
التنفيذي  املدير  املن�سوري  منيف 

التابع  ال�����س��ن��اع��ة  ت��ن��م��ي��ة  مل��ك��ت��ب 
ل���دائ���رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة - 
الدائرة  عمل  فريق  ق��ام  اأبوظبي 
من  امل�سكل  الفريق  م��ع  بالتعاون 
ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املعنية 
باتخاذ  اأب���وظ���ب���ي  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
والرامية  امل��ط��ل��وب��ة  اخل����ط����وات 
امل���واد اخلطرة  ور���س��د  اإىل ح�سر 
لتنفيذ  ب��ه��ا  امل��ت��ع��ام��ل��ني  وج��م��ي��ع 
ال��ربن��ام��ج مب��ا ي��ه��دف اإىل توفري 
للمجتمع  امل���ن���ا����س���ب���ة  احل���م���اي���ة 
وامل�ساهمة يف رفع جاهزية املن�ساآت 
ال�سناعية والقت�سادية ب�سكل عام 
امل��واد يف  للتعامل الأمثل مع هذه 

حال الطوارئ.
تنمية  م���ك���ت���ب  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
باإ�سدار  م���وؤخ���راً  ق���ام  ال�����س��ن��اع��ة 
تلزم  ال���ت���ي  ال����الزم����ة  ال��ت��ع��ام��ي��م 
املعنية  ال�������س���ن���اع���ي���ة  امل����ن���������س����اآت 
لإدارة  املتكامل  النظام  با�ستخدام 
املواد اخلطرة والذي يعترب حجر 
الأ����س���ا����س يف ت��ت��ب��ع ح���رك���ة امل����واد 

اخلطرة يف القطاع القت�سادي.
واأك����د ح��ر���س ف��ري��ق ال��ع��م��ل على 

املن�ساآت  لمتثال  امل�ستمرة  املتابعة 
ال�سادرة  بالتعاميم  القت�سادية 
ع���ن ال���دائ���رة امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا امللف 
وت����ق����دمي ال���ت���وج���ي���ه والإر�������س������اد 
ا�ستخدام  اأهمية  ح��ول  املطلوبني 
النظام اإ�سافة اإىل تنفيذ الزيارات 
امل��ي��دان��ي��ة امل�����س��رتك��ة م��ع ع���دد من 

اجلهات املحلية ذات ال�سلة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��دك��ت��ور حممد 
�سلمان احلمادي املتحدث الر�سمي 
لهيئة اأبوظبي للزراعة وال�سالمة 
الغذائية اإن الهيئة تعتز بامل�ساركة 
امل����واد  اإدارة  ع��م��ل  ف���ري���ق  ���س��م��ن 
اخل���ط���رة يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي كما 
مدى  على  حتقيقه  مت  مب��ا  تعتز 
ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة وال�����ذي ميثل 
كافة  ب��ني  امل�����س��رتك  للعمل  ث��م��رة 
لالرتقاء  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
و�سالمة  ال�����س��ح��ة  مب�������س���ت���وي���ات 
و�سعادة  رف��اه��ي��ة  و���س��م��ان  البيئة 

جميع ال�سكان.
املعنية  العمل  ف��رق  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
يف الهيئة تعمل �سمن فريق ر�سد 
املواد اخلطرة على متابعة ت�سجيل 

تداول  جم��ال  يف  العاملة  املن�ساآت 
امل���ب���ي���دات ال���زراع���ي���ة والأ����س���م���دة 
املتكامل  النظام  �سمن  الكيماوية 
يتم  ك��م��ا  اخل���ط���رة  امل�����واد  لإدارة 
لهذه  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  تكثيف 
امل���ن�������س���اآت ب����ه����دف ال���ت���ح���ق���ق من 
م��ط��اب��ق��ة ال���ب���ي���ان���ات امل�����س��ج��ل��ة يف 
النظام مع املواد اخلطرة املتداولة 

يف املن�ساآت.
ت��ك��ث��ف من  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ�����س����اف 
اأف�سل  ب�����س��اأن  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��الت 
امل����م����ار�����س����ات اخل����ا�����س����ة ب����ت����داول 
وت���خ���زي���ن امل���ب���ي���دات والأ����س���م���دة 
الكيماوية وطرق التعامل مع هذه 
ت�سكل خ��ط��ورة عالية  ال��ت��ي  امل���واد 
البيئة  اأو  احل��ي��ة  ال��ك��ائ��ن��ات  ع��ل��ى 
للعاملني  ال�����س��الم��ة  واإج��������راءات 
بالتن�سيق  وتعمل  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
اإدارة  ف��ري��ق  �سمن  �سركائها  م��ع 
اأعلى  اخل��ط��رة على حتقيق  امل���واد 
لالإن�سان  ال�������س���الم���ة  م����ع����دلت 
ال�سرتاطات  وت��ط��ب��ي��ق  وال��ب��ي��ئ��ة 
الوقائية يف التعامل مع هذا النوع 

من املواد اخلطرة.

م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال امل���ه���ن���د����س عبد 
امل��ح�����س��ن م��ب��ارك ال��ك��ث��ريي مدير 
بالإنابة  واملن�ساآت  امل�ساريع  اإدارة 
لإدارة  اأب�����وظ�����ب�����ي  م�����رك�����ز  م������ن 
" ي�سرنا   : – ت���دوي���ر  ال��ن��ف��اي��ات 
كافة  م����ع  ال���ع���م���ل  "تدوير"  يف 
لإدارة  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
امل���واد اخل��ط��رة يف الإم����ارة ب�سكل 
وذل���ك متا�سياً  وم��ت��ك��ام��ل  ��ك��م  حمخُ
ال�سرتاتيجية  املركز  اأه��داف  مع 
اآمنة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اإىل  للجميع  وم�ستدامة  و�سحية 
اإدارة هذه املواد  التاأكد من  جانب 
العاملية  امل��م��ار���س��ات  لأف�سل  وف��ق��اً 
امل��ت��ب��ع��ة يف ه���ذا الط����ار ب����دءاً من 
مرحلة ال�ستخدام والنقل للمواد 
التخزين  باآليات  اخلطرة ومروراً 
ال�سليمة وانتهاًء بالتخل�س الآمن 
اإىل الطالع على  بالإ�سافة  منها 
املجال  ه��ذا  يف  العامليني  ق���درات 
جاهزيتهم  م��دى  على  وال��وق��وف 
يف التعامل مع هذه املواد وكيفية 
ال�سلبية  والآث����ار  املخاطر  ت��ف��ادي 
التي قد تنجم عنها مع الت�سديد 
ع���ل���ى ������س�����رورة الل������ت������زام ال���ت���ام 
املتعلقة  والج���������راءات  ب��امل��ع��اي��ري 
وحماية  وال�������س���الم���ة  ب��ال�����س��ح��ة 

البيئة وجمتمع اإمارة اأبوظبي".
امل����واد  اإدارة  ع��م��ل  ف��ري��ق  واأه������اب 
ب�سرورة  الإم���������ارة  يف  اخل����ط����رة 
والأفراد  املن�ساآت  اأ�سحاب  ال��ت��زام 
والأن�سطة  امل�����زارع  اأ���س��ح��اب  م��ن 
القت�سادية بتخزين املواد اخلطرة 
يف امل���خ���ازن وامل���واق���ع امل�����س��رح لها 
واملرخ�سة من قبل اجلهات املعنية 
وال�سرتاطات  التعليمات  وات��ب��اع 
املخالفات  لتجنب  ال��ع��الق��ة  ذات 
والغرامات والإج��راءات القانونية 

بحق املخالفني.

النتهاء من ر�سد املواد اخلطرة وتدقيق اإجراءات ال�سالمة باملن�ساآت يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر: 

"�سحة"،  ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  دع���ت 
اأكرب �سبكة للرعاية ال�سحية يف دولة الإمارات العربية 
تربعهم  موا�سلة  على  املجتمع  اأف���راد  جميع  املتحدة، 
اإدارة  للم�ساعدة يف  الكرمي،  �سهر رم�سان  بالدم خالل 

طلبات نقل الدم لدى املر�سى يف جميع اأنحاء الإمارة.
بالدم،  التربع  خدمات  اإىل  الو�سول  لت�سهيل  و�سماناً 
الدم  بنك  "خدمات  قامت  ال�سائمني،  على  والتي�سري 
مبراكز  اخلا�سة  الت�سغيل  اأوق���ات  بتعديل  اأبوظبي"   -
ال��ت��ربع ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، لإت���اح���ة امل��ج��ال اأم����ام الراغبني 

كما  رم�����س��ان،  �سهر  خ��الل  ال�سيام  ف��رتة  بعد  بالتربع 
حاجة  من  تخفف  بالدم  للتربع  متنقلة  حملة  اأطلقت 

املتربعني اإىل التنقل يف اأرجاء العا�سمة.
اأبوظبي  يف  ال��دم  بنك  يعمل  الف�سيل،  ال�سهر  وخ��الل 
اأيام  ال��ع��ني   ال��دم يف  وبنك  اإىل اخلمي�س   ال�سبت  اأي���ام 
8:00 �سباحاً وحتى  ال�ساعة  اإىل اخلمي�س من  الأحد 
8:00 م�ساًء حتى  ال�ساعة  1:30 ظهراً ومن  ال�ساعة 
ال�ساعة 01:30 �سباحاً. وبالإ�سافة اإىل ذلك، �ستعمل 
واملواعيد  امل��واق��ع  يف  ب��ال��دم  للتربع  املتنقلة  اخل��دم��ات 
ال��واردة اأدن��اه، من ال�ساعة 8:30 م�ساًء وحتى ال�ساعة 

�سباحاً.  02:00

•• راأ�س اخليمة- وام:

اأطلقت هيئة راأ�س اخليمة للموا�سالت املرحلة الثانية من 
ا�سرتاتيجيتها الرقمية ممثلة مبن�سة اخلدمات الرقمية 
التي مت ت�سميمها وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية وتهدف 
اإجن��از معامالتهم خالل زمن  املتعاملني من  اإىل متكني 
قيا�سي عرب املوقع الإلكرتوين والأجهزة الذكية على مدار 
ال�ساعة وطيلة اأيام الأ�سبوع. وت�سم املن�سة الرقمية جميع 
خدمات  اأرب��ع  عددها  والبالغ  للهيئة  الرئي�سية  اخلدمات 
وت�سمل  وامل��وا���س��الت  النقل  اأن�سطة  برتخي�س  مرتبطة 
وترخي�س  ال�سائقني،  وترخي�س  امل��رك��ب��ات،  "ترخي�س 
ال�سركات، ودفع املخالفات" اإىل جانب اخلدمات الفرعية 

37 خدمة فرعية، حيث باإمكان  الأخرى والبالغ عددها 
تراخي�س  وجتديد  اإ�سدار  عمليات  كافة  اج��راء  املتعامل 
توفرها  التي  املميزات  من  وال�ستفادة  الإم���ارة  يف  النقل 
املن�سة، من خالل الدرهم اللكرتوين وبطاقات الئتمان 
اإ�سماعيل ح�سن  املهند�س  �سعادة  وقال  البنكي.  والتحويل 
تاأتي  النوعية  النقلة  هذه  اإن  الهيئة  عام  مدير  البلو�سي 
�سمن جهود الهيئة الرامية لتنفيذ ا�سرتاتيجيتها الرقمية 
وتطبيق خدمات مبتكرة تلبي كافة احتياجات املتعاملني 
وتعزز مكانة الهيئة وتناف�سيتها يف قطاع املوا�سالت على 
امل�ستوى املحلي والعاملي من خالل تقدمي خدمات متميزة 
الزمن  وت��خ��ف�����س  امل��ع��ام��الت  اإجن����از  اإج������راءات  تخت�سر 
امل�ستغرق لإجنازها كما اأنها تعزز ال�سراكة مع القطاعني 

العام واخلا�س من خالل ربط املن�سة بالهوية الإماراتية 
على  واملحافظة  املعلومات  اأم��ن  م�ستويات  اأعلى  ل�سمان 
مع  ربطها  اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  امل�ستخدمني  خ�سو�سية 

اخلدمات احلكومية الأخرى يف املرحلة القادمة.
واأكدت فاطمة ح�سن ال�سحي مدير مركز �سعادة املتعاملني 
متكن  التي  املزايا  من  العديد  توفر  اخلدمات  من�سة  اأن 
امل��ت��ع��ام��ل م���ن ت���ق���دمي واإجن�������از امل���ع���ام���الت واخل���دم���ات 
للهيئة  الإل��ك��رتوين  املوقع  عرب  مبا�سر  ب�سكل  اإلكرتونياً 
خالل  من  وم�ستجداتها  املعاملة  حالة  تتبع  اإمكانية  مع 
الطلب عرب  اإىل مقدم  اإر�ساله  يتم  الذي  املرجعي  الرقم 
قاعدة  امل�سجل يف  اللكرتوين  والربيد  الن�سية  الر�سائل 

البيانات.

»موا�سالت راأ�ص اخليمة« تطلق من�ستها الرقمية للخدمات»�سحة« حتّث اأفراد املجتمع على موا�سلة التربع بالدم خالل �سهر رم�سان

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 241/2021/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره   )1.846.832.99( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 

طالب الإعالن :  بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنهما : 1- مهتاب �سيد حممد ح�سني طباطبائي 2- �سعيد ح�سني من�سئى -  �سفتهما بالق�سية : 

مدعي عليهما - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2021/2/21 يف الدعوى املذكورة اأعاله 
ل�سالح/بنك راأ�س اخليمة الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بان ي�سددا للبنك املدعي مبلغا 
وقدره )1.846.832.99( رهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 5% �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية يف 2021/1/21 حتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهما امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ،   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
 اعالن بالن�شر

              يف  الدعوى رقم 282/2021/361 ا�شتئناف اأمر اأداء 
مو�سوع الدعوى: الغاء القرار ال�سادر برف�س المر والق�ساء جمددا بالزام امل�ستاأنف �سده بان 
يوؤدي للم�ستاأنف مبلغ )12.000.000.00( درهم بال�سافة اىل الزامه بالفائدة القانونية بواقع 

12% كدين جتاري والزامه ب�سداد الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب الإعالن : حممد حامد علي املهدي املنجي  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

املطلوب اإعالنهم : 1- عمرو عبد احلفيظ حممد حممد حماد  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف 
�سده. جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2021/5/10  ال�ساعة 10.30 �سباحا بقاعة التقا�سي عن بعد 

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اعالن بالن�شر 

 9079/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سوخميت �سينغ اناند -  جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س ال�سرق الو�سط �س.م.ب )م( المارات ، حاليا 
- �سركة اأمريكان اك�سرب�س )ال�سرق الو�سط( �س.م.ب ، �سابقا

وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 

وقدره )156531.78( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اعالن بالن�شر 

 2551/2021/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- مطعم ويلدن انرتنا�سيونال ذ.م.م 

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ق�سر ال�سحراء لتعبئة الفحم ذ.م.م 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11042( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 
بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اعالن بالن�شر        

 1401/2021/16 جتاري جزئي  
تفا�صيل �لإعالن بالن�صر 

اإىل املدعي عليهما : 1- �سوبها لالعمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 2- �سم�س النهده لالعمال 
الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  - جمهول حمل الإقامة 

مبا ان املدعي :�سي ام ال انرتنا�سيونال دبي �س.ذ.م.م  - وميثله : مارون وديع مطر 
بالتكافل  معا  ت�سددا  ب��ان  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احلكم  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
والت�سامن اىل املدعية مبلغ )145092.76( درهم بال�سافة اىل الفائدة التاأخريية بواقع %12 
�سنويا من تاريخ قيد النزاع رقم 390/2021 جتاري يف 2021/2/16 وحتى ال�سداد التام وكذلك 

الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف وبدل اتعاب املحاماة 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2021/5/2 ال�ساعة 09:30 �سباحا يف قاعة التقا�سي عن 
بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

اعالن بالن�شر 
                      يف الدعوى رقم  1915/2021/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 592/2020 اأمر اأداء دبي وقدره ) 
2.2474509.73 درهم( ،والفائدة القانونية بواقع 9% �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعالن : ك�سارة العني لل�سخور  -   �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
�سفته   - ذ.م.م  اجل��اه��زة  للخر�سانة  العربية  النم�ساوية  ال�سركة   -1  : اإعالنهم  املطلوب 

بالق�سية : منفذ �سده-  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
، وعليه فان  املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  به وق��دره )2577764.73( درهم اىل طالب  املنفذ 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

)15( يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 
اعالن بالن�شر 

                      يف الدعوى رقم  2536/2021/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع الدعوى : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2021/700 اأمر اأداء ب�سداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )261157( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : هنيكل بويل بت لل�سناعات املحدودة ذ.م.م  -   �سفته بالق�سية : طالب 

التنفيذ  
�سفته   - �����س.ذ.م.م  وال��دي��ك��ور  للمقاولت  انرتنا�سيونال  الين�سي   -1  : اإعالنهم  املطلوب 

بالق�سية : منفذ �سده-  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )261157( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة 
املذكور خالل )15(  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13226 بتاريخ 2021/4/27 

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1242/2021/16 جتاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املتنازع �سدها ب�سداد مبلغ )33.200( درهم مع الفائدة 
القانونية بقيمة 12% والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة

طالب الإعالن / 1-القرق للت�سغيل اليل والتحكم �س.ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  هيل اند فورت لتجميل احلدائق ذ.م.م -  �سفته بالق�سية : مدعي 

عليه  - جمهول حمل القامة 
�سدها  املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�سوع 
ب�سداد مبلغ )33.200( درهم مع الفائدة القانونية بقيمة 12% والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
ال�ساعة 9.30 �س يف قاعة  امل��واف��ق  2021/5/2   ي��وم الح��د   املحاماة. وح��ددت لها جل�سة 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
مدير دعوى

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    

ف����ق����د امل������دع������و/ ن����وره����ان 
ب�����ن�����ت حم�����م�����د احل����ب����ي����ب 
اجلن�سية  تون�س    ، بنحمد 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)C138902( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0543454123

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ حممد م�سعود 
بنغالدي�س     ، اهلل  ���س��ف��ي��ع 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )BR0170888( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0504477178

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و/ دو���س��ت حممد 
ب���اك�������س���ت���ان   ، حم����م����د  ب������ري 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)FE0161521( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

الدبيبة  احلميد  عبد  اجل��دي��د  امل��وؤق��ت  الليبي  ال����وزراء  رئي�س  ق��رر 
اأم�س الثنني بهدف اإظهار  تاأجيل زيارة ل�سرق البالد كانت مقررة 
تقدم حكومة الوحدة نحو اإنهاء �سنوات من النق�سام بني الف�سائل 

املتناحرة.
و�سائل  الدبيبة يف من�سور على  با�سم  املتحدث  وقال حممد حمودة 

التوا�سل الجتماعي اإن الزيارة تاأجلت دون اأن يذكر تفا�سيل.
املع�سكرين  ب��ني  النق�سام  ا�ستمرار  على  ال�سوء  التاأجيل  وي�سلط 
غرب  يف  طرابل�س  بالعا�سمة  اأح��ده��م��ا  يتمركز  ال���ذي  املتناحرين 
خليفة  معقل  حيث  بال�سرق  بنغازي  يف  الآخ��ر  يوجد  بينما  البالد، 

حفرت قائد قوات �سرق ليبيا )اجلي�س الوطني الليبي(.
و�سكل ال�سرق والغرب حكومتني متناف�ستني يف عام 2014 مما زاد 
البلد الذي كان يعاين بالفعل من مظاهر فو�سى  من النق�سام يف 
�سد  الأطل�سي  �سمال  حلف  دعمها  التي  النتفا�سة  اأعقبت  وعنف 

معمر القذايف عام 2011.
اإطار  وح��دة وطنية يف  لقيادة حكومة  اآذار  مار�س  الدبيبة يف  ��ني  وعخُ
وال�ستقرار  ال�سالم  لإح���الل  املتحدة  الأمم  فيها  تو�سطت  عملية 
انتخابات يف  واإج���راء  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  توحيد  اإع���ادة  ليبيا عرب  يف 

دي�سمرب كانون الأول.

قال الرئي�س الت�سيكي ميلو�س زميان اإنه ينبغي على بالده ا�ستكمال 
بجرائم  اتهامات  ب�سبب  رو�سيا  معاقبة  يف  الت�سرع  وع��دم  التحقيق 
الذخرية،  م�ستودعات  اأح��د  يف  انفجار  ب�ساأن   2014 ع��ام  تخريب 

والذي اأثار اأ�سواأ نزاع دبلوما�سي بني براغ ومو�سكو منذ عقود.
وت���ب���ادل���ت ج��م��ه��وري��ة ال��ت�����س��ي��ك ورو����س���ي���ا ط����رد ع����دد ق��ي��ا���س��ي من 
الدبلوما�سيني يف الأ�سبوع املا�سي، بعد اأن اتهمت براغ عمالء مو�سكو 
ورف�ست  �سنوات،   7 قبل  ذخ��رية  م�ستودع  يف  قاتل  انفجار  بتدبري 

رو�سيا التهامات وو�سفتها باأنها �سخيفة.
القريبني،  رو�سيا  الكرملني وج��ريان  التوترات بني  النزاع من  وزاد 
اأذكتها التعزيزات الع�سكرية الرو�سية يف الآونة الأخرية على  والتي 
احلدود مع اأوكرانيا وتفاقم حالة زعيم املعار�سة الرو�سي ال�سجني 
األيك�سي نافالني. وذكرت وكالة “بلومربغ” لالأنباء اأن زميان، الذي 
العقوبات  وينتقد  رو�سيا  م��ع  القت�سادية  العالقات  توثيق  يدعم 
الغربية �سد مو�سكو، ناق�س اليوم الأحد رواية احلكومة باأن لديها 
اأدلة على ارتباط اثنني من عمالء ال�ستخبارات الع�سكرية الرو�سية 
اأ�سرار  اأ�سفر عن مقتل ت�سيكيني اثنني وت�سبب يف  بالنفجار الذي 

بقيمة نحو 50 مليون دولر.
“الوثائق التي قدمت  اإن  وقال زميان يف كلمة عرب تلفزيون برميا 
“ال�ستباه  “هذا  اأن  واأ�ساف  الدليل”،  له ل حتتوي على مثل هذا 
خطاأ  يف  الأخ���رى  الفر�سية  وتتمثل  فر�سيتني،  اأح��د  ه��و  اخلطري 

ب�سري يتعلق بالتعامل مع بالذخرية«.

حزب  اأع�ساء  من  الع�سرات  حماكمة  الثنني  تركية  حمكمة  ب��داأت 
ال�سعوب الدميقراطي املوؤيد لالأكراد، بينهم الزعيم ال�سابق للحزب، 
ب�سبب الحتجاجات التي تفجرت اأثناء هجوم تنظيم  داع�س الإرهابي 

على بلدة كوباين الكردية ال�سورية عام 2014.
ع��ل��ى خلفية  ان��دل��ع��ت  ال��ت��ي  الح��ت��ج��اج��ات،  37 حتفهم يف  ولق���ى 
ات��ه��ام��ات ب����اأن اجل��ي�����س ال��رتك��ي وق���ف م��ك��ت��وف الأي�����دي بينما كان 
ميكن  حدودية  بلدة  وهي  كوباين،  يحا�سرون  املت�سددون  امل�سلحون 

روؤيتها من تركيا.
خطوة  الأ�سبوع  هذا  ق�سية  اإن  الدميقراطي  ال�سعوب  حزب  ويقول 
اأخرى من ال�سلطات لتقوي�س احلزب بعد اأن قدم ممثل ادعاء تركي 
روابط  ب�سبب  املا�سي  ال�سهر  احل��زب  حلظر  ق�سائية  دع��وى  كبري 

مزعومة مب�سلحني اأكراد.
ووجهت للمتهمني، وعددهم 108 من بينهم �سالح الدين دمردا�س 
وحدة  وزع��زع��ة  بالقتل  تهمة   37 تركيا،  يف  ال�سيا�سيني  اأب��رز  اأح��د 
و�سالمة اأرا�سي الدولة. وت�سم لئحة التهام اأي�سا تهما بالتحري�س 

على الحتجاجات وهو ما ينفيه حزب ال�سعوب الدميقراطي.
وقال مدحت �سنجار الزعيم امل�سارك للحزب اأمام املحكمة يف جممع 
من  الن�سال  ونو�سع  املوؤامرة  هذ  “�سندح�س  باأنقرة  �سنجان  �سجن 
اأجل الدميقراطية ونف�سد ح�سابات ال�سلطة ال�سيا�سية و�سننقذ معا 

بكل تاأكيد هذا البلد من تلك الهجمة ال�ستبدادية«.
الدميقراطي ل�سغوط متزايدة من حزب  ال�سعوب  ويتعر�س حزب 
اأردوغ����ان،  طيب  رج��ب  الرئي�س  يتزعمه  ال���ذي  والتنمية،  ال��ع��دال��ة 

وحلفائه يف حزب احلركة القومية خالل ال�سنوات الأخرية.

عوا�صم

 طرابل�ص

براغ

اأنقرة

اإ�سابة 3 من القبعات الزرق يف هجوم مبايل 
•• باماكو-اأ ف ب

ب��ج��روح خ��ط��رة يف ق�سف �ساروخي  ال����زرق  ال��ق��ب��ع��ات  اأ���س��ي��ب ث��الث��ة م��ن 
الأمم  اأف����ادت  م��ا  بح�سب  م��ايل  �سمال  يف  الع�سكرية  قاعدتهم  ا�ستهدف 
املتحدة وم�سوؤول حمّلي. وقال املتحّدث با�سم بعثة الأمم املّتحدة يف مايل 
)مينو�سما( اأوليفييه �سالغادو اإّن الهجوم جرى ع�سر الأحد يف تي�ساليت، 
املدينة الواقعة يف �سمال مايل والتي ت�ست�سيف جنوداً ماليني وع�سكريني 
من القبعات الزرق واآخرين فرن�سيني. واأو�سح املتحّدث اأّن ثالثة من جنود 
دون  م��ن  خطرة”،  ب�”بجروح  الق�سف  ج���ّراء  م��ن  اأ�سيبوا  ال�سالم  حفظ 

الك�سف عن جن�سيتهم.
واأ�ساف اأّن “عمليات الإخالء الطّبي جارية”، من دون مزيد من التفا�سيل. 
من جهته قال م�سوؤول حمّلي يف تي�ساليت لوكالة فران�س بر�س طالباً عدم 
اأ�ساب ثكنات  اإّن القاعدة الع�سكرية تعّر�ست لق�سف �ساروخي  ن�سر ا�سمه 
وحتت  ه��ادئ  حالياً  “الو�سع  اأّن  واأ���س��اف  الت�سادية.  ال�سالم  حفظ  ق��وات 
ال�سيطرة«. وبعثة الأمم املّتحدة يف مايل تنت�سر يف هذا البلد منذ 2013 
األف ع�سكري. وهي البعثة   12 األف رجل وام��راأة، بينهم نحو   15 وت�سّم 
الأممية التي تكّبدت اأكرب عدد من اخل�سائر يف العامل وخ�سرت اأكرث من 

140 من عنا�سرها يف اأعمال عدائية، بح�سب ارقام املنظمة الدولية.
وت�سهد مايل منذ 2012 �سعوداً للمتطرفني يف �سمال البالد اأغرقها يف 
اأزمة اأمنية امتّدت اإىل و�سط البالد، ثم اإىل البلدين اجلارين بوركينا فا�سو 
والنيجر. وت�سّببت اأعمال العنف املتطرفة وبني جمموعات �سكانية وغريها 
الأمم  ق��وات  الرغم من تدخل  الآلف على  ون��زوح مئات  الآلف  يف مقتل 

املتحدة واأخرى اأر�سلتها فرن�سا ودول اإفريقية.

�سحف عربية: املنقو�ص تك�سف اأولياء تركيا يف ليبيا وفاكهة حزب اهلل تنهك لبنان

املونيتور: الرد الرتكي على اعرتاف بايدن باإبادة الأرمن.. جمرد »نباح«
ال��ك��ون��غ��ر���س الأم��ري��ك��ي وال��رئ��ي�����س م��ن الن�����س��م��ام اإىل اأكرث 
باإبادة   1915 ع���ام  م��اأ���س��اة  و���س��ف  م�����س��داق��ي��ة يف  امل���وؤرخ���ني 

جماعية.
خ�سرت املعركة يف الكونغر�س يف 2019، واأ�سبح بايدن اليوم 
اأول رئي�س اأمريكي ي�ستخدم امل�سطلح يف بيان ر�سمي لالحتفال 

بالذكرى ال�سنوية.
عالقات ثنائية يف اأدنى م�ستوى

اأول مكاملة هاتفية له  ي��وم واح��د م��ن  ب��اي��دن بعد  بيان  وج��اء 
القنبلة  على  اأطلعه فيها م�سبقاً  اأردوغ��ان،  مع  رئي�ساً  ب�سفته 
على  مطلعني  مل�سوؤولني  وفًقا  اإطالقها،  و�سك  على  كان  التي 

الأمر.
م�ستوياتها  اأدن��ى  يف  الأمريكية  الرتكية  العالقات  اأن  ويذكر 

بالفعل ب�سبب عدد من الق�سايا ال�سائكة، اأبرزها �سراء اأنقرة 
�سواريخ اإ�س -400 الرو�سية التي تقول وا�سنطن اإنها ت�سكل 

تهديداً لطائرات الناتو.
وف���ر����س ال��ك��ون��غ��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ت��رك��ي��ا مب��وج��ب قانون 
لإنتاج  كون�سورتيوم  من  وطردها  اأمريكا”،  اأع��داء  “مكافحة 

.F-35 جيل جديد من الطائرات املقاتلة
اخلارجية  �سيا�سته  ع��ل��ى  ب��ال��ل��وم  اأردوغ������ان  م��ن��ت��ق��دو  وي��ل��ق��ي 

العدوانية، التي اأبعدت العديد من حلفاء تركيا التقليديني.
فائق  املعار�س  اجلمهوري  ال�سعب  حزب  با�سم  املتحدث  ون��دد 
تاريخي من  بايدن، وو�سفها ب”خطاأ  بت�سريحات  اأوزت��راك، 
�ساأنه اأن يوؤثر �سلباً على العالقات الرتكية الأمريكية وكذلك 

على امل�ساحلة بني تركيا واأرمينيا«.

تال�سي التنازلت الأمريكية
وبالنظر اإىل ت�ساعد الأزمة القت�سادية والعزلة الدبلوما�سية، 
ال��ذي مل يخُعّلق على  اأردوغ���ان،  اأن  ف��اإن احلكمة التقليدية هي 

بيان بايدن بعد، لن ي�سعد اأكرث مع وا�سنطن.
 ،Teneo ل�سركة  املوؤ�س�س  ال�سريك  بيكويل،  ولفانغو  وق��ال 
اأن  “رغم  اأن��ه  ي��درك جيداً  اأردوغ���ان  اإن  ا�ست�سارية للمخاطر، 
قاعدته  ل��دى  م�سلحته  يف  ي�سب  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  حت���ّدي 
يوجه  البلدين  ب��ني  امل�ستمّر  الثنائي  التوتر  ف���اإن  القومية، 

�سربة اأخرى لالقت�ساد الرتكي ال�سعيف بالفعل«.
ي�سري  ل��الأرم��ن  اجلماعية  ب��الإب��ادة  “العرتاف  اأن  واأ���س��اف 
تنازلت  تقدمي  يف  ال�سابقة  وا�سنطن  رغبة  اأن  اإىل  بو�سوح 

لأردوغان ب�سبب ع�سوية تركيا يف الناتو، قد تال�ست الآن«.

•• وا�صنطن-وكاالت

على  الرتكي  الفعل  رد  الأمريكي  “املونيتور”  موقع  و�سف 
اعرتاف الرئي�س الأمريكي جو بايدن باإبادة الأرمن، مبجرد 

تهديدات “فورية” بالنتقام. هناك  تكن  مل  “نباح” اإذ 
وذكر املوقع اأن وزارة اخلارجية الرتكية اعتربت اأن بايدن فتح 

“جرحاً عميقاً” يقو�س العالقات بني البلدين.
وغرد وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�س اأوغلو عرب تويرت 
اإع��ادة كتابته.  اأو  التاريخ  “الكلمات ل ت�ستطيع تغيري  قائاًل: 
النتهازية ال�سيا�سية هي اأكرب خيانة لل�سالم والعدالة. نحن 

نرف�س متاماً هذا البيان القائم فقط على ال�سعبوية«.
واأم�������س���ت ت��رك��ي��ا ع���ق���وًدا واأن���ف���ق���ت م��الي��ني ال��������دولرات ملنع 

•• عوا�صم-وكاالت

اإثر  �ساخب،  �سيا�سي  انق�سام  اإيقاع  على  طرابل�س  الليبية  العا�سمة  تعي�س 
دعوة وزيرة اخلارجية جنالء منقو�س لإخراج القوات الرتكية واملرتزقة من 
اأولياء تركيا يف ليبيا، فانقلبوا على حكومة الوحدة  ليبيا، ما فجر غ�سب 
قوى  على  الطريق  لقطع  الواجهة،  اإىل  بها  دفعوا  اأن  �سبق  التي  الوطنية، 
�سحف  ووف��ق  ال��ب��الد.  يف  ال�سيا�سي  لالإ�سالم  ال�سريحة  مبناوءتها  عرفت 
عربية �سادرة اأم�س الثنني من جهة اأخرى، جنح حزب اهلل الإرهابي جنح 
اإىل نقطة مركزية  يف جهوده فحول لبنان من واحة علم وثقافة و�سياحة 

لت�سدير املخدرات اإىل دول اجلوار.

ت�صعيد
�سعد وكالء تركيا يف ليبيا الهجوم �سيا�سياً واإعالمياً �سد اأي خطوة جدية 
تقود اإىل اإخراج القوات الأجنبية، خا�سة منها الرتكية التي تتمركز يف عدد 
من القواعد الع�سكرية يف العا�سمة طرابل�س وم�سراتة، و�سول اإىل قاعدة 

الوطية غرب البالد، وفق �سحيفة “العرب” اللندنية.
وجاء الت�سعيد، رداً على ت�سريحات وزيرة اخلارجية الليبية جنالء املنقو�س 
عن حوار بني حكومة الوحدة الوطنية برئا�سة عبداحلميد الدبيبة وتركيا 
لإخراج قواتها ومرتزقتها من ليبيا، وقاده رموز تنظيم الإخوان يف ليبيا، 
العا�سمة  يف  ذل��ك  يف  مبا  الأخ��رى  ال�سيا�سية  الت�سيكالت  اأغلب  عك�س  على 
والبناء،  العدالة  ت�سدى حزب  ال�سحيفة  نف�سها. وح�سب  الليبية طرابل�س 
احلملة،  ���س��رارة  لإط����الق  امل�سلمني  الإخ�����وان  جل��م��اع��ة  ال�سيا�سية  ال����ذراع 
الرتكية  القوات  اأن  العزابي  �سمرية  با�سمه  املتحدثة  ل�سان  على  “واعترب 
القنوات  يف ليبيا جاءت دعما لال�ستقرار، على حد قولها. وبالتوازي �سنت 
التلفزيونية املح�سوبة على الإخوان التي تبث من تركيا هجوماً عنيفاً على 
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اأبو�سهيوة  مالك  دفع  الذي  الأمر  املنقو�س،  جنالء 
ال��دول والعمالء لها  اأن وكالء بع�س  التحذير من  اإىل  الليبية  باجلامعات 
من الليبيني، ي�سعون لإعاقة م�سروع اإخراج كافة املرتزقة والقوات الأجنبية، 

واإغالق جميع القواعد الع�سكرية«.

�إخو�ن وميلي�صيات
من جهتها قالت �سحيفة “ال�سرق الأو�سط” اإن ت�سريحات وزيرة اخلارجية 
النواب  اأم��ام جمل�س  الرتكية لبالدها،  القوات  املنقو�س عن مغادرة  جنالء 
اأ�سعلت حملة عنيفة �سد امل�سوؤولة الليبية، بقيادة حزب العدالة  الإيطايل، 
دعوة  رف�س  ال��ذي  الإره��اب��ي،  الإخ���وان  لتنظيم  ال�سيا�سية  ال���ذراع  والبناء، 

املنقو�س اإىل ان�سحاب القوات الرتكية من البالد.
فقط  املح�سوبني  على  يقت�سر  مل  املنقو�س  انتقاد  اأن  ال�سحيفة،  واأك���دت 
على تنظيم الإخ��وان، بل تخطاه اإىل بع�س امليلي�سيات امل�سلحة يف م�سراتة 
التوا�سل  وو�سائل  الإع��الم��ي��ة  من�ساتها  ع��رب  املنقو�س  ه��ددت  التي  غ��رب، 

الجتماعي.
ق��ائ��د ومن�سق حملة  ل��ل��دول��ة،  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�س  امل�����س��ري،  وك���ان خ��ال��د 
الهجوم العنيف على املنقو�س، وقال يف بيان: “لي�س من اخت�سا�س حكومتها 
اإلغاء اأي اتفاقيات �سرعية �سابقة اأو تعديلها”، م�سدداً على “احرتام جمل�سه 
لالتفاقية املوقعة مع الدولة الرتكية ب�سقيها الأمني والع�سكري، بالإ�سافة 
اإىل جميع التفاقيات ال�سابقة املوقعة يف اأي جمال مع دوٍل اأخرى” وذلك 

رغم اأن املجل�س الذي يراأ�سه مل يعد ميثل ج�سماً �سيا�سياً رئي�سياً يف امل�سهد 
على  وامل�سادقة  اجل��دي��د،  الرئا�سي  املجل�س  اأع�����س��اء  انتخاب  بعد  اجل��دي��د 

احلكومة اجلديدة يف البالد.

خلي �إير�ن تنفعك
يف �سحيفة “ال�سرق” اللبنانية تقول مريفت �سيويف، بعد اإحباط ال�سعودية 
ختم  على  ح�سلت  لبناين  رم��ان  �سحنة  يف  املخدرة  كبتاغون  حبوب  تهريب 
اجلهات الر�سمية اللبنانية، يك�سف حجم الإهمال يف موؤ�س�سات الدولة مثل 
امل��خ��درات يف لبنان  ا�ستفحال جت��ارة وزراع��ة  اأن  الكاتبة  اجل��م��ارك. وتعترب 
“يف ثمانينات القرن املا�سي طبعاً يف تلك الفرتة كان احلر�س الثوري  كان 
الإيراين قد ا�ستوطن منطقة البقاع، فبح�سب وثائق امل�سادر الدولّية منذ 
وا�ستريادها  املخدرات  ازدادت جتارة  “الإ�سالمية”،  اإيران  اإن�ساء جمهورية 
من اأفغان�ستان، اإىل درجة اأن التقديرات ت�سري اإىل اأن احلر�س الثوري يك�سب 
الأمم  مكتب  وبح�سب  وحدها،  باملخدرات  الجت��ار  من  ال���دولرات  ماليني 
املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية UNODC، فاإن حواىل %40 من 
العراق  %60 يف  الدولة، منها  اإي��ران تظل يف هذه  املحا�سرة يف  املخدرات 

وتركيا واأذربيجان، واأخرياً يف اأوروبا«.
ا�ستهالك  ح���ول  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف  للجنة  ت��ق��ري��ر  يف  “جاء  ال��ك��ات��ب��ة  واأوردت 
60 يف املئة من النتاج  اأّن لبنان بات م�سدر  املخدرات يف الوليات املتحدة 
للمخدرات.  املتحدة  الوليات  �سادرات  من  املئة  يف  و30  للح�سي�س  العاملي 
األف دومن عام  اأّن م�ساحة زراع��ة اخل�سخا�س يف البقاع قد ارتفعت من  كما 
1979 اإىل �سّتة اآلف دومن عام 1985، واأن املختربات اللبنانية ت�ستورد 
املواد الأفيونية من دول اآ�سيوية وت�سّنعها اإىل خمدرات وت�سّدرها اإىل اأوروبا 
اأمريكا  الكوكا من  واأمريكا. وكذلك ي�ستورد لبنان كميات كبرية من مادة 

الالتينية لإنتاج الكوكايني«.
واعتربت �سيويف، اأنه بالنظر اإىل هذا التاريخ فاإن “امل�سكلة لي�ست يف مرور 
هذه احلبوب املخّدرة عرب لبنان لت�سديرها اإىل دول خمتلفة ولي�س اململكة 
بريوت  مطار  عرب  �سبطها  مت  التي  وال�سحنات  فقط،  ال�سعودّية  العربية 

ت�سهد، امل�سكلة اأن لبنان بات دولة متقدمة يف �سناعة واإنتاج وت�سدير هذه 
املخدرة وهي �سناعة وجت��ارة يديرها حزب اهلل وتابعني له والدولة تغ�س 
املا�سي،  القرن  ثمانينات  اإىل  نف�سه  يعيد  اهلل  ح��زب  اأن  وتتجاهل  ب�سرها 
واأن ا�ستمرار هذا العبث �سيعيد لبنان اإىل الالئحة ال�سوداء للدول املنتجة 

وامل�سدرة واملهّربة للمخدرات.. “وخلي اإيران تنفعك«!

فو�كه ح�صن ن�صر �هلل
اأن  امللحم،  عبدالرحمن  يعترب  البحرينية،  “الوطن”  الكاتب  �سحيفة  يف 
وامتزج  ال�سعراء  به  تغنى  ال��ذي  “البلد  حتويل  على  ي�سر  ن�سرهلل  ح�سن 
بغنائه املبدعون من الفنانني الكبار” اإىل مقاطعة “حتت وطاأه الحتالل 
الإيراين الفار�سي باإرادة من ح�سن عدو اهلل الذي خان وطنه و�سلم وحول 
يخ�سع  بلد  اإىل  العربية  ال���دول  جامعة  يف  وع�سو  ع��رب��ي  بلد  م��ن  لبنان 
لل�سيطرة الفار�سية واأ�سبح لبنان بال رئي�س اأو حكومة اأو برملان فهم جمرد 

دمى يف يد الطاغيه الإرهابي عميل اإيران«. 
�سوارعه  جت���وب  ميلي�سيات  دول����ة  اإىل  ل��ب��ن��ان  ح���ول  اهلل  “ن�سر  وي�����س��ي��ف 
ميلي�سيات حزب اهلل مدججني باأ�سلحتهم وانتهت الدولة فال وجود لقوات 
اجلي�س، اأو قوات الأمن فهبط القت�ساد، و�ساعت اللرية، وتوقف العرب عن 
زيارة لبنان، فاأقفلت الفنادق، واملطاعم، وتوقفت البنوك، واملدار�س، واأ�سبح 
وكرث  الت�سيب،  وانت�سر  الفو�سى،  فعمت  روات��ب  ليتقا�سون  بها  العاملون 
اأ�سبح  ه��ذا  لديهم. كل  امل��ارة ونهب ما  والع��ت��داءات على  والنهب،  ال�سلب، 
باإرادة الإرهابي ح�سن عدوهلل ولكن ومبا اأن لبنان حتت الت�سرف الإيراين 
ومبا اأن اإيران عجزت وف�سلت يف اإر�سال �سواريخها اإىل الأرا�سي ال�سعودية 
اجتهت اإيران اإىل الدخول يف جتربة اأخرى لعلها تعو�سها عن جميع خططها 
الفا�سلة �سد ال�سعودية ودول اخلليج اجتهت اإىل اأن متلي على ح�سن ن�سرهلل 
باملخدرات  ال�سعودية  لتغرق  املخدرات  باأنواع  مملوءة  لبنان  فواكه  ت�سدير 
غري مدركة اأن عيون ال�سقور من اأفراد اجلمارك ال�سعودية لهم باملر�ساد 
وكانت �سربة كربى حينما اأعلنت اململكة العربية ال�سعودية اإيقاف ا�سترياد 

الفواكه واخل�سروات من لبنان اأو املرور عرب اأرا�سيها.

وفاة 4 �أطباء بكورونا يف يومني

تون�ص: و�سع �سحي خطري وكارثة �سحية على الأبواب
متاما �ل�صحية  �ملنظمة  �نهيار  خطر  ب�صبب  �صامل,  حجر  �إعالن  �إمكانية  • در�س 

•• الفجر - تون�س

 اأكد الدكتور رفيق بوجدارية رئي�س ق�سم ال�ستعجايل 
مب�ست�سفى عبد الرحمان مامي باأريانة، اأم�س الثنني، 
ابواب  البالد على  ال�سحي خطري جدا وان  الو�سع  اأن 
ال���س��اب��ات وعدد  ارق����ام  ان  م�����س��ريا اىل  ك��ارث��ة �سحية 
الوافدين على امل�ست�سفيات يف ارتفاع لفتا اىل ان طاقة 

ا�ستيعابها بلغت حدها الق�سى.
واأب�����رز ال��دك��ت��ور خ���الل م��داخ��ل��ة اإذاع���ي���ة ل���ه، ان عدد 
بداية  منذ  مرة  لأول  جت��اوز  النعا�س  باأق�سام  املقيمني 
اجلائحة 500 مقيم م�سيفا ان معدل الوفيات يرتاوح 
ال���س��اب��ات يف  وان معدل  يوميا  وف��اة  70 و100  ب��ني 
الرقم يرتبط  ان هذا  ا�سابة لفتا اىل   2000 ح��دود 

بالأ�سخا�س الذين خ�سعوا للتحاليل.

اإذا ا�ستمرت احلال على ما هي عليه الن  ونبه اىل انه 
�سرورة  على  م�سددا  مطمئنة  تكون  لن  الو���س��اع  ف��ان 

اتخاذ حلول �سريعة لتفادي كارثة �سحية.
او  ا�سبوعني  منذ  توفرت  مو�سوعية  ظروفا  ان  وق��ال 
القرار  ان  غري  ال�سامل  ال�سحي  احلجر  لإق���رار  اأك��رث 
او  الطبي  ال���راي  بيد  ولي�س  ال�سلطة  بيد  والتحكيم 

العلمي. 
ودعا الدكتور اىل ت�سديد املراقبة على املحالت املفتوحة 
للعموم على غرار املقاهي وحث ا�سحابها على �سرورة 
اجبارية  وتكري�س  ال�سحية  ب��ال��ربوت��وك��ولت  الل��ت��زام 
العامة واىل  الف�ساءات  ب�سفة فعلية يف  الكمامة  حمل 
الرتفيع يف عدد ا�سرة النعا�س بامل�ست�سفيات والت�سريع 

يف ن�سق عمليات التلقيح.
كما حث على �سرورة توخي احلذر على م�ستوى احلدود 

الليبية جتنبا لت�سرب ال�ساللة اجلنوب افريقية.
من جهته اأكد الدكتور �سمري عبد املوؤمن ع�سو اللجنة 
يف  فقدت  ال�سحية  ال�سرة  ان  الثنني،  اأم�س  العلمية، 

يومني 4 اطباء ا�سيبوا بفريو�س كورونا.
"فقدنا  في�سبوك  مبوقع  �سفحته  على  الدكتور  وكتب 
يف يومني اأربعة اأطباء ب�سبب الفريو�س اللعني: حممد 
احلاجي  وحم�سن  العرتو�س  واحلبيب  جنيح  احلبيب 

وخالدي املن�سف" مرتحما على ارواحهم. 
يف حني اأعلنت الناطقة الر�سمية با�سم اللجنة العلمية 
اأم�س  ت�����س��ري��ح  خ��ل��ي��ل، يف  ب��ن  ك���ورون���ا جليلة  مل��ج��اب��ه��ة 
الثنني، اأن اللجنة العلمية تدر�س حاليا امكانية اعالن 
ال�سحية  املنظمة  ان��ه��ي��ار  خ��ط��ر  ب�سبب  ���س��ام��ل،  ح��ج��ر 
"مهنيو  ومعلقة  ج��ّدا  بال�سعب  الو�سع  وا�سفة  متاما 

ال�سحة يف اإنهاك تام ".

�سعب  ال��و���س��ع  دق��ي��ق��ة.  علمية  ب��ي��ان��ات  على  "نعتمد 
ج�����دا، احل���ج���ر ���س��ام��ل م���ط���روح ول���ك���ن ه���ن���اك عوامل 
تطبيق  يف  املواطنني  م�ساركة  مراعاتها.  يجب  اأخ��رى 
الجراءات املقررة �سعيفة للغاية مما و�سعنا يف موقف 
خ��ط��ري. امل���واط���ن���ون غ���ري م���درك���ون خل���ط���ورة املر�س 

والو�سع الوبائي".
حاليا  تتدار�س  العلمية  اللجنة  اأّن  الطبيبة  وتابعت     
فر�سيات عدة من بينها فر�س حجر �سحي �سامل، غلق 
احلدود الربية والبحرية واجلوية، تقلي�س فرتة حظر 
واإعالن  م�ساء،  ال�سابعة  ال�ساعة  اإىل  لتعود  اجل���ولن 

حالة طوارئ �سحية.
الثالثاء لتخاذ قرار  اليوم  العلمية  اللجنة    وجتتمع 
نهائّي، وتتوىل رئا�سة احلكومة العالن عنه لحقا هذا 

ال�سبوع.

كورونا تزحف يف تون�سالدكتور رفيق بوجدارية
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عربي ودويل

•• عوا�صم-وكاالت

مل ت��ن��ت��ه ق�����س��ي��ة ت��وق��ي��ف الأم���ن 
ال�����س��ع��ودي ���س��ح��ن��ة ���س��خ��م��ة من 
املخباأة  “الكبتاغون”  خم����در 
اأك���واز فاكهة ال��رم��ان قبل  داخ���ل 
اأيام، بل يبدو اأنها تتجه للتفاعل 
اأي وق��ت م�سى، جتارة  اأك��رث من 
ثمنها  يدفع  الكا�سدة  اهلل  ح��زب 
اللبنانيني،  وال��ت��ج��ار  امل���زارع���ون 

وتهدد اأرزاقهم.
اأم���ن���ي يف بريوت  ي���وؤك���د م�����س��در 
ملوقع 24، اأنه بعد توقيف القوى 
الأم��ن��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة لأح����د اأكرب 
م�سنعي خمدر الكبتاغون “ح�سن 
ميلي�سيات  يف  ق��ي��ادي  وه���و  د.”، 
ال�سني  الفرع  املقاومة”،  “�سرايا 
التحقيقات  ب�����داأت  اهلل،  حل����زب 
نتائجها،  تعطي  م��ع��ه  ال�سريعة 
واأول���ه���ا م��ع��ل��وم��ات ع��ن ع���دد من 
عمليات تهريب املخدرات املر�سلة 
اخلليج  اإىل  ب�����ريوت  م���رف���اأ  م���ن 
واأوروبا، وجاءت باكورتها توقيف 
ال�����س��ع��ودي��ة 5 م��الي��ني ح��ب��ة من 
مو�سبة  “الكبتاغون”،  خم���در 
بالتزامن  الرمان،  فاكهة  باأكواز 
م����ع ت���وق���ي���ف ���س��ح��ن��ة خم�����درات 

مر�سلة اإىل اأوروبا اأي�ساً.
وج���اء ال��ن��ج��اح يف احل�����س��ول على 
امل��ع��ل��وم��ات م��ن امل��وق��وف “ح�سن 
اأر�سلتها  ع��دة  ���س��ك��اوي  بعد  د.”، 
اللبنانية،  للحكومة  عربية  دول 
�سوارعها  اإغ����راق  م��ن  فيها  تنبه 
ال����ذي  “الكبتاغون”  مب���خ���در 
ي��ق��وم ب��ت�����س��ن��ي��ع��ه ع��ن��ا���س��ر حزب 
بريوت  يف  احل��ك��وم��ة  ول��ك��ن  اهلل، 
امليلي�سيات  عليها  ت�سيطر  ال��ت��ي 
ل��ه��ا حرية  ت��ت��دخ��ل، وت���رك���ت  مل 
ال�سترياد والت�سدير عرب املرافئ 
من دون تدخل اأو حماولة لوقف 
اأجيال  ي��دم��ر  ال����ذي  ال��ت��ه��ري��ب، 

ال�سبان.

ب�صائع لبنان.. موقوفة
الأول  ال�سعودي  الفعل  رد  وج��اء 
بوقف ا�سترياد اخل�سار والفاكهة، 
التي  حالياً  الوحيدة  امل���ادة  وه��ي 
ال�سعبة  العملة  ب��دخ��ول  ت�ساهم 
اللبنانية،  ال����ع����ائ����الت  لآلف 

•• عوا�صم-وكاالت

اأ�سبحت حمارق اجلثث واملقابر يف 
بعد  العمل  ك��رثة  من  غارقة  الهند 
غمرتها موجة جديدة مدمرة من 
متزق  ال��ت��ي  كوفيد-19  اإ���س��اب��ات 
ب�سرعة  ب��ال�����س��ك��ان  امل��ك��ت��ظ  ال��ب��ل��د 
ا�ستنفاد  اإىل  ي�����وؤدي  مم���ا  م��رع��ب��ة، 
للحياة  املنقذ  الأك�سجني  اإم���دادات 
اإىل م�ستويات حرجة وترك املر�سى 
الطابور  يف  النتظار  اأثناء  ميوتون 
على  الرابع  لليوم  الأط��ب��اء.  لروؤية 
رقماً  الأح��د  الهند  �سجلت  التوايل، 
اجلديدة،  لالإ�سابات  عاملياً  قيا�سياً 
مدفوعاً مبتغري خبيث جديد ظهر 
احلكومة  م��زاع��م  يقو�س  مم��ا  هنا، 
ال�����س��اب��ق��ة لأوان����ه����ا ب��ال��ن�����س��ر على 

الوباء.
البالغ عددها  املوؤكدة  احل��الت  اأدت 
اليوم  خ�����الل  ح���ال���ة   349691
املا�سي اإىل رفع اإجمايل عدد حالت 
اأك����رث من  اإىل  ال��ه��ن��د  الإ����س���اب���ة يف 

اآلف  وه��ي جت���ارة تنقذ ع�����س��رات 
وال�سوريني  اللبنانيني  ال��ع��م��ال 
والفل�سطينيني من العوز واجلوع 

ب�سبب الأزمة القت�سادية.
ميلي�سيات  حم��اولت  اأم��ام  ولكن 
لإغ�������راق  امل�������س���ت���م���رة  اهلل  ح�����زب 
العربية  وال���������س����وارع  الأح�����ي�����اء 
والقاتلة،  الرخي�سة  ب��امل��خ��درات 
مل يعد اأمام العوا�سم يف املنطقة 
�سد  ع��رب  ال�سعبة،  امل��واج��ه��ة  اإل 
اللبنانيني  وو����س���ع  ال���ب���اب،  ه���ذا 
اأم������ام م�����س��وؤول��ي��ة وقف  ج��م��ي��ع��اً 

“حرب املخدرات«.
ويعترب اأحد املحامني النا�سطني 
موقع  م����ع  ب���ح���دي���ث  ب������ريوت  يف 
من  ال�سخمة  الكميات  اأن   ،24
حزب  بها  يحاول  التي  امل��خ��درات 
العربية  الأ�����س����واق  اخ�����رتاق  اهلل 
واإمنا  فقط،  الربح  هدفها  لي�س 
تدمري املجتمع من خالل عر�س 
ي�سهل  ج������داً  رخ��ي�����س��ة  ب�����س��ائ��ع 
وخ�سو�ساً  بها  وال��ت��ج��ارة  نقلها 
امل�����دار������س، ما  ال��ف��ت��ي��ة يف  ل�����دى 

اأو  ل��ل��ب��الد،  اللبنانية  وال��ف��واك��ه 
مرورها عرب اأرا�سيها، ابتداء من 

الأحد.
وتعقيبا على هذه احلادثة، ك�سف 
لبنان،  ل���دى  ال�����س��ع��ودي  ال�سفري 
اإحباط  مت  اأن�����ه  ب����خ����اري،  ول���ي���د 
مليون   600 م��ن  اأك���رث  تهريب 
لبنان  م�����س��دره��ا  ح��ب��ة خم�����درة 
املا�سية،  ال�ست  ال�سنوات  خ��الل 
الكيلوغرامات  مئات  اإىل  اإ�سافة 

من احل�سي�س املخدر.
يتم  ال��ت��ي  “الكميات  اأن:  وب����نّي 
لإغراق  كافية  تهريبها  اإح��ب��اط 
الوطن العربي باأكمله باملخدرات 
ولي�س  ال���ع���ق���ل���ي���ة  وامل��������وؤث��������رات 
بح�سب  وحدها”،  ال�����س��ع��ودي��ة 
�سحيفة  ن�����س��رت��ه��ا  ت�����س��ري��ح��ات 

“عكاظ” الأحد.

تاأييد خليجي لل�صعودية 
وحتذير للبنان

ال�سعودي،  ال��ق��رار  ���س��دور  وف���ور 
تاأييدها  البحرين  مملكة  اأعلنت 

ومهزومة  مري�سة  اأج��ي��اًل  يولد 
وغري قادرة على التطور والإنتاج 
ال���ع���امل يف  وال��ت�����س��اب��ق م���ع دول 

املجالت ال�سلمية والإن�سانية.
ويعترب املحامي اأن من دمر لبنان 
اإىل   1993 بالتق�سيط منذ عام 
اأف�سل،  و���س��ع��اً  ي��ن��ت��ج  ل���ن  ال���ي���وم 
ب��ح��روب ح���زب اهلل التي  م��ذك��راً 
منذ  فقط  التدمري  هدفها  ك��ان 
رفيق  و����س���ول  م���ع   1993 ع���ام 
احلكومة،  رئا�سة  اإىل  احل��ري��ري 
و����س���وًل   1996 ع�����ام  وك����ذل����ك 
حرب  وب��ع��ده��ا   2008 ع���ام  اإىل 
البنى   دم���رت  ال��ت��ي   2006 ع��ام 

التحتية اللبنانية.
عمل  اهلل  ح�������زب  اأن  وي������وؤك������د 
اأمكنه  ما  تدمري  على  با�ستمرار 
مبجازره  ويذكر  جمتمعات،  من 
وكذلك  ال�������س���وري���ة  احل�������رب  يف 
اإىل  لي�سري  وال���ع���راق،  ال��ي��م��ن  يف 
لي�س  امليلي�سيات  ه��ذه  ه��دف  اأن 
تخريبي  ه��و  ب��ل  ح��ت��ى،  �سيا�سياً 
وي���دم���ر اإم���ك���ان���ي���ة اخل������روج من 

قادمة  كيك”  “الكب  احللويات 
من لبنان اإىل �سلوفاكيا، وقيمتها 

حوايل 33 مليون يورو.
اإىل  اليونانية  ال�سلطات  واأ�سارت 
ه����ذه متت  ال�����س��ب��ط  ع��م��ل��ي��ة  اأن 
العامة  امل��دي��ري��ة  مب�����س��اع��دة م��ن 
اململكة  يف  امل�����خ�����درات  مل��ك��اف��ح��ة 

العربية ال�سعودية.
ول��ل�����س��ع��ودي��ة خ����ربات وا���س��ع��ة يف 
�سبط �سحنات املخدرات القادمة 
م��ن لبنان و���س��وري��ا، وال��ت��ي ميثل 
ح����زب اهلل ع��ن�����س��را رئ��ي�����س��ي��ا يف 
ت��ه��ري��ب��ه��ا، وم���ن اأح��دث��ه��ا �سبط 
حبة  م���الي���ني   5.3 م����ن  اأك������رث 
ميناء  يف  اجلمعة  ي��وم  كبتاغون، 

جدة.
احلبوب  ف��اإن  ال�سلطات  وبح�سب 
فاكهة  ���س��ح��ن��ة  ك��ان��ت خم���ب���اأة يف 
ق��ادم��ة م��ن لبنان، ولكرثة  رم��ان 
ت���ك���رار ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ه��ري��ب التي 
ممنهجة”  “عملية  اع��ت��ربت��ه��ا 
�سدها، اأ�سدرت ال�سعودية بعدها 
اخل�سروات  دخ���ول  مب��ن��ع  ق����رارا 

العلمي  التطور  ومنع  احل���روب، 
والقت�سادي.

اأنها  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  اإع������الن  وع����ن 
�ستقوم ب�سراء املحا�سيل الزراعية 
التي كانت تخُ�سدر للخليج، ي�سري 
جديدة  كذبة  اأنها  اإىل  احلقوقي 
اأن ما  براأيه  حلزب اهلل، وال�سبب 
ي�سدره لبنان من خ�سار وفاكهة 
الدولرات  ماليني  مئات  ت�ساوي 
املنافذ  اإغ����الق  ظ��ل  ���س��ن��وي��اً، ويف 
فاإن  اخل��ارج  من  امليلي�سيات  على 
املال  ل��دف��ع  ج��دي��د  م�����س��روع  اأي 

للبنانيني �سيوؤدي اإىل انهيارها.
“اإعالن  اإن  امل���������س����در  وي����ق����ول 
�سناديق  ت�سليم  ع��ن  امليلي�سيات 
للبنانيني  ���س��ه��ري��ة  م�����س��اع��دات 
ب��ع��دم��ا توقفت  ك��ذب��ة  اإىل  حت���ول 
التكلفة  ب�سبب  ا�ستكمالها،  ع��ن 
ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ل حت��ت��م��ل��ه��ا دول 

حتى«.
وب�����س��خ��ري��ة ي��ق��ول امل���ح���ام���ي، اإن 
اليوم  اأن يجرب  “على حزب اهلل 
اأنواعها  وت��ع��داد  البطاطا  جت��ارة 

عله ي�ستفيد اأكرث، لأنها �ستتحول 
اإىل اآخر قالعه القت�سادية التي 
فيها  ويحارب  ع�سكره  بها  يطعم 
املفرو�س  ب��ظ��ل احل�����س��ار  ال��ع��امل 

عليه«.
ومتالحقة،  �سريعة  �سربات  ويف 
بجالء  ي��ن��ك�����س��ف  دول،  ع���دة  ويف 
دور ميلي�سيا حزب اهلل يف �سناعة 
ون�������س���ر امل�����خ�����درات، ل��ي�����س فقط 
الطاقات  لتدمري  ول��ك��ن  ل��ل��رب��ح، 

الب�سرية للدول امل�ستهدفة.
اإتالف  ال�سبت،  النيجر،  واأعلنت 
قادمة  احل�����س��ي�����س  م���ن  ط��ن��ا   17
طريقها  يف  ك���ان���ت  ل���ب���ن���ان،  م���ن 
ال�سهر  �سبطتها  حني  ليبيا  اإىل 
املهربون  ينجح  اأن  قبل  املا�سي، 
اإىل  �ساحنات  منت  على  نقلها  يف 
وتبلغ  اأغاديز،  مدينة  عرب  ليبيا 
قيمة ال�سحنة حوايل 37 مليون 

دولر .
اليونان  اإع��الن  ذل��ك مع  وتوافق 
�سبط اأكرث من 4 اأطنان ح�سي�س 
خمدر خمباأة يف �سحنة اآلت �سنع 

بعد  ل��ت��اأت��ي  ح��ال��ة،  م��ل��ي��ون   16.9
الوليات املتحدة فقط. اأبلغت وزارة 
وفاة  ح��ال��ة   2767 ع���ن  ال�����س��ح��ة 
اأخرى خالل ال� 24 �ساعة املا�سية، 
مما رفع عدد وفيات كوفيد -19 يف 

الهند اإىل 192311.
يقول اخلرباء اإن عدد ال�سحايا قد 
يكون اأكرث بكثري من العدد املذكور، 
ح���ي���ث مل ي���ت���م ت�����س��م��ني احل�����الت 
الوفيات  من  والعديد  بها،  امل�ستبه 
��ع��زى اإىل  ال��ن��اج��م��ة ع��ن ال���ع���دوى تخُ

الظروف الأ�سا�سية.
هي  الهند  يف  تتك�سف  التي  الأزم���ة 
اأك������رث ع���م���ًق���ا يف امل���ق���اب���ر وحم�����ارق 
اجلثث، ويف ال�سور املفجعة ملر�سى 
اإىل  طريقهم  يف  ومي��وت��ون  يلهثون 
امل�ست�سفيات ب�سبب نق�س الأك�سجني. 
العا�سمة  يف  املقابر  م�ساحات  تنفد 
املحارق  نيودلهي، وت�سيء  الهندية 
الليل يف  املتوهجة �سماء  اجلنائزية 

مدن اأخرى ت�سررت ب�سدة.
زادت  ب�����وب�����ال،  م���دي���ن���ة  و�����س����ط  يف 

م��ن قدرتها  اجل��ث��ث  بع�س حم���ارق 
ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة م���ن ال���ع�������س���رات اإىل 
اأكرث من 50 جثة. مع ذلك، يقول 
�ساعات  هناك  ت��زال  ل  امل�����س��وؤول��ون، 

انتظار طويلة.
غات  في�سرام  ب��ه��اده��ادا  يف حم��رق��ة 
اأحرقوا  اإنهم  العمال  قال  باملدينة، 
ال�سبت،  ي��وم  110 جثة  م��ن  اأك���رث 
يف  احلكومية  الأرق����ام  اأن  م��ع  حتى 
امل��دي��ن��ة ب��اأك��م��ل��ه��ا ال��ت��ي ي��ب��ل��غ عدد 
قدرت  ن�سمة  مليون   1.8 �سكانها 
العدد الإجمايل للوفيات بنحو 10 
فقط. قال مامتي�س �سارما، امل�سوؤول 
�سكان  يبتلع  “الفريو�س  املوقع:  يف 

مدينتنا مثل الوح�س«.
اأج���رب ت��واف��د اجل��ث��ث غ��ري امل�سبوق 
تخطي  ع����ل����ى  اجل�����ث�����ث  حم�����رق�����ة 
والطقو�س  ال��ف��ردي��ة  الح���ت���ف���الت 
الهندو�س  ي��ع��ت��ق��د  ال��ت��ي  ال�����س��ام��ل��ة 
الولدة  دورة  ال��روح من  اأنها حت��رر 
اجلديدة. قال �سارما: “نحن نحرق 
يف  “كاأننا  و�سولها”.  ف��ور  اجلثث 

و�سط حرب«.
اأك��رب مقربة  القبور يف  وق��ال حفار 
ن��ي��ودل��ه��ي، حيث دفن  اإ���س��الم��ي��ة يف 
اإن  ال��وب��اء،  خ��الل  �سخ�س   1000
املزيد من اجلثث ت�سل الآن مقارنة 
�سميم:  حممد  قال  املا�سي.  بالعام 
“اأخ�سى اأن تنفد امل�ساحة يف القريب 
ب�سكل  الأزم����ة  تتناق�س  ال��ع��اج��ل«. 
باأنه  احل��ك��وم��ة  م��زاع��م  م��ع  مبا�سر 
البالد  يف  �سخ�س  اأي  ���رتك  يخُ “مل 
بيان  يف  ورد  كما  اأك�سجني”،  ب��دون 

اأدىل به.
اأعداد  هذا و�سجلت فرن�سا زيادة يف 
وح����دات  يف  كوفيد-19  م�����س��اب��ي 
امل�ست�سفيات،  يف  امل���رك���زة  ال��رع��اي��ة 
الرئي�س  ح��ك��وم��ة  ت��ب��ح��ث  ح���ني  يف 
موؤ�سرات  ع��ن  م���اك���رون  اإمي��ان��وي��ل 
ع��ل��ى ان��ح�����س��ار امل��وج��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
وزارة  ب���ي���ان���ات  واأظ����ه����رت  ال����وب����اء. 
ال�سحة ت�سجيل 145 وفاة جديدة 
خالل  امل�ست�سفيات  يف  بكوفيد-19 
ال�ساعات الأربع والع�سرين املا�سية، 

يف حني ارتفع عدد املر�سى امل�سابني 
الرعاية  وح������دات  يف  ب���ال���ف���ريو����س 
املركزة اإىل 5978 من 5958 يف 

اليوم ال�سابق.
حالة   24465 ت�����س��ج��ي��ل  مت  ك��م��ا 

اإ�سابة جديدة بالفريو�س.
وو����س���ل اإج����م����ايل وف���ي���ات ك���ورون���ا 
يف ف��رن�����س��ا م��ن��ذ ظ��ه��ور ال���وب���اء اإىل 
الثامن  املركز  لتحتل   ،102858

عامليا يف عدد الوفيات.
اأكرب  ثاين  �ساحبة  فرن�سا،  ودخلت 
ثالث  ال���ي���ورو،  منطقة  يف  اق��ت�����س��اد 
ف���رتة م���ن اإج�������راءات ال���ع���زل العام 
نهاية مار�س بعد اأن �سهدت قفزة يف 
اإ�سابات ووفيات كوفيد-19 خالل 

ال�سهر نف�سه.
ت����وؤدي هذه  اأن  وي��اأم��ل م��اك��رون يف 
حملة  ت���������س����ارع  م�����ع  الإج���������������راءات 
اإ�سابات  اأرق���ام  خف�س  يف  التطعيم 
ووفيات كورونا مما �سي�سمح عندئذ 
باإعادة فتح بع�س قطاعات الأعمال 

واأن�سطة الرتفيه منت�سف مايو.

ل������ه، وق�����ال�����ت يف ب����ي����ان ل��������وزارة 
“ياأتي  ال����ق����رار  اإن  اخل���ارج���ي���ة 
من  ال�����س��ع��ودي  املجتمع  حل��م��اي��ة 
و”تنفيذا  املخدرات”،  اأ����س���رار 
ل��ل��ق��وان��ني وامل��واث��ي��ق والأع�����راف 
ا�ستغالل  حت����ّرم  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
حرية التبادل التجاري يف تهريب 
مب�سالح  والإ�����س����رار  امل���خ���درات، 

الدول و�سالمة جمتمعاتها«.
اأع���ل���ن���ت  اخل�����ط�����ى  ذات  وع�����ل�����ى 
ال�سبت،  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  اخل���ارج���ي���ة 
داعية  ال�سعودي،  للقرار  تاأييدها 
العمل  اإىل  ل��ب��ن��ان  يف  ال�����س��ل��ط��ات 
من  ���س��ادرات��ه��ا  خلو  �سمان  على 
�سادراتها  تعر�س  ممنوعات  اأي 
للحظر واملنع، بح�سب ما ن�سرته 

وكالة الأنباء الكويتية “كونا«.
خالل  احل�سي�س  زراع���ة  و�سكلت 
ل���ب���ن���ان  يف  الأه������ل������ي������ة  احل����������رب 
�سناعة   )1990-1975(
مزدهرة تدر ماليني الدولرات، 
ال�سلطات  ���س��ع��ت  احل�����رب  وب���ع���د 
ل���ك���ن جميع  ع���ل���ي���ه���ا،  ل��ل��ق�����س��اء 
بالف�سل لتورط  باءت  حماولتها 
وعلى  جتارتها،  يف  �سيا�سية  قوى 
الذي  اهلل  ح���زب  ميلي�سا  راأ���س��ه��ا 
مذكرة   52 ال�سلطات  اأ����س���درت 
يف  ب��ه  مرتبطة  معظمها  توقيف 

هذا امللف.
وبعد ن�سوب احلرب يف �سوريا �سنة 
حزب  ميلي�سا  وانت�سار   ،2011
الباب  انفتح  اأرا���س��ي��ه��ا،  على  اهلل 
الفو�سى  ل�ستغالل  اأو�سع  ب�سكل 
ل�����زراع�����ة وت�������س���ن���ي���ع امل�����خ�����درات 
�سديد  الكبتاغون  ومنها  ه��ن��اك، 
ي���ك���د متر  اخل������ط������ورة، ح���ت���ى ل 
�سبط  عن  الإع���الن  دون  اأ�سابيع 
املخدرات  م��ن  �سخمة  ���س��ح��ن��ات 
اإىل  لبنان  اأو  ���س��وري��ا  م��ن  ق��ادم��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة، م�������س���ر، ال���ي���ون���ان، 

اإيطاليا، وغريها.
وتن�سط م�سانع حبوب الكبتاغون 
ابرزها  لبنان،  اأم��اك��ن يف  ع��دة  يف 
�سمال  ويف  )�����س����رق(،  ال��ب��ق��اع  يف 
�سوريا  يف  ي�����س��ّن��ع  ك��م��ا  ال����ب����الد، 
خا�س  ب�سكل  وي�����س��ّدر  وال���ع���راق 
جاء  م��ا  بح�سب  ال�����س��ع��ودي��ة،  اىل 
الفرن�سي  ل��ل��م��ر���س��د  ت��ق��ري��ر  يف 

للمخدرات.

»�لبطاطا« �آخر قالع �حلزب لتاأمني �لتمويل

ميلي�سيا حزب اهلل ت�سابق الزمن لإغراق املنطقة باملخدرات

�رتفاع �أرقام كوفيد بوحد�ت �لرعاية �حلثيثة يف م�صت�صفيات فرن�صا

حمارق اجلثث يف الهند تعاين من �سغط زيادة وفيات كورونا
ن�سف �سكان بريطانيا ح�سلوا على جرعة واحدة 

من اللقاحات  وامريكا ت�ستعد مل�ساعدة الهند
•• نيودلهي-رويرتز

���س��ج��ل��ت ال��ه��ن��د رق��م��ا ق��ي��ا���س��ي��ا عامليا 
بفريو�س  اليومية  لالإ�سابات  جديدا 
اأم�س الأح��د يف الوقت الذي  كورونا  
اإنها  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ق���ال���ت ف��ي��ه 
م�ساعدات  ل��ت��ق��دمي  ال���زم���ن  ت�����س��اب��ق 
يف  الإ���س��اب��ات  ع��دد  وب��ل��غ  لنيودلهي. 
الأرب�����ع وال��ع�����س��ري��ن ���س��اع��ة الأخ����رية 
حتطيم  م�����وا������س�����ال   349691
على  الرابع  لليوم  القيا�سية  الأرق���ام 
التوايل. وبداأت امل�ست�سفيات يف دلهي 
قبول  رف�س  البالد  اأن��ح��اء  وخمتلف 
امل��ر���س��ى ب��ع��د اأن ن��ف��د م��ا ل��دي��ه��ا من 
الأك�����س��ج��ني ال��ط��ب��ي والأ����س���رة. وقال 

اأنتوين  الأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر 
“قلوبنا مع ال�سعب الهندي و�سط  بلينكن على تويرت 
هذا التف�سي املريع لكوفيد-19. نحن نعمل عن كثب 
وجه  على  و�سنقدم  الهندية  احلكومة  يف  �سركائنا  مع 
الرعاية  واأب��ط��ال  الهند  ل�سعب  اإ�سافيا  دعما  ال�سرعة 

ال�سحية هناك«.
الهند  يف  لنتقادات  تعر�ست  املتحدة  ال��ولي��ات  وكانت 
ب�سبب ما تفر�سه من �سوابط على ت�سدير املواد اخلام 
الإنتاج  ق��ان��ون  ال��ل��ق��اح��ات م��ن خ���الل  ال��الزم��ة ل�سنع 
الدفاعي وم��ا ارت��ب��ط ب��ه م��ن حظر على ال�����س��ادرات يف 
فرباير �سباط. وهذا ال�سهر حث معهد �سريوم الهندي، 
اأكرب م�سنع للقاحات يف العامل، الرئي�س الأمريكي جو 
اأ�سرتا  بايدن على رفع احلظر الذي ي�سر باإنتاج لقاح 
العدد  اأن  ال�����س��ح��ة  وزارة  ب��ي��ان��ات  واأو���س��ح��ت  زي��ن��ي��ك��ا. 
16.96 مليون  اإىل  ارتفع  العدوى  الإجمايل حلالت 
حالة والوفيات اإىل 192311 حالة بعد وفاة 2767 
مري�سا. وخالل ال�سهر الأخري وحده ارتفعت الإ�سابات 
اليومية لثمانية اأمثالها وزادت الوفيات لع�سرة اأمثالها. 
ويقول خرباء ال�سحة اإن عدد املتوفني اأعلى بكثري على 
الأرجح. وقال م�سورون من رويرتز اإن النا�س ير�سون 
الوقت  امل�ست�سفيات يف  اأك�سجني خارج  واأنابيب  حمفات 

الذي يتو�سلون فيه لل�سلطات اأن تقبل دخول املر�سى.
تقييم  ع��ن  ن��ق��ال  اإك�����س��رب���س  اإن���دي���ان  وق��ال��ت �سحيفة 
ذروتها  املوجة  تبلغ  اأن  املتوقع  من  اإن  داخلي  حكومي 
اليومية  الإ���س��اب��ات  ب��و���س��ول  اأي����ار  م��اي��و  منت�سف  يف 

ال�سحة  وزي��ر  ق��ال  ذل��ك،  اإىل  اإىل ن�سف مليون حالة. 
الربيطاين مات هانكوك يوم ال�سبت اإن اململكة املتحدة 
�سجلت عالمة فارقة يف حملة التح�سني �سد فريو�س 
جرعة  على  ال�سكان  ن�سف  من  اأك��رث  بح�سول  ك��ورون��ا 

واحدة على الأقل من اللقاحات امل�سادة للفريو�س.
�سخ�س  مليون   33.51 اأن  ر�سمية  بيانات  واأظ��ه��رت 
باململكة املتحدة ح�سلوا على اجلرعة الأوىل منهم 12 

مليون فرد ح�سلوا على اجلرعتني.
وقال هانكوك على تويرت “اإنها عالمة فارقة رائعة«.

وقالت وزارة ال�سحة اإن العدد الر�سمي ل�سكان بريطانيا 
يبلغ 66.8 مليون ن�سمة. قالت ال�سلطات ال�سحية يف 
جديدة  اإ�سابة  حالة   1830 �سجلت  اإنها  كو�ستاريكا 
بفريو�س كورونا يوم ال�سبت وذلك يف اأعلى عدد اإ�سابات 
يومية منذ ظهور الوباء م�سيفة اأن امل�ساحات املخ�س�سة 
للحالت احلرجة بامل�ست�سفيات العامة بالبالد تقرتب 
باأمريكا  الواقع  البلد  و�سجل  الق�سوى.  طاقاتها  من 
اإ�سابة و3143 وفاة يف املجمل   238760 الو�سطى 

منذ ظهور اجلائحة.
�سجلت وزارة ال�سحة امل�سرية يوم ال�سبت 912 حالة 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا و39 وفاة وذلك مقابل 
884 اإ�سابة و45 وفاة يف اليوم ال�سابق. وقال املتحدث 
با�سم الوزارة خالد جماهد يف بيان اإن “اإجمايل العدد 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  م�سر  يف  ت�سجيله  مت  ال��ذي 
حتى ال�سبت، هو 221570 من �سمنهم 166457 

حالت مت �سفاوؤها، و 12998 حالة وفاة«.

نون �سّد كورونا يتمكّنون من ال�سفر لالحتادالأوروبي  الأمريكيون املح�سّ
•• وا�صنطن-اأ ف ب

اأعلنت رئي�سة املفو�سية الأوروبية اأور�سول فون دير ليني الأحد يف 
مقابلة مع �سحيفة “نيويورك تاميز” اأّن الحتاد الأوروبي �سي�سمح 
اإىل  بال�سفر  املتحدة  الوليات  الآت��ني من  لل�سياح  املقبلة  الأ�سهر  يف 

دوله، ب�سرط اأن يكونوا قد تلّقوا لقاحاً م�ساّداً لكوفيد-19.
ي�ستخدمون  اأرى،  كما  “الأمريكيني،  اإّن  لي��ني  دي��ر  ف��ون  وق��ال��ت 
لقاحات معتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية )...( هذا الأمر 

�سي�سمح بحرية احلركة وال�سفر اإىل الحتاد الأوروبي«.
واأ�سافت اأّن ال�سبب يف ذلك هو “اأّن هناك اأمراً واحداً وا�سحاً: الدول 
الأع�ساء ال�27 �ستقبل، بدون قيد اأو �سرط، كّل الذين مّت تطعيمهم 
بلقاحات معتمدة من وكالة الأدوي��ة الأوروب��ي��ة«. ومل حتّدد رئي�سة 

الأمريكيون  ال�سّياح  �سيتمّكن  بالتحديد  متى  الأوروب��ي��ة  املفو�سية 
نون من زيارة الحتاد الوروبي، لكّن ال�سحيفة النيويوركية  املح�سّ
اأ�سارت اإىل اأّن القواعد اجلديدة التي �سرتعى هذا الأمر قد تخُعتمد 
يف وقت مبكر من هذا ال�سيف بالتزامن مع تكثيف حمالت التطعيم 

�سّد كوفيد-19 يف جميع اأنحاء العامل.
الثالثة  الّلقاحات  اعتماد  على  الأوروب��ي��ة  الأدوي���ة  وك��ال��ة  وواف��ق��ت 
وفايزر-بيونتك  م��ودي��رن��ا  وه��ي  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  امل�ستخدمة 
ب�”التقّدم  لي��ني  دي��ر  ف��ون  ون��ّوه��ت  ج��ون�����س��ون«.  اآن���د  و”جون�سون 
لتح�سني  حملتها  يف  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأح���رزت���ه  ال���ذي  الهائل” 
 70% لتلقيح  الأمريكيني يف طريقهم  اأّن  اإىل  مواطنيها، م�سرية 
واأو�سحت  حزيران/يونيو.  منت�سف  بحلول  البالغني  ال�سّكان  من 
رئي�سة املفو�سية اأّن ا�ستئناف ال�سفر �سيتوّقف “على الو�سع الوبائي، 

ناأمل،  كما  اأي�ساً،  وه��و  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  يتح�ّسن  الو�سع  لكّن 
يتح�ّسن يف الحت��اد الوروب��ي«. ودّم��رت اجلائحة القطاع ال�سياحي 
يف اأوروبا اإذ اأغلق العديد من دول القارة العجوز حدوده اأمام ال�سفر 

غري ال�سروري.
ب�سكل كبري  اقت�سادها  يعتمد  التي  اليونان  قالت  املا�سي  والأ�سبوع 
ومن  الأوروب�����ي  الحّت����اد  م��ن  الآت���ني  امل�سافرين  اإّن  ال�سياحة  على 
خم�س دول اأخرى �سيتم اإعفاوؤهم من احلجر ال�سحي الإلزامي عند 
و�سولهم اإىل اأرا�سيها ب�سرط اأن يكونوا قد تلّقحوا �سّد كورونا اأو اأن 

يربزوا نتيجة فح�س خمربي توؤّكد عدم اإ�سابتهم بالفريو�س.
ويبحث الحتاد الأوروب��ي يف ا�ستحداث جواز �سفر �سّحي لعتماده 
اعتباراً من هذا ال�سيف بهدف متكني ال�سّياح من التنّقل بني دوله 

بحرّية.

عزل واإغالق 3 اأيام باأجزاء من ولية اأ�سرتاليا الغربية 
•• ملبورن-رويرتز

بداأ ما يزيد على مليوين �سخ�س يف ولية اأ�سرتاليا الغربية اأم�س ال�سبت اأول اإجراءات 
عزل عام �ساملة ملدة ثالثة اأيام بعد تف�سي فريو�س كورونا يف فندق خم�س�س للحجر 
بريث  من  عائد  م�سافر  اإ�سابة  ثبوت  بعد  هذا  جاء  منه.  العدوى  وانتقال  ال�سحي 
بفريو�س كورونا بعد خروجه من اأحد فنادق احلجر ال�سحي هناك بعد اختبار اأ�سار 

اإىل خلوه من املر�س. وت�ستبه ال�سلطات يف اأنه اأ�سيب اأثناء وجوده يف الفندق.
اإن�ساء مرافق حجر  اإىل  البالد  م��ارك جم��اون حكومة  الولية  وزراء  رئي�س  وطالب 
�سحي خم�س�سة بعد اأحدث ت�سرب للفريو�س من فندق خم�س�س للحجر ال�سحي. 
وقال “اأطالب منذ اأ�سهر طويلة مب�ساعدة الكومنولث فيما يتعلق باحلجر ال�سحي«. 
واأ�ساف قائال اإنه رغم جناح نظام احلجر بالفنادق اإىل حد كبري مع خ�سوع ع�سرات 
الآلف من امل�سافرين له، فاإنه يتعني على احلكومة الحتادية توفري من�ساآت جديدة 

خارج مواقع و�سط البلد املزدحمة.
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٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم إيضاح لموجودات

١٨٫٥٢٥٫٥٩٩ ١٩٫٦٣٣٫٥٣٩ ٩ نقد وودائع لدى المصرف المركزي
٢٫٧٦٧٫٢٥٠ ٣٫٦٥١٫٧٣٤ ١٠ مستحق من بنوك
٣٫٨٤٤٫٣٨٠ ٤٫٨٢٧٫٢٠٧ ١١ أوراق مالية استثمارية

٣٧٫٤٩٦٫٥٤٦ ٤٠٫٨٠٨٫٩٧٦ ١٢ ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٦٣٠٫٥٤٢ ٥٠٤٫٦٦٦ ٣٠ قبوالت للمتعاملين
٤٢٢٫٤٠٣ ٣٦٤٫١٣٧ عقارات استثمارية
٣٨٨٫٥١٩ ٣٠١٫٥٥٤ ممتلكات ومعدات
٧٠٠٫٢٨٤ ٤٧٩٫٤٩٠ ١٣ موجودات أخرى

٦٤٫٧٧٥٫٥٢٣ ٧٠٫٥٧١٫٣٠٣ إجمالي الموجودات
المطلوبات 

٤٫٩٢٢٫٣٥٣ ٧٫٨١٣٫٩١٠ مستحق للبنوك
٤٥٫٣٢٢٫٧٠٦ ٤٦٫٨٧٨٫٠٧٥ ودائع العمالء

٣٫٦٧٩٫٩٢١ ٥٫٥١٠٫٩٣٣ صكوك مستحقة
٦٣٠٫٥٤٢ ٥٠٤٫٦٦٦ قبوالت للمتعاملين

١٫٩١٤٫٣٩٦ ٢٫٠١١٫٧١٥ مطلوبات أخرى

٥٦٫٤٦٩٫٩١٨ ٦٢٫٧١٩٫٢٩٩ إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية

٥٫٤٣٠٫٤٢٢ ٥٫٤٣٠٫٤٢٢ رأس المال المصدر
٦٠٨٫٧١٧ ٦٠٨٫٧١٧ احتياطي قانوني وإلزامي
٥١٤٫٤٩٥ ٥١٤٫٤٩٥ احتياطي آخر

٩١٫٦٣٠ ١٨٧٫٣٦١ إحتياطي القيمة العادلة
١٫٦٦٠٫٣٤١ ١٫١١١٫٠٠٩ أرباح محتجزة

٨٫٣٠٥٫٦٠٥ ٧٫٨٥٢٫٠٠٤ إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي المجموعة
٦٤٫٧٧٥٫٥٢٣ ٧٠٫٥٧١٫٣٠٣ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تشّكل ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٨ جزءاً من هذه  البيانات المالية الموّحدة  للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١-٥.

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس ا�دارة

١- معلومات الشركة

تأسس مصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع. (بنك الشرق ا�وسط سابقا) (”المصرف“) بموجب المرسوم ا�ميري الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة دبي 
كبنك تقليدي ذو مسؤولية محدودة في إمارة دبي بتاريخ ٣ أكتوبر ١٩٧٥،  تم إعادة تسجيل المصرف كشركة مساهمة عامة في يوليو ١٩٩٥، ويخضع 

لرقابة مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي. 

في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٠٤ ، تمت الموافقة على تحويل أنشطة المصرف لتتوافق مع أحكام ومبادئ 
الشريعة ا�سالمية، واكتملت عملية التحّول بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٠٤ (تاريخ التحّول)، بعد أن حصل المصرف على الموافقات المطلوبة من مصرف ا�مارات 

العربية المتحدة المركزي والدوائر الحكومية المختصة بدولة ا�مارات العربية المتحدة.

إن المصرف هو شركة تابعة لبنك ا�مارات دبي الوطني، شركة مساهمة عامة، دبي (”الشركة القابضة للمجموعة“)، كما أن الشركة ا�م النهائية للشركة 
القابضة للمجموعة هي مؤسسة دبي ل�ستثمار وهي شركة المساهم الرئيسي فيها حكومة دبي. إن المصرف ُمدرج في سوق دبي المالي.

إن المصرف مدرج في سوق دبي المالي (رمز المؤشر : ”EIB“). والموقع ا�لكتروني للمصرف هو: http://www.emiratesislamic.ae. با�ضافة إلى 
المركز الرئيسي في دبي، يمارس المصرف نشاطه من خالل ٤١ فرعًا في ا�مارات العربية المتحدة، وتشتمل هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموّحدة  

على البيانات المالية للمصرف وفروعه وشركاته التابعة التالية (يشار إليها معا بـ ”المجموعة“).

نسبة الملكية %

النشاط الرئيسي ٣١تاريخ وبلد التأسيس ٣١
ديسمبر 

٢٠١٩
ديسمبر 

٢٠٢٠

100٪ 100٪ خدمات وساطة مالية ٢٦ أبريل ٢٠٠٦ ، ا�مارات العربية المتحدة شركة ا�مارات ا�سالمي للوساطة المالية ذ.م.م

100٪ 100٪ شركة ذات هدف خاص ٦ يونيو ٢٠٠٧، جزر كايمان شركة صكوك مصرف ا�مارات ا�سالمي المحدودة

100٪ 100٪ شركة ذات هدف خاص ١٥ مايو ٢٠١٤، جزر كايمان شركة ا�مارات ا�سالمي للتمويل المحدودة

يقــدم المصــرف خدمــات تمويليــة ومصرفيــة متكاملــة ومنتجــات متنوعــة مــن خــالل أدوات التمويــل وا�ســتثمار ا�ســالمي المتوافقــة مــع أحــكام 
الشــريعة ا�ســالمية.  إن العنــوان المســجل للمصــرف هــو ص.ب. ٦٥٦٤، دبــي، ا�مــارات العربيــة المتحــدة.

٢ - أساس المحاسبة

بيان االمتثال  

تم إعداد البيانات المالية الموّحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات 
القوانين السارية في دولة ا�مارات العربية المتحدة. 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية التي تم استخدامها في إعداد هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة هي على النحو المشار إليه في البيانات 
المالية الموقعة. وتم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة على جميع السنوات المقدمة،  ما لم يذكر خالف ذلك.  

 ٣ - العملة التشغيلية وعملة العرض   

يتم عرض هذه البيانات المالية الموّحدة للمجموعة بدرهم ا�مارات العربية المتحدة (”الدرهم ا�ماراتي“) وهو العملة التشغيلية للمجموعة. ما لم يذكر 
خالف ذلك، فإن المعلومات المالية المقدمة بالدرهم ا�ماراتي قد تم تقريبها إلى أقرب ألف. تمت إعادة تصنيف ا�رقام المقابلة في ا�يضاحات حول البيانات 
المالية لعام ٢٠١٩ لتتوافق مع العرض للعام الحالي. وقد تم إجراء هذه التغييرات لتحسين جودة المعلومات المقدمة وهي ال تؤثر على ا�رباح السابقة.

 ٤ - س القياس    

تم إعداد البيانات المالية الموّحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ما يلي: 
تم قياس ا�دوات المالية المشتقة على أساس القيمة العادلة؛   •

ا�دوات المالية المصنفة على أنها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تم قياسها بالقيمة العادلة؛   •
الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر تم قياسها بالقيمة العادلة.  •

إن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية �عداد التقارير المالية يتطلب استخدام تقديرات محاسبية هامة محددة. ويتطلب كذلك من ا�دارة أن تضع 
أحكامًا في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. إن النقاط التي تنطوي على درجة كبيرة من ا�حكام أو التعقيد   أو تلك النقاط التي تكون فيها 

االفتراضات أو التقديرات ذات أهمية بالنسبة للبيانات المالية الموّحدة للمجموعة قد تم ا�فصاح عنها في ا�يضاح رقم ٥. 

١٠- مستحق من بنوك
إجمالي 

ألف درهم
أجنبية 

ألف درهم
محلية ا�مارات العربية 

المتحدة ألف درهم  ٣١ ديسمبر  ٢٠٢٠

١٫٩١٥٫٤٠٠ ١٫٥٦٩٫٠٠٠ ٣٤٦٫٤٠٠ تمويالت �جل 
١٫٧٥٢٫٨٣٠ ٢٥٤٫١٦٤ ١٫٤٩٨٫٦٦٦ ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير ا�جل 
٣٫٦٦٨٫٢٣٠ ١٫٨٢٣٫١٦٤ ١٫٨٤٥٫٠٦٦ إجمالي المستحق من البنوك 

(١٦,٤٩٦) ناقصًا : خسائر االئتمان المتوقعة
٣٫٦٥١٫٧٣٤ ١٫٨٢٣٫١٦٤ ١٫٨٤٥٫٠٦٦

إجمالي 
ألف درهم

أجنبية 
ألف درهم

محلية ا�مارات العربية 
المتحدة ألف درهم  ٣١ ديسمبر  ٢٠١٩

٩٢٩٫٩١٩ ٦٤٠٫٧١٣ ٢٨٩٫٢٠٦ تمويالت �جل 
١٫٨٣٨٫٩٦٩ ١٣٧٫٦٤٩ ١٫٧٠١٫٣٢٠ ليلة واحدة ، تحت الطلب وبإشعار قصير ا�جل 
٢٫٧٦٨٫٨٨٨ ٧٧٨٫٣٦٢ ١٫٩٩٠٫٥٢٦ إجمالي المستحق من البنوك 

(١٫٦٣٨) ناقصًا : خسائر االئتمان المتوقعة
٢٫٧٦٧٫٢٥٠ ٧٧٨٫٣٦٢ ١٫٩٩٠٫٥٢٦

١١- أوراق مالية استثمارية 

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 
- - - - صكوك شركات

١٥٧٫٠٣٢ - ١١٢٫٣٩٧ ٤٤٫٦٣٥ أسهم 
٣٫١٥٨ ٢٫٦١٥ - ٥٤٣ أخرى

١٦٠٫١٩٠ ٢٫٦١٥ ١١٢٫٣٩٧ ٤٥٫١٧٨
مصنفة بالتكلفة المطفأة

٩٦٤٫٤٠٢ - ٨٤٩٫٢٠٦ ١١٥٫١٩٦ صكوك حكومية

١١٥٫٠٦١ - ١١٥٫٠٦١ - صكوك شركات

١٫٠٧٩٫٤٦٣ - ٩٦٤٫٢٦٧ ١١٥٫١٩٦

(٣٫١٣٩) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

١٫٠٧٦٫٣٢٤

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر – أدوات صكوك

١٤٩٫٠١٥ ٦٢٫١٠٠ ٨٦٫٩١٥ - صكوك حكومية

٣٫٤٧٠٫٣٣٢ ٢٩٩٫٠٨٨ ٥٦٥٫٩٣١ ٢٫٦٠٥٫٣١٣ صكوك شركات

٣٫٦١٩٫٣٤٧ ٣٦١٫١٨٨ ٦٥٢٫٨٤٦ ٢٫٦٠٥٫٣١٣

(٢٨٫٦٥٤) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

٣٫٥٩٠٫٦٩٣

٤٫٨٥٩٫٠٠٠ ٣٦٣٫٨٠٣ ١٫٧٢٩٫٥١٠ ٢٫٧٦٥٫٦٨٧ إجمالي ا�وراق المالية االستثمارية

٤٫٨٢٧٫٢٠٧ صافي ا�وراق المالية االستثمارية
@محلية: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة ا�مارات العربية المتحدة.  @@إقليمية: تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق ا�وسط.

@@@دولية: تعد هذه أوراق مالية صادرة خارج نطاق منطقة  الشرق ا�وسط.

ا�جمالي
ألف درهم

دولية@@@
ألف درهم

إقليمية@@
ألف درهم

محلية@
ألف درهم 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
١٧٫٠٥٣ ١٧٫٠٥٣ - - صكوك شركات 

٢٥١٫٥٤٨ - ١٦٦٫٠٣٢ ٨٥٫٥١٦ أسهم 
١٥٨٫٥٩٧ ٨١٫٣٩٢ ٧٦٫٧٦٤ ٤٤١ أخرى
٤٢٧٫١٩٨ ٩٨٫٤٤٥ ٢٤٢٫٧٩٦ ٨٥٫٩٥٧

مصنفة بالتكلفة المطفأة

٨٣٠٫٦١٨ - ٧٦٦٫٤٧٢ ٦٤٫١٤٦ صكوك حكومية

١٢٩٫٤٢٤ - ١٢٩٫٤٢٤ - صكوك شركات

٩٦٠٫٠٤٢ - ٨٩٥٫٨٩٦ ٦٤٫١٤٦

(٢٫٥٢١) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

٩٥٧٫٥٢١

مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا�خر – أدوات صكوك

١٤٤٫٢٧٧ ٦٢٫١٩٤ ٨٢٫٠٨٣ - صكوك حكومية

٢٫٣٢٦٫٧٧٩ - ٣٥٥٫٧٢٤ ١٫٩٧١٫٠٥٥ صكوك شركات

٢٫٤٧١٫٠٥٦ ٦٢٫١٩٤ ٤٣٧٫٨٠٧ ١٫٩٧١٫٠٥٥

(١١٫٣٩٥) ناقصًا : (خسائر االئتمان المتوقعة)

٢٫٤٥٩٫٦٦١

٣٫٨٥٨٫٢٩٦ ١٦٠٫٦٣٩ ١٫٥٧٦٫٤٩٩ ٢٫١٢١٫١٥٨ إجمالي ا�وراق المالية االستثمارية

٣٫٨٤٤٫٣٨٠ صافي ا�وراق المالية االستثمارية

@محلية: تعد هذه أوراق مالية صادرة في دولة ا�مارات العربية المتحدة.   @@إقليمية: تعد هذه أوراق مالية صادرة ضمن منطقة الشرق ا�وسط.
@@@دولية: تعد هذه أوراق مالية صادرة خارج نطاق منطقة  الشرق ا�وسط.

١٢ - ذمم أنشطة تمويلية مدينة
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠٢٠

ألف درهم
بالتكلفة المطفأة

٢٦٫٣٦١٫٢٠٢ ٢٨٫٨٩٢٫٨٦٦ مرابحة
١٫٤٩٤٫٣٩٣ ١٫٤٨٦٫٩٤٩ ذمم مدينة من بطاقات االئتمان

٢١٧٫٣٦٨ ٢٤٩٫٥٩٦ وكالة 
١٫٢٥٧٫١٩٦ ١٫١٤١٫٤٨٣ استصناع

١٣٫٦٢١٫٣٩٦ ١٤٫٩٣٨٫٦٣٠ إجارة
٢٢٫٦٩٤ ١٩٫٠٧٤ أخرى

٤٢٫٩٧٤٫٢٤٩ ٤٦٫٧٢٨٫٥٩٨ إجمالي ذمم أنشطة تمويلية مدينة
(١٫٧٤٦٫٧٦١) (١٫٥٨٧٫٧٩٧) ناقصًا: دخل مؤجل
(٣٫٧٣٠٫٩٤٢) (٤٫٣٣١٫٨٢٥) ناقصًا: خسائر االئتمان المتوقعة
٣٧٫٤٩٦٫٥٤٦ ٤٠٫٨٠٨٫٩٧٦ صافي ذمم أنشطة تمويلية مدينة

٣٫١١٣٫٢٢٦ ٤٫٠٥٢٫١٨٣ إجمالي ذمم أنشطة تمويلية تعرضت النخفاض القيمة

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

٢٫٥١٦٫٣٨٣ ٢٫١٣٦٫٥٨٨ دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية

(٦٣٥٫٢٩٥) (٤٤٢٫٦٣٦) توزيعات على الودائع وا�رباح المدفوعة لحاملي الصكوك

١٫٨٨١٫٠٨٨ ١٫٦٩٣٫٩٥٢ صافي الدخل من منتجات تمويلية واستثمارية

٧٣٨٫٣٨٧ ٦٦٨٫٠٤٣ دخل الرسوم والعموالت 

(٢٥٦٫٧٩٢) (٢٩٦٫٣٠٤) مصروفات الرسوم والعموالت

٤٨١٫٥٩٥ ٣٧١٫٧٣٩ صافي دخل ا�تعاب والعموالت 

٣٠٧٫٦٦١ ٢٢٫٣٣٠ دخل تشغيلي آخر

٢٫٦٧٠٫٣٤٤ ٢٫٠٨٨٫٠٢١ إجمالي الدخل التشغيلي

(١٫١٢٦٫٥٣٨) (١٫٠٨٣٫٩٤٢) مصروفات عمومية وإدارية

١٫٥٤٣٫٨٠٦ ١٫٠٠٤٫٠٧٩ صافي ا�رباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة 

(٤٣٩٫٢٢٣) (١٫٤٣٤٫٠٥٤) صافي خسارة انخفاض القيمة لموجودات مالية 

(٤٣٫٥٣٨) (٥٢٫٢٥٠) صافي خسارة انخفاض القيمة موجودات غير مالية 

(٤٨٢٫٧٦١) (١٫٤٨٦٫٣٠٤) إجمالي صافي خسارة انخفاض القيمة

١٫٠٦١٫٠٤٥ (٤٨٢٫٢٢٥) صافي (خسارة) / أرباح السنة

٠٫١٩٥ (٠٫٠٨٩) (خسارة) / ربحية السهم (درهم)

تشّكل ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٨ جزءاً من هذه  البيانات المالية الموّحدة  للمجموعة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١-٥.

الف درهم الف درهم  حسب وحدة ا�عمال:

١٣٫٧٧٥٫٧٤٤ ١٥٫٩٠٠٫٠٩٨ قطاع الشركات

٢٣٫٧٢٠٫٨٠٢ ٢٤٫٩٠٨٫٨٧٨ قطاع ا�فراد

٣٧٫٤٩٦٫٥٤٦ ٤٠٫٨٠٨٫٩٧٦
تم تصكيك موجودات إجارة للشركات بمبلغ ٤٫٦ مليار درهم (٢٠١٩: ٢٫٢ مليار درهم) وموجودات المرابحة بقيمة ٠٫٢ مليار درهم (٢٠١٩: ١٫٤ مليار درهم) تم 

رهنها لغرض إصدار التزام بالصكوك. (يرجى الرجوع �يضاح ١٦). 

تم ا�فصاح عن الذمم المدينة للتمويل ا�سالمي التي تعرضت النخفاض في القيمة بمزيد من التفاصيل في ا�يضاح رقم ٣٦ (١). 

١٤ - مستحق لبنوك
٢٠١٩

ألف درهم
٢٠٢٠

ألف درهم
١٣٦٫٩٦٩ ٨٨٫١٤٨ ودائع با�طالع وودائع تحت الطلب

٤٫٧٨٥٫٣٨٤ ٧٫٧٢٥٫٧٦٢ ودائع �جل وودائع أخرى@ 

٤٫٩٢٢٫٣٥٣ ٧٫٨١٣٫٩١٠
يبلغ متوسط معدالت الربح المدفوع على ما ذكر أعاله %0.32 سنويًا (2019: %1.46 سنويًا).

@هذا يشمل قيمة التمويل بالتكلفة الصفرية المقدم من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجهة بمبلغ يصل إلى 
1.558 مليون درهم. 

١٥ - ودائع العمالء     

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم ودائع العمالء 

١٧٫١٤٨٫٩٦٥ ١٩٫٢٧٩٫٨٨٤ ودائع تحت الطلب واشعارات قصيرة ا�جل
١٤٫١٨٣٫١٤٠ ١٢٫٣٤٦٫٦٠٩ وكالة

٢٫٧٧٩٫٩٤٣ ٢٫٤١٣٫٣٣٦ ودائع �جل
١٠٫٨٢٠٫٤٤٩ ١٢٫٥٤٣٫٢٤٦ حسابات ادخار

٣٩٠٫٢٠٩ ٢٩٥٫٠٠٠ أخرى 
٤٥٫٣٢٢٫٧٠٦ ٤٦٫٨٧٨٫٠٧٥

بلغ متوسط معدالت الربح المدفوعة على الودائع المذكورة أعاله ٠٫٦٥٪ سنويًا (٢٠١٩: ١٫١٪ سنويًا).

٢٠ - دخل من أنشطة تمويلية واستثمارية    

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

١٫٥١٦٫٧٤٠ ١٫٢٢٨٫٩٥٨ المرابحة
٥١٫٢٥٣ ٤٨٫٠٤١ استصناع 

٦٢٢٫٥٣٣ ٤٨٧٫٥١٥ إجاره
٣٢٥٫٨٥٧ ٣٧٢٫٠٧٤ أخرى

٢٫٥١٦٫٣٨٣ ٢٫١٣٦٫٥٨٨

٢١ - توزيعات على الودائع وا�رباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك    

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

٥٠٨٫٧٣٣ ٣٠٦٫٦٨٩ التوزيعات المستحقة للمودعين
١٢٦٫٥٦٢ ١٣٥٫٩٤٧ ا�رباح المدفوعة إلى حاملي الصكوك
٦٣٥٫٢٩٥ ٤٤٢٫٦٣٦

تمثل التوزيعات على الودائع ا�سالمية الحصة من ا�يرادات الموزعة بين المودعين والمساهمين. تمت الموافقة على التخصيص والتوزيع للمودعين من قبل 
مجلس الفتوى والرقابة الشرعية.

تمثل ا�رباح المدفوعة لحملة الصكوك توزيع العائدات المستلمة فيما يتعلق بالموجودات المحولة إلى شركة ا�مارات ا�سالمية للصكوك المحدودة التي 
تم إنشاؤها خصيصًا لهذه المعاملة.

٢٢ - صافي دخل الرسوم والعموالت     

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

٦٦٫٧٣٤ ٥٠٫٣٠٣ دخل العموالت 
٧٦١٫٦٥٣ ٦١٧٫٤٧٠ دخل الرسوم
٧٣٨٫٣٨٧ ٦٦٧٫٠٣٤ إجمالي دخل الرسوم والعموالت

(٢٥٦٫٧٩٢) (٢٩٦٫٣٠٤) مصروفات الرسوم والعموالت
٤٨١٫٥٩٥ ٣٧١٫٧٣٩

٢٣ - دخل تشغيلي آخر    

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٢٠
ألف درهم

١٣٫٥٥٨ ١٤٫٥٩٤ توزيعات أرباح على االستثمار في ا�سهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة

٦٩ ٦١ أرباح من بيع أوراق استثمارية متاحة للبيع مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل ا�خر

(٤٦٫٧٣٢) (٢٦٩٫٠٧٩) أرباح من أوراق استثمارية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٦٫٣٢٠ ٣٫٧٦١ دخل إيجاري (بعد استبعاد االستهالك)

٢٣٧٫٥٩٨ ٢٥١٫٣٨٧ دخل من العمالت ا�جنبية@
٩٦٫٨٤٨ ٢١٫٦٠٦ دخل آخر (صافي)

٣٠٧٫٦٦١ ٢٢٫٣٣٠

@يشمل دخل صرف العمالت ا�جنبية أرباح المتاجرة والتحويالت وأرباح معامالت مع العمالء. 

تقرير مدقق الحسابات المستقل حول ملخص البيانات المالية الموحدة :

الـرأي

إن ملخص البيانات المالية الموحدة لمصرف ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع («البنك») والشركات التابعة له (يشار إليها مًعا بـ «المجموعة»)، والتي تتضمن 
ملخص بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وملخص بيان الدخل الموجز الموحد قد تم استخراجها من البيانات المالية الموحدة 

المدققة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

وفي رأينا، فإن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرفقة تمثل ملخًصا عادًلا للبيانات المالية الموحدة المدققة، وذلك فًقا للمعلومات التي حددتها 
ا�دارة.

ملخص البيانات المالية
ال تشتمل البيانات المالية الموجزة الموحدة على جميع ا�فصاحات التي تقتضيها المعايير الدولية �عداد التقارير المالية، ومن ثم، فإن قراءة ملخص البيانات 

المالية الموحدة وتقرير المدقق بشأنها ال تعد بديًلا عن قراءة البيانات المالية الموحدة المدققة وتقرير المدقق بشأنها. ال تعكس البيانات المالية الموحدة 
الموجزة والبيانات المالية الموحدة المدققة تأثيرات ا�حداث التي وقعت بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات المالية الموحدة المدققة.

البيـانات المالية المدققة وتقريرنا حولها
لقد أبدينا في تقريرنا الصادر بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٢١رأي تدقيق غير معدل حول البيانات المالية الموحدة المدققة. ويتضمن هذا التقرير أيًضا تقرير حول أمور 

التدقيق الرئيسية:

مسؤولية ا�دارة عن ملخص البيانات المالية الموحدة
إن ا�دارة مسؤولة عن إعداد ملخص البيانات المالية الموحدة وتحديد المعلومات التي يجب أن تظهر في ملخص البيانات المالية الموحدة بحيث تمثل ملخصًا 

عادًال للبيانات المالية الموحدة المدققة.

مسؤولية المدقق
تتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول ما إذا كانت البيانات المالية الموجزة الموحدة تمثل ملخًصا عادًلا للبيانات المالية الموحدة المدققة بناًء على إجراءاتنا، 

والتي تم إجراؤها وفًقا للمعايير الدولية حول التدقيق رقم ٨١٠ (الُمعدل): ”التعاقد �عداد تقرير حول ملخص البيانات المالية ”.

ديلويت آند توش (الشرق ا�وسط)
أكبر أحمد

رقم القيد بسجل مدققي الحسابات ١١٤١
دبي، ا�مارات العربية المتـحدة

٢٦ أبريل ٢٠٢١

البيانات المالية الموحدة للســــنة المنتهــــــية في 31 ديســـــمبر 2020
بيان المركز المالي الموّحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ تقرير مدقق الحسابات المستقل

إيضاحات حول البيانات المالية الموّحدة للمجموعة

بيان الدخل الشامل الموّحد للمجموعة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ 

٣٥  - إدارة وتخصيص رأس المال  

يقوم مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي با�شراف على المجموعة على أساس موحد ولذلك يتلقى معلومات حول كفاية رأس المال ويحدد متطلبات 
رأس المال للمجموعة ككل. اعتبارا من عام ٢٠١٧ ، يتم احتساب رأس المال على مستوى المجموعة باستخدام إطار بازل ٣ للجنة بازل للرقابة المصرفية («لجنة 

بازل») ، بعد تطبيق التعديالت التي يقدمها مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي مع مراعاة المصلحة الوطنية. يتألف إطار بازل ٣ ، شأنه شأن بازل ٢ ، من ثالث 
«ركائز»: الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال ، وعملية المراجعة الرقابية وانضباط السوق.

الحد ا�دنى لمتطلبات رأس المال 

أصدر مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي أنظمة ولوائح رأس مال بازل ٣ ، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من ١ فبراير ٢٠١٧ ، حيث تم تطبيق متطلبات 
الحد ا�دنى لرأس المال على ثالثة مستويات ، وهي الشق ١ من ا�سهم العادية والشق ١ ورأس المال ا�جمالي.

يتم تكوين احتياطي رأس المال التحوطي (احتياطي رأس المال التحوطي) واحتياطي التقلبات الدورية لرأس المال، بحد أقصى يصل إلى ٢٫٥٪ لكل احتياطي 
بحيث يكون أعلى من قيمة أسهم رأس المال العادية بواقع ٧٪.

فيما يتعلق بالعام ٢٠٢٠، وفقًا لخطة الدعم االقتصادي الموجهة المقدمة بموجب معايير مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي يسمح بالحفاظ 
على رأس المال التحوطي عند نسبة ١٪ من قاعدة رأس المال. ليس هناك أي تأثير الحتياطي رأس المال للتقلبات االقتصادية، وليس مطلوبا الحفاظ عليه 

للعام ٢٠٢٠.
رأس المال النظامي   

ينقسم رأس المال النظامي للبنك إلى ثالث فئات رئيسية وهي الشق ا�ول ل�سهم العادية والشق ا�ول والشق الثاني ا�ضافي اعتماداً على خصائصها.

يشمل الشق ا�ول ل�سهم العادية، ويمثل الفئة ا�على جودة من رأس المال، رأسمال ا�سهم وعالوة ا�سهم واالحتياطي القانوني والنظامي   •
واالحتياطيات ا�خرى وا�رباح المحتجزة والحصة غير المسيطرة بعد خصم الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة والتعديالت النظامية ا�خرى 

المتعلقة بالبنود المدرجة في حقوق المساهمين و لكن يتم التعامل معها بصورة مختلفة �غراض خاصة بكفاية رأس المال حسب التوجيهات المقترحة 
من قبل مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي.  

يشتمل الشق ١ من رأس المال على أدوات رأس المال ل�سهم غير العادية.  •
يشتمل الشق ٢ من رأس المال على الديون الثانوية المؤهلة واالحتياطي غير المفصح عنه واحتياطي القيمة العادلة.    •

مدرج أدناه لمحة عامة حول رأس المال وفًقا �طار بازل ٣:
٢٠١٩

 ألف درهم
٢٠٢٠

ألف درهم 
رأس المال المتاح

٨٫٢٥٥٫٢٠٩ ٧٫٩٠١٫١٥١ الشق ا�ول من حقوق الملكية العادية 
٨٫٢٥٥٫٢٠٩ ٧٫٩٠١٫١٥١ الشق ا�ول من رأس المال 
٨٫٧٢٦٫٦٣١ ٨٫٣٩٩٫٢٣٠ إجمالي رأس المال المؤهل

ا�صول المرجحة بالمخاطر

٣٧٫٧١٣٫٧٦٣ ٣٩٫٨٤٦٫٢٨١ مخاطر االئتمان
٢٠٫٥٤٧ ٢٩٫٥٧٨ مخاطر السوق

٤٫٥٠٠٫١٦٩ ٣٫٩٥٠٫٠٣٠ المخاطر التشغيلية
٤٢٫٢٣٤٫٤٧٩ ٤٣٫٨٢٥٫٨٨٩ إجمالي ا�صول المرجحة بالمخاطر

مدرج أدناه لمحة عامة حول رأس المال وفًقا �طار بازل ٣:

نسبة رأس المال

٢٠١٩ ٢٠٢٠
20.66% 19.16% أ. ا�جمالي الموّحد للمجموعة 
19.55% 18.03% ب. نسبة الشق ا�ول ل�جمالي الموّحد
19.55% 18.03% ج. نسبة الشق ا�ول ل�سهم العادية ل�جمالي الموّحد

مدرج أدناه لمحة عامة حول رأس المال وفًقا �طار بازل ٣:
٢٠١٩

 ألف درهم
٢٠٢٠

ألف درهم 
الشق ١ من أسهم رأس المال العادية  

٥٫٤٣٠٫٤٢٢ ٥٫٤٣٠٫٤٢٢ رأس المال

١٫١٦٤٫٤٤٦ ١٫٢٠٧٫٥٢٤ احتياطيات مؤهلة

١٫٦٦٠٫٣٤١ ١٫١١١٫٥٥٩ أرباح محتجزة 

- ١٥٢٫١٩٦ ترتيبات التحول إلى المعيار الدولي �عداد التقارير المالية: إعادة قيد جزئية لتأثير خسائر 
االئتمان المتوقعة على أسهم رأس المال الشق ا�ول العادية 

٨٫٢٥٥٫٢٠٩ ٧٫٩٠١٫١٥١ إجمالي الشق ١ من أسهم رأس المال العادية بعد التعديالت التنظيمية 
واستقطاع الحد ا�دنى

٨٫٢٥٥٫٢٠٩ ٧٫٩٠١٫١٥١ إجمالي الشق ١ من أسهم رأس المال العادية بعد الترتيبات االنتقالية 
الستقطاعات الشق ١ من أسهم رأس المال العادية االنتقالية من الفئة (أ)

رأس مال إضافي من الفئة ١ 
- - رأس مال إضافي مؤهل – الشق ١

٣٦ - إدارة المخاطر (تتمة) 
ط.  المبالغ الناشئة عن خسائر االئتمان المتوقعة 

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
المجموع خسائر ائتمان متوقعة 

لمدى العمر- منخفضة 
القيمة

خســائر ائتمان متوقعة 
لمدى العمر- غير 

القيمة منخفضة 

خسائر ائتمان متوقعة لـ 
١٢ شهراً

المجموع خسائر ائتمان متوقعة 
لمدى العمر- 

منخفضة القيمة

خسائر ائتمان متوقعة 
لمدى العمر- غير 

منخفضة القيمة

خسائر ائتمان 
متوقعة لـ ١٢ شهراً

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة 

ألف درهم
3٫982٫772 2٫800٫427 354٫697 827٫648 3٫730٫942 2٫757٫829 371٫946 601٫167 الرصيد في ١ يناير

905٫068 1٫068٫799 17٫937 (181٫668) 1٫565٫227 1٫502٫428 (82٫658) 145٫457 مخصصات انخفاض القيمة المكونة خالل السنة
(253٫537) (253٫537) - - (109٫388) (109٫388) - - إعادة قيد / تحصيالت تم إجراؤها خالل السنة
(837٫350) (837٫350) - - (854٫956) (854٫956) - - المبالغ المشطوبة خالل السنة

(٦٦٫٠١١) (٢٠٫٥١٠) (٦٨٨) (٤٤٫٨١٣) - - - - الصرف وتسويات أخرى@

٣٫٧٣٠٫٩٤٢ ٢٫٧٥٧٫٨٢٩ ٣٧١٫٩٤٦ ٦٠١٫١٦٧ ٤٫٣٣١٫٨٢٥ ٣٫٢٩٥٫٩١٣ ٢٨٩٫٢٨٨ ٧٤٦٫٦٢٤ الرصيد الختامي

المبلغ التعاقدي القائم على ذمم أنشطة تمويلية مدينة التي تم شطبها خالل السنة ، والتي ال تزال خاضعة لنشاط ا�نفاذ يبلغ ٨٥٥ مليون درهم.
@وهذا يشمل إعادة تصنيف المخصصات المكونة مقابل التركزات غير الممولة التي تم تكوينها في العام ٢٠١٩ لمطلوبات أخرى بقيمة ٤٥ مليون درهم. 

- - (أ) رأس مال إضافي مؤهل – الشق ١ آخر على سبيل المثال (أسهم عالوة، حصة أقلية)
- - إجمالي رأس المال ا�ضافي – الشق ١
- - إجمالي رأس المال ا�ضافي – الشق ١ بعد الترتيبات االنتقالية الفئة (ب)

(ب) الشق ٢ من رأس المال
٤٧١٫٤٢٢ ٤٩٨٫٠٧٩ الشق ٢ من رأس المال ا�خر (بما في ذلك المخصصات العامة وغير ذلك)
٤٧١٫٤٢٢ ٤٩٨٫٠٧٩ إجمالي رأس المال الشق ٢

٤٧١٫٤٢٢ ٤٩٨٫٠٧٩ إجمالي رأس المال الشق ٢ بعد الترتيبات االنتقالية، الفئة (ج)
٨٫٧٢٦٫٦٣١ ٨٫٣٩٩٫٢٣٠ إجمالي رأس المال التنظيمي (أ + ب + ج)

٣٦ - إدارة المخاطر 
ح) تحليل جودة االئتمان: 

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ما لم يتم تحديده بشكل محدد، بالنسبة 
للموجودات المالية ، تمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية.

ا�جمالي

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر االفتراضي 
- منخفضة قيمة 

االئتمان 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر االفتراضي - غير 

منخفضة قيمة 
االئتمان

لمدة ١٢ شهرا 
خسائر االئتمان 

المتوقعة

ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة - 
الخدمات المصرفية للشركات

١٥٫٥١٢٫١١٧ - ٥٤٢٫٦٦٩ ١٤٫٩٦٩٫٤٤٨ منتجة (التصنيفات ١أ - ٤و)
٣٫٤٣٨٫٣٦١ ٣٫٤٣٨٫٣٦١ - - غير منتجة (التصنيفات ٥ أ - ٥ د)

١٨٫٩٥٠٫٤٧٨ ٣٫٤٣٨٫٣٦١ ٥٤٢٫٦٦٩ ١٤٫٩٦٩٫٤٤٨  إجمالي ذمم ا�نشطة التمويلية المدينة -
 الخدمات المصرفية للشركات

 ذمم أنشــطة تمويلية مدينة -
الخدمــات المصرفية ل�فراد

٢٥٫٥٧٦٫٥٠١ - ٥٣٢٫١٠٨ ٢٥٫٠٤٤٫٣٩٣ منتجة (التصنيفات ١أ - ٤و)
٦١٣٫٨٢٢ ٦١٣٫٨٢٢ - - غير منتجة (التصنيفات ٥ أ - ٥ د)

٢٦٫١٩٠٫٣٢٣ ٦١٣٫٨٢٢ ٥٣٢٫١٠٨ ٢٥٫٠٤٤٫٣٩٣  إجمالي ا�نشطة التمويلية المدينة - 
الخدمات المصرفية ل�فراد

- - - -
٤٥٫١٤٠٫٨٠١ ٤٫٠٥٢٫١٨٣ ١٫٠٧٤٫٧٧٧ ٤٠٫٠١٣٫٨٤١ إجمالي ا�نشطة التمويلية المدينة
(٤٫٣٣١٫٨٢٥) (٣٫٢٩٥٫٩١٣) (٢٨٩٫٢٨٨) (٧٤٦٫٦٢٤) خسائر االئتمان المتوقعة

٤٠٫٨٠٨٫٩٧٦ ٧٥٦٫٢٧٠ ٧٨٥٫٤٨٩ ٣٩٫٢٦٧٫٢١٧ القيمة الدفترية

ا�جمالي

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 

العمر االفتراضي 
- منخفضة قيمة 

االئتمان 

خسائر االئتمان 
المتوقعة على مدى 
العمر االفتراضي - غير 

منخفضة قيمة 
االئتمان

لمدة ١٢ شهرا 
خسائر االئتمان 

المتوقعة

ألف درهم

٣١ ديسمبر ٢٠١٩

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة - 
الخدمات المصرفية للشركات

١٤٫٦٣١٫٤٧٣ - ١٫٥٢٩٫٤١٨ ١٣٫١٠٢٫٠٥٥ منتجة (التصنيفات ١أ - ٤و)
٢٫٥٦٣٫٨٢٠ ٢٫٥٦٣٫٨٢٠ - - غير منتجة (التصنيفات ٥ أ - ٥ د)

١٧٫١٩٥٫٢٩٣ ٢٫٥٦٣٫٨٢٠ ١٫٥٢٩٫٤١٨ ١٣٫١٠٢٫٠٥٥  إجمالي ذمم ا�نشطة التمويلية المدينة -
 الخدمات المصرفية للشركات

 ذمم أنشطة تمويلية مدينة -
 الخدمات المصرفية ل�فراد

٢٣٫٤٨٢٫٧٨٩ - ٥٠٤٫٦٠٢ ٢٢٫٩٧٨٫١٨٧ منتجة (التصنيفات ١أ - ٤و)

٥٤٩٫٤٠٦ ٥٤٩٫٤٠٦ - - غير منتجة (التصنيفات ٥ أ - ٥ د)

٢٤٫٠٣٢٫١٩٥ ٥٤٩٫٤٠٦ ٥٠٤٫٦٠٢ ٢٢٫٩٧٨٫١٨٧  إجمالي ا�نشطة التمويلية المدينة -
 الخدمات المصرفية ل�فراد

- - - -
٤١٫٢٢٧٫٤٨٨ ٣٫١١٣٫٢٢٦ ٢٫٠٣٤٫٠٢٠ ٣٦٫٠٨٠٫٢٤٢ إجمالي ا�نشطة التمويلية المدينة
(٣٫٧٣٠٫٩٤٢) (٢٫٧٥٧٫٨٢٩) (٣٧١٫٩٤٦) (٦٠١٫١٦٧) خسائر االئتمان المتوقعة

٣٧٫٤٩٦٫٥٤٦ ٣٥٥٫٣٩٧ ١٫٦٦٢٫٠٧٤ ٣٥٫٤٧٩٫٠٧٥ القيمة الدفترية

الخدمات المصرفية للشركات - تشمل التمويالت المنتجة  34.3 مليون درهم (2019: 37.3 مليون درهم ) لتمويالت مقابل قائمة مراقبة العمالء.

٣٧ -تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل سداد الدفعات
المبلغ المؤجل وا�رصدة المستحقة للعمالء في دولة ا�مارات العربية المتحدة

يتضمن الجدول أدناه تحليًال للمبلغ المؤجل وإجمالي ا�رصدة المستحقة للعمالء في دولة ا�مارات العربية المتحدة المستفيدين من حزمة تأجيل 
سداد الدفعات:

ا�جمالي الخدمات المصرفية 
ل�فراد وإدارة الثروات

الخدمات المصرفية 
للشركات ألف درهم

٢٫٣٤٩٫٣٥٣ ٦٩٧٫٩٨٦ ١٫٦٥١٫٣٦٧ المبلغ المؤجل
(٦١٢٫٠٦١) (١٨٦٫٣٩٨) (٤٢٥٫٦٦٣) ناقصًا: دفعات مسددة خالل الفترة

١٫٧٣٧٫٢٩٢ ٥١١٫٥٨٨ ١٫٢٢٥٫٧٠٤
١٣٫٦٨٠٫٩٤٢ ٧٫٦١١٫٥٦٩ ٦٫٠٦٩٫٣٧٣ التركزات

٤٠٫٢١٤ ٤٠٫١٠٦ ١٠٨ عدد العمالء / الحسابات

تبلغ قيمة التمويل بالتكلفة الصفرية بموجب خطة الدعم االقتصادي الموجهة الصادرة عن مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي والتي 
استفادت منها المجموعة ١٫٥٥٨ مليون درهم (سبتمبر ٢٠٢٠: ١٫٥٨٨ مليون درهم)، وقد تم استخدامها بالكامل �تاحة إمكانية االستفادة من 

تأجيل الدفعات للعمالء المتأثرين. سداد قيمة التمويل بالتكلفة الصفرية خالل الربع المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بمبلغ يصل إلى ١٠ ماليين 
درهم (سبتمبر ٢٠٢٠: ١٧٠ مليون درهم).

وفًقا لمتطلبات مصرف ا�مارات العربية المتحدة المركزي، قامت المجموعة بتقسيم عمالئها المستفيدين من تأجيل الدفعات إلى مجموعتين 
على النحو المبين أدناه:

المجموعة ١: تشمل العمالء الذين ال يُتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في مالءتهم االئتمانية وأمور تتخطى نطاق السيولة والذين يتأثرون 
بشكل مؤقت وطفيف بجائحة كوفيد ١٩.

بالنسبة لهؤالء العمالء، يعتقد بأن تكون مزايا تأجيل الدفعات فعالة، وبالتالي من غير المتوقع أن يطرأ هناك تأثير جوهري على القيمة 
االقتصادية للتسهيالت. ويخضع هؤالء العمالء للرقابة المستمرة �ي تغييرات قد تطرأ على جدارتهم االئتمانية من حيث معايير المناسبة 

لفئات تصنيفهم والتدرج في مراحل خسائر االئتمان المتوقعة ذات الصلة بهم وفق المعيار الدولي �عداد التقارير المالية رقم ٩. 

المجموعة ٢: تشمل العمالء الذين يُتوقع أن يواجهوا تغييرات كبيرة في مالءتهم االئتمانية، با�ضافة إلى مشكالت السيولة التي ستتم 
معالجتها من خالل تأجيل الدفعات.

بالنسبة لهؤالء العمالء، هناك انخفاض في مخاطر االئتمان كاف ليدفع با�نتقال من فئة إلى أخرى ضمن التصنيف في إطار المعيار الدولي 
�عداد التقارير المالية رقم ٩. تواصل المجموعة الرقابة على المالءة االئتمانية لهؤالء العمالء، ال سيما مؤشرات العجز المحتمل �داء أي من 

التزاماتهم عند االستحقاق.
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له منذ نهاية احلرب الباردة. وقال دييغو لوبيز دا �سيلفا الذي �سارك يف 
اإعداد التقرير اإّنه اإذا كان البع�س يتوّقع اأن ينخف�س الإنفاق الع�سكري 
ب�سبب اجلائحة “فنحن اليوم على �سبه يقني باأّن فريو�س كوفيد-19 

مل يكن له تاأثري كبري على الإنفاق الع�سكري، اأقّله يف عام 2020«.
يزال  ل  اأّن��ه  من  الباحث  ح��ّذر  بر�س،  فران�س  لوكالة  ���س��وؤال  على  ورّداً 
من املبكر تعميم هذه اخلال�سة على املدى الطويل، اإذ من املحتمل اأن 

ي�ستغرق الأمر وقتاً حتى “تتكّيف الدول مع ال�سدمة«.
وواقع اأّن الإنفاق الع�سكري ا�ستمّر يف الرتفاع خالل عام متّيز بتباطوؤ 
الع�سكري من  الإنفاق  ة  )ح�سّ الع�سكري”  “العبء  اأّن  اقت�سادي يعني 

الناجت املحلي الإجمايل( ارتفع بدوره.
عام،  خ��الل  مئوية  نقطة   0.2 مبقدار  العامل  يف  ة  احل�سّ ه��ذه  وزادت 

اإّن  تت�سّدر قائمة اأكرب دول العامل من حيث النفقات الع�سكرية، ل بل 
 778 اإىل  لت�سل   4.4% بن�سبة   2020 زادت يف  النفقات  قيمة هذه 

مليار دولر، اأي %39 من اإجمايل النفقات الع�سكرية يف العامل.
وهذا ثالث عام على التوايل ت�سّجل فيه النفقات الع�سكرية الأمريكية 

زيادة بعد �سبع �سنوات من الرتاجع.
هذه  اإّن  التقرير  اإع��داد  يف  �ساركت  التي  مارك�ستاير  األك�سندرا  وقالت 
املتزايدة مّما تعتربه تهديدات من مناف�سني  املخاوف  “تعك�س  الزيادة 
يف  ترامب  اإدارة  رغبة  عن  ف�ساًل  ورو�سيا،  ال�سني  مثل  ا�سرتاتيجيني 
دييغو  لفت  ال�سياق  هذا  ويف  منهكاً«.  اأمريكياً  جي�ساً  تعتربه  ما  تعزيز 
اأّنها  على  م��وؤ���ّس��ر  اأي  تعط  “مل  ب��اي��دن  اإدارة  اأّن  اإىل  �سيلفا  دا  لوبيز 

�ستخّف�س الإنفاق الع�سكري«.

•• �صتوكهومل-اأ ف ب

اأظهر تقرير ن�سره معهد �ستوكهومل الدويل لأبحاث ال�سالم “�سيربي” 
ال��ع��امل��ي وا���س��ل الرت��ف��اع يف عام  الع�سكري  الإن��ف��اق  اأّن  الث��ن��ني  اأم�����س 
اإىل ما يقرب من  الرغم من جائحة كوفيد-19 لي�سل  2020 على 
األفي مليار دولر. ووفقاً للتقرير، فقد بلغ اإجمايل الإنفاق الع�سكري يف 
1.981 مليار دولر )حوايل 1.650 مليار  العامل يف ال�سنة املا�سية 
يورو(، بزيادة قدرها 2.6 % على اأ�سا�س �سنوي، يف وقت انخف�س فيه 
اإجمايل الناجت املحّلي العاملي بن�سبة %4.4 ب�سبب جائحة كوفيد-19 

وتداعياتها.
وكان الإنفاق الع�سكري العاملي بلغ اأ�ساًل يف العام 2019 اأعلى م�ستوى 

لت�سل اإىل %2.4، يف اأكرب زيادة على اأ�سا�س �سنوي منذ الأزمة املالية 
يف 2009. ووفقاً للتقرير فقد زاد عدد الدول الأع�ساء يف حلف �سمال 
الأطل�سي التي اأنفقت %2 على الأقّل من ناجتها املحّلي الإجمايل على 
جي�سها )اأي بلغت الهدف املحّدد من احللف(، من 9 دول يف 2019 اإىل 
لكن اإذا كان الإنفاق الع�سكري قد زاد يف 2020  12 دولة يف 2020. 
كوريا  اأو  ت�سيلي  مثل  ال���دول،  بع�س  ف��اإّن  باأ�سره،  العامل  م�ستوى  على 
الع�سكري  لالإنفاق  �سة  خم�سّ كانت  اأم��وال  اقتطاع  لت  ف�سّ اجلنوبية، 

و�سرفها على حت�سني ا�ستجابتها لالأزمة ال�سحية.
اإذ ارتاأت زيادة  باملقابل، �سلكت دول اأخرى، كاملجر مثاًل، م�ساراً معاك�ساً 
اإنفاقها الع�سكري “يف اإطار خطة نهو�س اقت�سادي رّداً على اجلائحة”، 
تزال  ل  املّتحدة  ال��ولي��ات  اأّن  التقرير  واأظ��ه��ر  �سيلفا.  دا  للوبيز  وفقاً 

الإنفاق الع�سكري زاد يف العامل يف 2020 رغم اجلائحة 

•• عوا�صم-وكاالت

على  م�����س��ت  اأ���س��اب��ي��ع  اإل  م���اه���ي 
ال�ساحل  دول  ل��ق��ادة  اجتماع  اآخ��ر 
اخت�سارا  امل����ع����روف����ة  اخل���م�������س، 
التحالف  ف��ق��د  ح��ت��ى   ،»G5»�ب
اآخر زعمائه املوؤ�س�سني،  الإفريقي 
ديبي  اإدري�����س  ال��ت�����س��ادي  الرئي�س 
متاأثرا  مقتله  اإث����ر  وذل����ك  اإت���ن���و، 
ب��ج��راح��ه، ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي، بعد 
الأمامية  اخل��ط��وط  اإىل  ن��زول��ه 
اإح����دى معارك  اأث��ن��اء  يف امل���ي���دان، 
املعار�سة  م��ع  ال��ت�����س��ادي  اجل��ي�����س 

امل�سلحة.
وب���ت���واري ال��رئ��ي�����س اإدري�������س ديبي 
الذي  التحالف  امل�سهد، يكون  عن 
ف���رباي���ر م���ن عام  اإن�������س���اوؤه يف  مت 
املوريتانية  العا�سمة  يف   ،2014
ن��واك�����س��وط، ق��د ف��ق��د اأح���د اأقوى 
زع��م��ائ��ه اخل��م�����س، وذل����ك بعدما 
املوريتاين  الرئي�س  م��ن  ك��ل  ك��ان 
حممد ولد عبد العزيز، والرئي�س 
املايل اإبراهيم بوبكر كيتا، ورئي�س 
ورئي�س  اي�سوفو،  حممد  النيجر 
كومباوري،  بليز  ف��ا���س��و  ب��ورك��ي��ن��ا 
يف  ال�سلطة  جميعهم  غ����ادروا  ق��د 

بلدانهم.
ينعك�س  اأن  م���راق���ب���ون  وي���ت���وق���ع 
تواري الزعماء املوؤ�س�سني، ل�سيما 
ديبي، �سلبا على اأداء التكتل الذي 
اجلماعات  مت��دد  ملحاربة  تاأ�س�س 
خ�سو�سا  املنطقة،  يف  الإره��اب��ي��ة 
واأن هذا الأخري كان قد جمع بني 
اخلربة الع�سكرية الطويلة، وبني 
التحالف،  ق��وات  اإدارة  يف  النجاح 
مم��ا ي��ج��ع��ل غ��ي��اب��ه ي��ل��ق��ي بالثقل 
التحالف  ترعى  التي  فرن�سا  على 

املذكور منذ تاأ�سي�سه.

•• الفجر –خرية ال�صيباين
ال��ع��امل، والن�ساء،  ال�سفر ح��ول     
والكوكتيالت والبدلت الر�سمية 
حياة  ت��ب��دو  ا،  خ�سي�سً امل�سممة 
ال��ت��ج�����س�����س ع���ل���ى م���ق���ا����س م����ادة 
ان�����س��ت��غ��رام ع��ال��ي��ة اجل�����ودة، على 
الأقل يف الأفالم، لأنه يف الواقع، 
اأن  ال�ستخبارات  وك��الت  تف�سل 
الجتماعية حتّد  �سبكاتها  جتعل 

من هذه ال�سمعة.
   اآخر من اتخذ خطواته الأوىل 
على ان�ستغرام هي اإم اأي 5 هيئة 
اململكة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��خ��اب��رات 
املتحدة )اأي لي�ست م�سّغل جيم�س 
لال�ستخبارات  يعمل  الذي  بوند، 

اخلارجية اإم اأي 6(.
جت����اوز  اإىل  ب���ح���اج���ة  »ن����ح����ن     
امل�ستمرة  ال��ن��م��ط��ي��ة  ال���������س����ورة 
كني  ق����ال  املارتيني”،  ل�������س���ارب 
يف   ،”5 اأي  “اإم  مدير  م��اك��ال��وم، 
عمود نخُ�سر يف التلغراف، وكل هذا 
 5 اأي  “اإم  ل�  ال��رتوي��ج  كجزء من 

اأكرث انفتاًحا«.
   يف الواقع، هذه الأجهزة ال�سرية 
الأكرث انفتاًحا هي قبل كل �سيء 

اأج��ه��زة ���س��ري��ة جت��ن��د ع��ل��ى نطاق 
اأو�س�����ع، والتي بال�سرورة يجب اأن 

تروق لل�س�باب وتنال اإعجابهم. 
ت�ساعد  اأن  م����اك����ال����وم  وي�����اأم�����ل 
اجلديدة  الت�سال  ا�سرتاتيجية 
التوظيف  قاعدة  تو�سيع  يف  هذه 
ع��ن��ده��م م���ن خ����الل حت��ط��ي��م ما 
املحتملون  امل��ر���س��ح��ون  ي��ع��ت��ربه 
حواجز اأو خلفية مثل اللتزامات 
اأو  الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 
اأو  اجل��ن��در  اأو  اجلن�س  اأو  ال��ع��رق 
الذي  ال��ب��ل��د  م���ك���ان  اأو  الإع����اق����ة 

ولدوا فيه«.

مرّبع لالختيار
   يف �ستوري على ان�ستغرام، �سلطت 
برنامج من  ال�سوء على  الوكالة 
املوظفني  “ي�سجع  اأن  املفرت�س 
ومزدوجي  واملثليني  املثليات  من 
الهوية  ومغايري  اجلن�سي  امليل 
اأق�سى  اإىل  ل��ل��ذه��اب  اجلن�سانية 
�سورة  امل�سهد،  ويف  اإمكاناتهم”. 
ملقر الوكالة، وحكاية عن احلمام 
العاملية  احل���رب  م��ن  اجل��ا���س��و���س 

الثانية.
   ال� “اإم اأي 5 “، لي�ست الوكالة 

املبا�سر  ال��ف��رن�����س��ي  ال��ت��دخ��ل  واأن 
بال�سورة  ومثقل  ع�سكريا،  مكلف 

املرتبطة باملا�سي ال�ستعماري«.

ه�صا�صة �لدميقر�طية
خمتار  ال�سيا�سي،  ال��ب��اح��ث  ون��ب��ه 
“متتني  �������س������رورة  اإىل  م����ي����غ����ا، 
املمار�سة الدميقراطية، للحيلولة 
دون ا�ستفحال املخاطر الأمنية”، 
املوريتاين  “الرئي�سني  اأن  موؤكدا 
حم�����م�����د ول���������د ع�����ب�����د ال�����ع�����زي�����ز، 
اي�سوفو، غادرا  والنيجري حممد 
�سلمي  ت�����داول  ب��ع��م��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة 
ب��ي��ن��م��ا تنحى  ع���رب الن���ت���خ���اب���ات، 
اإبراهيم  امل���ايل  ال��رئ��ي�����س  ك��ل م��ن 
فا�سو  والبوركينابي،  كيتا،  بوبكر 
ك����وم����ب����اوري، حت���ت �سغط  ب��ل��ي��ز 

الحتجاجات«.
“�سكاي  واأ�ساف يف ت�سريح ملوقع 
وحده  “ديبي  اأن  عربية”،  ن��ي��وز 
مقتله،  ب�����س��ب��ب  ال�����س��ل��ط��ة  غ������ادر 
مقبلة  ال�����س��اح��ل  دول  يجعل  مم��ا 
واأخرى  اأمنية  ا�ستحقاقات  على 
املزيد  تتحقق  ك��ي  دمي��ق��راط��ي��ة، 
الإي���ج���اب���ي���ة، ويتم  ال��ن��ت��ائ��ج  م���ن 
امل�ساكل  نف�س  يف  ال�سقوط  ت��اليف 
التي اأنهت دور جتمع دول ال�ساحل 
وال�����س��ح��راء ال���ذي ت��اأ���س�����س نهاية 

ت�سعينيات القرن املا�سي«.

و�سط خماوف من تدهور الو�سع 
يف ال��ب��الد ب��ع��د غ��ي��اب دي��ب��ي، مما 
ي��ن��ذر ب��امل��زي��د م��ن امل��خ��اط��ر اأي�سا 

على بلدان اجلوار.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه، ع�����ل�����ق ال����ب����اح����ث 
على  اهلل،  عبد  حممد  النيجري، 
ال�ساحل  دول  حت��ال��ف  م�ستقبل 
اخلم�س بعد مقتل ديبي، بالقول: 
وقفة  اإىل  حت��ت��اج  ال�ساحل  “دول 
اإدري�س  اأجراها  التي  حا�سمة مثل 
مل��واج��ه��ة بوكو  دي��ب��ي يف احل�����دود 
الدور  اإىل  اإ���س��ارة منه  يف  حرام”، 
املركزي للرئي�س الت�سادي الراحل 
يف مكافحة الإره��اب داخل الدول 

اخلم�س.
ملوقع  ت�سريح  يف  امل��ت��ح��دث  ��ه  ون��بَّ
اإىل اأهمية  “�سكاي نيوز عربية”، 
الفقر”،  على  والق�ساء  “التنمية 
“الأمن  اإىل  معتربا ذلك مدخال 

ومكافحة الإرهاب«.
وب������������������������دوره، اأك���������������د ال�����ب�����اح�����ث 
بو�سمامة،  حل�سن  ال�سرتاتيجي، 
اأن  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع 
�سواء  م��ه��م  ال��ف��رن�����س��ي  “الدور 
خالل  اأو  التحالف  تاأ�سي�س  اأثناء 
ويف  عمره،  من  املا�سية  ال�سنوات 
املرحلة املقبلة بعد تواري الرئي�س 

ديبي، اآخر الزعماء املوؤ�س�سني«.
اإن  ب���ال���ق���ول  ب��و���س��م��ام��ة  واأردف 
هي  و���س��ت��ب��ق��ى  ك����ان����ت  “فرن�سا 
دول  لتحالف  املاي�سرتو احلقيقي 

ال�ساحل اخلم�س«.
غياب  م�����ن  “بالرغم  وت�����اب�����ع: 
للتحالف،  امل��وؤ���س�����س��ني  ال���زع���م���اء 
احلاجة  لأن  �سي�ستمر،  دوره  ف��اإن 
الب�سرية  للقدرات  قائمة  �ستبقى 
امل����ح����ل����ي����ة م������ن اأج���������ل م���واج���ه���ة 
خ�سو�سا  امل���ت���زاي���دة،  ال��ت��ح��دي��ات 

حتديات �أمنية مت�صاعدة
وك���ان دي��ب��ي ق��د اع��ت��رب، منت�سف 
منطقة  اأن  امل����ا�����س����ي،  ف����رباي����ر 
“الفقر  تكافح  ال�سا�سعة  ال�ساحل 
خ�سبة  اأر��������س�������ا  ي�����وف�����ر  ال���������ذي 
اجتماعه  لدى  وذلك  لالإرهاب”، 
ال�ساحل  جت���م���ع  دول  ب����روؤ�����س����اء 
الت�سادية  العا�سمة  يف  اخل��م�����س، 
الدويل  املجتمع  داع��ي��ا  جنامينا، 
يف  التنموي،  التمويل  تكثيف  اإىل 
الأمنية  املخاطر  اإىل  منه  تنبيه 

املتزايدة.
وق���ب���ي���ل م��ق��ت��ل��ه ب���اأ����س���اب���ي���ع، كان 
اأع��ل��ن عن  ق��د  ال��ت�����س��ادي  الرئي�س 
جندي   1200 ب������الده  اإر������س�����ال 
ب��ني مايل  امل��ث��ل��ث احل�����دودي  اإىل 

وال��ن��ي��ج��ر وب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و، حيث 
املجموعات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ت��ن��ت�����س��ر 
ظروف  من  م�ستفيدة  الإرهابية، 
ذريعتها  ت�������س���ك���ل  ال����ت����ي  ال���ف���ق���ر 
بح�سب  ل��ل��ت��ج��ن��ي��د،  الأ����س���ا����س���ي���ة 

تنبيهات اأممية.

وال�سحفية  ال���ك���ات���ب���ة  وق�����ال�����ت 
اخلن�ساء،  مت���ا����س���ر  ال���ت�������س���ادي���ة، 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ت�����س��ري��ح  يف 
�سيكون  ديبي  “غياب  اإن  عربية” 
دول  منظومة  يف  الكبري  اأث��ره  له 
املوؤثر  ت�ساد  ل��دور  ن�سبة  ال�ساحل، 

جدا يف هذه املنطقة«.
الرئي�س  “خربة  اإىل  واأ������س�����ارت 
الراحل الطويلة يف اإدارة الأزمات 

الإفريقية،  ب��امل��ن��ط��ق��ة  الأم���ن���ي���ة 
وامل�ساركة بجنود بالده يف عمليات 

كثرية، حفظا لأمن املنطقة«.
ول  ك����ان����ت  “ت�ساد  اأن  واأك���������دت 
جبهات،  ع�����دة  يف  حت������ارب  ت������زال 
التنظيمات املتطرفة مثل جماعة 
اأن  موؤكدة  وغريها”،  حرام  بوكو 
يف  النتقايل  الع�سكري  “املجل�س 
ك��ث��ريا ع��م��ا كان  ل��ن يبتعد  ت�����س��اد 
مكافحة  يف  ديبي  امل�سري  به  يقوم 

التطرف«.
ال�ساحل  دول  جم��م��وع��ة  وك���ان���ت 
الفرن�سي  وال��رئ��ي�����س  الإف���ري���ق���ي 
اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون، ق���د عقدت 
قمة م�سغرة قبل يومني، تناولت 
املدنية  النتقالية  العملية  دع��م 

وترتيب  ت�������س���اد،  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
املهام  ا�ستمرار  ل�سمان  اأو�ساعها 
التي يقوم بها اجلي�س الت�سادي يف 
منطقة ال�ساحل، وذلك بالتزامن 
م�����ع ت�������س���ي���ي���ع ج�����ن�����ازة دي�����ب�����ي يف 
اإجنامينا، بح�سور عدد من القادة 

الأفارقة، اإ�سافة اإىل ماكرون.

م�صوؤولية فرن�صا مرة �أخرى
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  اأع��ل��ن  وف��ي��م��ا 
الع�سكري  ل���ل���م���ج���ل�������س  دع�����م�����ه 
ت�سكل  ال��ذي  الت�سادي،  النتقايل 
اإدري�س  ال��رئ��ي�����س  جن���ل  ب��رئ��ا���س��ة 
ديبي، عقب مقتله، اأكد اأي�سا على 
اأن فرن�سا “لن ت�سمح لأحد مب�س 
ال��ي��وم ول غدا”،  ت�����س��اد، ل  اأم����ن 

�سورة  تبني  حت��اول  التي  الأوىل 
ج�����دي�����دة اأك���������رث �����س����داق���������ة مع 
كانت  املا�سي،  ال��ع��ام  يف  الأل��ف��ي��ة. 
وك���ال���ة امل���خ���اب���رات امل��رك��زي��ة هي 
اإلكرتونًيا  موقع����ًا  اأطلقت  التي 
ج���دي���ًدا، وم��ظ��ه��ًرا م��غ��اي��را اأكرث 

تفعله  مما  و”الكثري  امل�ستهدفة، 
قبيح  ال����س���ت���خ���ب���ارات  وك��������الت 
موراي،  لن��دون  يتابع  للغاية”، 
لتبدو  ج��ي��د  م��ك��ان  و”ال�سبكات 
ل�  وم�����س��ح��ك��ة... مبعنى:  رائ��ع��ة، 

“ذر الرماد يف عيون اجلمهور«. 

التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  ح���داث���ة 
الجتماعي.

  وق����ال م��اي��ك��ل لن����دون م����وراي، 
الأ�����س����ت����اذ ب��ج��ام��ع��ة ك�����ول�����ورادو، 
اإن  ت��امي��ز،  ن��ي��وي��ورك  ل�سحيفة 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 

�سخ�س  لأي  ���س��روري��ة  اأ�سبحت 
العامة.  ���س��ورت��ه  ي��ري��د حت�����س��ني 
املخابرات،  جلهاز  بالن�سبة  حتى 
يجب  “مربع  ب����ال����ت����ايل  ف����ه����و 

حتديده«.
والغ����ت����ي����الت  ال���ت���ع���ذي���ب،  اإن    

اإىل  ي��دع��ون  ن�سطاء 
للحكومة  مقاطعة  حملة 
ميامنار  يف  الع�سكرية 

•• رانغون-رويرتز

للمجل�س  معار�سون  ن�سطاء  دع��ا 
الع�سكري يف ميامنار اأم�س الثنني 
�سداد  ع��ن  التوقف  اإىل  املواطنني 
ف����وات����ري ال���ك���ه���رب���اء وال���ق���رو����س 
الزراعية ومنع اأولدهم من الذهاب 
للمدار�س، متجاهلني تعهد قطعه 
احلاكم  الع�سكري  املجل�س  رئي�س 
الأزمة  باإنهاء  اإقليمية  قمة  خالل 

يف البالد.
يف  متفرقة  احتجاجات  وان��دل��ع��ت 
مدن ميامنار الكربى اأم�س الأحد، 
بعد يوم من تو�سل اجل��رال مني 
لإنهاء  ات��ف��اق  اإىل  ه��الي��ن��ج  اأوجن 
الأزم������ة خ����الل ق��م��ة راب���ط���ة دول 
التي  )اآ���س��ي��ان(  اآ�سيا  ���س��رق  ج��ن��وب 

عقد يف اإندوني�سيا.
املجل�س  رئ���ي�������س  ي�����س��ت��ج��ب  ومل 
�سراح  اإط���الق  ل��دع��وات  الع�سكري 
بينهم  وم��ن  ال�سيا�سيني  ال�سجناء 
املخلوعة  املدنية  احلكومة  زعيمة 
ك���م���ا مل  ت�������س���ي،  ����س���و  �����س����ان  اأوجن 
اإط���ار  اأي  اآ���س��ي��ان  ات��ف��اق  يت�سمن 

زمني لإنهاء الأزمة.
وق����ال����ت جم���م���وع���ة ح��ق��وق��ي��ة اإن 
اأيدي  ع��ل��ى  ق��ت��ل��وا  �سخ�سا   751
ق���ادة  ا���س��ت��خ��دم  اإذ  الأم������ن  ق�����وات 
مواجهة  يف  املميتة  القوة  اجلي�س 
�سد  امل�������س���ت���م���رة  الح����ت����ج����اج����ات 
الأول من  ال��ذي وقع يف  النقالب 

فرباير �سباط.
عدد  ت��اأك��ي��د  ل��روي��رتز  يت�سن  ومل 
الع�سكري  املجل�س  وح��د  القتلى. 
ب���������س����ك����ل ك�����ب�����ري م�������ن احل������ري������ات 
الإعالمية ومت اعتقال العديد من 

ال�سحفيني.

»ت�سريبات ظريف« تك�سف
 حقيقة �سليماين وح�سابات القوى

•• عوا�صم-وكاالت

الإيراين  اخلارجية  وزير  ل�سان  على  جاءت  للجدل،  مثرية  ت�سريحات  اأطلقت 
حممد جواد ظريف، جمددا ت�ساوؤلت عدة ب�ساأن حقائق ح�سابات القوة يف اإيران، 

وذلك ب�سرف النظر عن اأي نفي “ر�سمي” للت�سريحات امل�سربة.
وكان يفرت�س اأن تخُن�سر هذه الت�سريحات بعد انتهاء ولية احلكومة الإيرانية 
احلالية، بح�سب ما تردد عن اتفاق وزير اخلارجية الإيراين، مع اجلهة املحاورة 
واحلر�س  الإي��ران��ي��ة  الدبلوما�سية  راأ����س  ب��ني  العالقة  يف  ع��دة  خبايا  لكن  ل��ه، 
الثوري، جتاوزت التفاق يف الوقت احل�سا�س، وت�سربت يف ت�سجيل �سوتي ح�سلت 
مما  جدا  م�ستاء  ظريف  بدا  امل�سرب،  احلديث  يف  معار�سة.  اإيرانية  قناة  عليه 
و�سفه بالتدخل الوا�سع لقائد فيلق القد�س ال�سابق، قا�سم �سليماين، يف ال�ساأن 
الدبلوما�سي الإيراين. وقال اإنه يف كل مرة تقريباً كان يذهب فيها للتفاو�س، 
اأخذ نقاط بعينها يف العتبار. واأقر  كان �سليماين يفر�س �سروطه ويوجه باأن تخُ
اأنه  م�سيفا  “�ساحة املعركة”،  ظريف باأنه �سحى بالدبلوما�سية كثريا ل�سالح 
مل يتمكن  يوما من اإقناع �سليماين بطلباته، و�سرب مثال حني طلب منه عدم 
ا�ستخدام الطريان املدين يف �سوريا، لريف�س الرجل، وفق الت�سريب. وا�سرت�سل 
ظريف يف حديثه عن نفوذ �سليماين وقال، وفق الت�سجيل، اإن وزير اخلارجية 
الوطنية  الطريان  �سركة  اأن رحالت  الأ�سبق جون كريي حذره من  الأمريكي 
عليها.  الأمريكية  العقوبات  رفع  منذ  اأ�سعاف  �ستة  �سوريا  اإىل  زادت  الإيرانية 
اأما يف تعليقه ب�ساأن تقدمي ا�ستقالته بعد زيارة الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد اإىل 
اإيران قبل نحو اأربعة اأعوام، فقال ظريف اإنه رتب للزيارة مع �سليماين، ولكن 

عندما ح�سر �سيف اإيران ال�سوري مل يكن هو على علم بذلك.
ويف جزء من الت�سجيل ال�سوتي، قال ظريف اإنه بعد النتهاء من و�سع اللم�سات 
الأخرية على التفاق النووي، يف 2015 ، وحتى يوم تنفيذه، وقعت اأحداث �سد 
ال�سفقة بداأت ب�سفر �سليماين اإىل مو�سكو دون التن�سيق مع اخلارجية، وانتهت 

باحتجاز �سفينة اأمريكية، والهجوم على ال�سفارة ال�سعودية يف طهران.
 من جانبها نفت وزارة اخلارجية الإيرانية �سحة الت�سريب، وقالت اإنه جمتزاأ، 
لكن نفيها ل يحجب يف كل الأحوال ما يبدو من حجم النق�سامات التي تع�سف 

باأركان النظام الإيراين.

بعد تواري موؤ�س�سيه.. ما م�سري حتالف دول ال�ساحل اخلم�ص؟

��صتخد�م �ن�صتغر�م للتجنيد وحت�صني �ل�صورة

على ال�سبكات الجتماعية, اجلوا�سي�ص يريدون اإعجاب ال�سباب...!

امللكة اإليزابيث الثانية تزور تاميز هاو�س، مقر اإم اأي 5

�إ�صر�ئيل ت�صمح بالو�صول �إىل حميط �لبلدة �لقدمية 

فل�سطينيون يحتفلون باإزالة احلواجز الإ�سرائيلية يف القد�ص
•• القد�س-وكاالت

خارج  ل��الح��ت��ف��ال  فل�سطينيون  جت��م��ع 
ب���اب ال��ع��ام��ود ب��ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة بعد 
ال�سرطة  اأقامتها  التي  احل��واج��ز  اإزال���ة 
بالدخول  لهم  �سمح  مم��ا  الإ�سرائيلية، 
ال�ستباكات  ب���وؤرة  اأ�سبحت  �ساحة  اإىل 

ويرددون  يهللون  وهم  الفل�سطينيني  باآلف  ال�ساحة  واكتظت  رم�سان.  ليايل  يف 
بالقد�س  القدمية  البلدة  اإىل  بالدخول  ال�سرطة  لهم  �سمحت  اأن  بعد  الأه��ازي��ج، 

التي تعد مق�سداً للتجمعات ال�سعبية يف ليايل �سهر رم�سان.
واأظهرت لقطات م�سورة تداولها ن�سطاء على مواقع التوا�سل الإجتماعي، قيام 
ال�سرطة  رجال  كان  بينما  احلواجز  باإزالة  احل�سد  الفل�سطينيني من بني  بع�س 

الإ�سرائيلية ل يتحركون، واأكدت ال�سرطة يف وقت لحق اإزالة احلواجز.
حميط  اإىل  جم���دداً  بالو�سول  للفل�سطينيني  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  و�سمحت 
التوترات  لتهدئة  ترمي  خطوة  يف  املحتّلة،  ال�سرقية  القد�س  يف  القدمية  البلدة 
التي �سهدتها املدينة املقّد�سة يف الأيام الأخرية، بح�سب ما اأفاد �سحايف يف وكالة 
الفل�سطينيني  ال�سّبان  م��ن  مئات  بر�س  فران�س  مرا�سل  و�ساهد  ب��ر���س.  فران�س 
امل�سجد  باحة  اإىل  امل��وؤدي��ة  الرئي�سية  امل��داخ��ل  اأح��د  العمود،  ب��اب  اأم��ام  يحت�سدون 
الأق�سى يف البلدة القدمية، حني اأعلنت ال�سرطة عرب مكرّب لل�سوت اأّن املنطقة 

الرم�سانية بعدما منعوا من ذلك العام املا�سي ب�سبب القيود ال�سحية التي كانت 
مفرو�سة للحّد من تف�ّسي جائحة كوفيد-19.

اإ�سارة  يف  �سعيدين”،  روؤيتنا  يريدون  ل  )الإ�سرائيليني(  اأّنهم  “اأعتقد  واأ�ساف 
اإىل قرار ال�سرطة الإ�سرائيلية ن�سب احلواجز املعدنية يف املكان، معترباً اأّنه “يف 

النهاية، لقد فهموا اأنهم يجب و�سع حّد لكّل هذه التوّترات«.
وبداأت ال�ستباكات يف الأيام املا�سية بعد اأن ن�سبت ال�سرطة الإ�سرائيلية حواجز 
م��ع��دن��ي��ة مل��ن��ع اجل��ل��و���س ع��ل��ى ال���درج���ات امل��ح��ي��ط��ة ب��ب��اب ال��ع��م��ود، ح��ي��ث يتجّمع 

الفل�سطينيون عادة يف ليايل �سهر رم�سان بعد الإفطار.
وعندما اأعلن يهود من اليمني املتطرف اأّنهم يريدون التظاهر بالقرب من هذه 
الفل�سطينيني يف  العديد من  راأى  القدمية،  البلدة  على  املطّلة  الوا�سعة  البوابة 

ذلك ا�ستفزازاً وحماولة لل�سيطرة على هذا املوقع الرمزي.
ووقعت اأعنف ال�ستباكات م�ساء اخلمي�س عندما اأراد الفل�سطينيون تنظيم م�سرية 
لكّن ال�سرطة  م�ساّدة لتلك التي هتف خاللها اليهود املت�سّددون “املوت للعرب”، 

باتت مفتوحة اأمام اجلميع. و�سمحت ال�سرطة للمتظاهرين الفل�سطينيني باإزالة 
احلواجز املعدنية التي و�سعتها يف الأيام الأخرية ملنعهم من الو�سول اإىل املكان 

والتي ت�سّببت باندلع مواجهات عنيفة بني الطرفني على مدار ليال عّدة.
وقال متحّدث با�سم ال�سرطة لوكالة فران�س بر�س اإّن القرار جاء “بعد م�ساورات 
مع م�سوؤولني حملّيني وقيادات دينية وتقييم للو�سع، مع مراعاة اأ�سحاب املحال 

التجارية الذين يحتاجون لك�سب العي�س، ومن اأجل خف�س م�ستوى العنف«.
واأ�ساف اأّن “قواتنا ما زالت منت�سرة على الأر�س ولن ن�سمح بتجّدد العنف«.

واأفاد مرا�سلو فران�س بر�س اأّن ال�سرطة طاردت جمموعة من الفل�سطينيني كانوا 
يحتفلون باإزالة احلواجز ويلّوحون بالعلم الفل�سطيني، واعتقلت عدداً منهم.

الذين  الفل�سطينيني  اأمام  باتت مفتوحة  العمود  باب  اأمام  الواقعة  ال�ساحة  لكّن 
احت�سدوا فيها، و�سط انت�سار كثيف لعنا�سر ال�سرطة الإ�سرائيلية.

لفران�س  ع��ام��اً،   66 العمر  من  البالغ  املقد�سي  الفل�سطيني  غيث،  �سمري  وق��ال 
الليايل  يف  عادتهم  ج��اري  على  العمود  باب  قرب  التجّمع  اأرادوا  النا�س  اإّن  بر�س 

وا�ستبكت  ل��ه��م  ت�����س��ّدت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
عن  ال���س��ت��ب��اك��ات  تلك  واأف�����س��ت  معهم. 
فل�سطيني  متظاهر  مئة  ح��واىل  اإ�سابة 

و20 �سرطياً اإ�سرائيلياً بجروح.
من  ع�������دد  األ�����ق�����ى  ال���ل���ي���ل���ة  ت����ل����ك  ويف 
حجارة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
ال�سرطة  عنا�سر  على  مياه  وزج��اج��ات 
الذين رّدوا بقنابل �سوتية وخراطيم املياه. كما اأحرق �سّبان فل�سطينيون حاويات 
الإ�سرائيلية  ال�سرطة  وقالت  العمود.  لباب  املجاورة  ال�سوارع  قمامة يف عدد من 
األقوا حجارة وزجاجات حارقة باجتاه معرب قلنديا  100 فل�سطيني  اإّن حواىل 
الذي ي�سل بني القد�س وال�سفة الغربية. وم�ساء ال�سبت، اأطلقت ثالثة �سواريخ 
لل�سواريخ،  امل�ساّدة  احلديدية  القبة  منظومة  اأحدها  اعرت�ست  غزة  قطاع  من 
وانفجر الثاين يف اأر�س خالء يف حني �سقط الثالث داخل القطاع، بح�سب اجلي�س 

الإ�سرائيلي.
واأطلق م�ساء اجلمعة 36 �ساروخاً من القطاع املحا�سر باجتاه الدولة العربية، 
تلك  من  �سّتة  احلديدية  القبة  منظومة  واعرت�ست  الإ�سرائيلي.  اجلي�س  وف��ق 

ال�سواريخ، بينما �سقطت اأخرى يف اأرا�س خالء.
ورّداً على اإطالق ال�سواريخ، ق�سفت اإ�سرائيل بالدّبابات مواقع يف غزة، ثم نّفذت 

غارات جوية بطائرات مروحية وطائرات قتالية على القطاع.
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 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٤ 

 

 ، صا��القروض والسلفيات -٦
 تت�ون محفظة القروض والسلفيات مما ي��: 

 حسب النوع (أ)
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٤٣٤٬٦١٩ ١٬٧٣٦٬٤١١ القروض  
 ٤٣٩٬٣٥٥ ٥٢٩٬٧٠٢ ال��و�ات ع�� املكشوف 

 ٣٧٠٬٩٢٢ ١٨٣٬٦٧٨ القروض مقابل إيصاالت أمانة 
 ١٨٬٧٨٣ ٥٩٬٤٢٨ مخصومة  فواتيـر

 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ إجما�� القروض والسلفيات 
   

 )٨٧٬٦٣٧( )٧٨٬٧٢٦( ) د ٦ناقصًا: مخصص خسائر اإلنخفاض �� القيمة (أنظر إيضاح  
 ٢٬١٧٦٬٠٤٢ ٢٬٤٣٠٬٤٩٣ صا�� القروض والسلفيات

 
رافية )ب(  حسب املنطقة ا��غ

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٥٦٥٬٦٢٨ ١٬٩١٩٬٢٠٤ داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة 
 ٦٩٨٬٠٥١ ٥٩٠٬٠١٥ أخرى 

 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ 
 
 العملةحسب  )ج(

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٧٦٨٬٠٤٦ ١٬٦٥٣٬٨٨١ الدر�م اإلمارا�ي
 ٤٩٥٬٦٣٣ ٨٥٤٬١٨٢ الدوالر األمر��ي

 - ١٬١٥٦ اليورو
 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ 

 
 ٪).٢٥٬٦: ٢٠١٩( ٢٠٢٠د�سم��  ٣١٪ من إجما�� محفظة القروض والسلفيات كما �� ٣٢يمثل خمسة عمالء �سبة 

 
  

AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P
بيان �لتغري�ت يف ح�صاب �ملركز �لرئي�صي لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

بيان �لتدفقات �لنقدية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 �ش�ل اإليضاحات املرفقة جزءًا ال يتجزأ من �ذه البيانات املالية. 
٥ 

٥ 

 ملركز الرئ����ا حساببيان التغ��ات �� 
 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 

 االحتياطي االختياري  االحتياطي القانو�ي  رأس املال ا��صص  
فائض إعادة تقييم  

 العقار 
 االنخفاض ��احتياطي 

 ا��موع  املس�بقاة األر�اح  القيمة العام 
 ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م   

 ٦٩٢٬٣٧٥ ٢٣٨٬٠٢١ ١٦٬٢٣٥ ١٠٬٥٧٧ ١٣١ ٣٧٬٤١١ ٣٩٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١�� كما 
 ) ١٧٤٬٨٨٢( ) ١٧٤٬٨٨٢( - - - - -  للسنة  ا��سارة
 ) ٢٬٢٠٠( - - ) ٢٬٢٠٠( - - -  الشاملة األخرى للسنة ا��سارة 
 ) ١٧٧٬٠٨٢( ) ١٧٤٬٨٨٢( - ) ٢٬٢٠٠( - - -  للسنة  ا��سارة الشاملةمجموع 

 ٥١٥٬٢٩٣ ٦٣٬١٣٩ ١٦٬٢٣٥ ٨٬٣٧٧ ١٣١ ٣٧٬٤١١ ٣٩٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١الرصيد كما �� 
         

 ٤٧١٬٤٨١ ١٧٣٬١٣٦ ١٦٬٢٣٥ ١١٬٧٧٧ ١٣١ ٣٠٬٢٠٢ ٢٤٠٬٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد كما �� 
 ٧٢٬٠٩٤ ٧٢٬٠٩٤ - - - - -  للسنة  الر�ح

 ) ١٬٢٠٠( - - ) ١٬٢٠٠( - - -  الشاملة األخرى للسنة  ا��سارة
 ٧٠٬٨٩٤ ٧٢٬٠٩٤ - ) ١٬٢٠٠( - - -  للسنة  الدخل الشاملمجموع 

         
 - ) ٧٬٢٠٩( - - - ٧٬٢٠٩ -  قانو�ي ا��ول إ�� احتياطي  

 ١٥٠٬٠٠٠ - - - - - ١٥٠٬٠٠٠  مسا�مة رأسمالية إضافية من املركز الرئ���� 

 ٦٩٢٬٣٧٥ ٢٣٨٬٠٢١ ١٦٬٢٣٥ ١٠٬٥٧٧ ١٣١ ٣٧٬٤١١ ٣٩٠٬٠٠٠  ٢٠١٩د�سم��  ٣١الرصيد كما �� 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 �ش�ل اإليضاحات املرفقة جزءًا ال يتجزأ من �ذه البيانات املالية. 
٦ 

 بيان التدفقات النقدية
 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إيضاحات 
 ألف در�م  ألف در�م  

    األ�شطة ال�شغيليةالتدفقات النقدية من 
  ٧٢٬٠٩٤ )١٧٤٬٨٨٢(  قبل الضر�بةصا�� (ا��سارة) / الر�ح 

    �عديالت لــ:
 ٢٬٧٥٠ ٢٬٨٦٧  اس��الك املمتل�ات واملعدات  

 ٥٬٧٥٢ ٢٠٨٬٧٣٦ ١٨ خسائر انخفاض القيمة ا��ملة ع�� املوجودات املالية
    

 ٨٠٬٥٩٦ ٣٦٬٧٢١  قبل التغ��ات �� املوجودات واملطلو�ات ال�شغيلية النقد الناتج من العمليات
    واملطلو�ات ال�شغيلية:التغ��ات �� املوجودات 

 )٧٥٬٠٠٠( )٣٢٥٬٠٠٠( ٤ يوماً  ثالث�نالودا�ع لدى املصرف املركزي �ستحق �� األصل �عد أك�� من   
 ٢٧١٬٨١٣ )٣٠٨٬٤٩٠( ٥ يوماً  ثالث�نالودا�ع لدى البنوك �ستحق �� األصل �عد أك�� من   
 ٣٤٬٦٨١ )٤٥٩٬٠٧٦(  القروض والسلفيات  
 )١٢٬٣٨٩( ٨٬٩٧٨  املوجودات األخرى   
 )١١٦٬٧٨٠( ٣١١٬٠٣١ ١٠ ودا�ع العمالء  
 )٨٥٬٠٩٧( )٧٠٬٠٠٠( ٩ يوماً  ثالث�نمستحقات للبنوك �ستحق �� األصل �عد أك�� من   
 )٢٤٬٣٤٩( ١٬٥٥٣  املطلو�ات األخرى   

 ٧٣٬٤٧٥ )٨٠٤٬٢٨٣(  صا�� النقد (املستخدم ��) / الناتج من العمليات
    

    االس�ثماري التدفقات النقدية من ال�شاط 
 )١٬٨٩٣( )٥٢٠(  شراء ممتل�ات ومعدات

 )١٬٨٩٣( )٥٢٠(  صا�� النقد املستخدم �� ال�شاط االس�ثماري 
    

    التمو���التدفقات النقدية من ال�شاط 
 ١٥٠٬٠٠٠ -  مسا�مة رأسمالية إضافية من املركز الرئ����

 ١٥٠٬٠٠٠ -  الناتج من ال�شاط التمو���صا�� النقد 
    

 ٢٢١٬٥٨٢ )٨٠٤٬٨٠٣(   نقد وما �عادله�� ال صا�� الز�ادة
 ٩٣٣٬٣٥٠ ١٬١٥٤٬٩٣٢  النقد وما �عادله �� بداية السنة

 ١٬١٥٤٬٩٣٢ ٣٥٠٬١٢٩  صا�� النقد وما �عادله �� ��اية السنة
    

    من: نقد وما �عادلهتألف الي
 ٢٩٣٬١٢٢  ٢٢٦٬٩٩٠ ٤ يومًا أو أقل ثالثون �ستحق �� األصل خالل  مصرف اإلمارات املركزي نقدية وأرصدة لدى 

 ٨٧٨٬٧٨٣ ١٣٢٬٢٩٦ ٥ يومًا أو أقل ثالثون الودا�ع وا��ساب ا��اري لدى البنوك �ستحق �� األصل خالل 
 )١٦٬٩٧٣( )٩٬١٥٧( ٩ يومًا أو أقل ثالثون مستحقات للبنوك �ستحق �� األصل خالل 

  ١٬١٥٤٬٩٣٢ ٣٥٠٬١٢٩ 

 
�إي�صاحات حول �لبيانات �ملالية يف 31 دي�صمرب 2020 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٧ 

 

 الرئ�سية األ�شطةالتأس�س و  -١
ـــطـة فرع أبوظ�� وفرع د�ي للبنـ إن  ــ ــ ـ ــ ــ ك األ��� البيـانـات املـاليـة للبنـك األ��� ال�و��� ش.م.ك.ع، فروع اإلمـارات العر�يـة املتحـدة ("الفروع") تتعلق بـأ�شـ

صـرف وم�ـ�لة كبنك لدى امل  ١٩٦٧مايو   ٢٣ال�و��� ش.م.ك.ع ("املركز الرئ��ـ��" أو "البنك") و�و شـركة مسـا�مة عامة مؤسـسـة �� ال�و�ت بتار�خ 
 املركزي ال�و���.

 

 �عمل الفروع بموجب تراخيص منفصلة صادرة عن املصرف املركزي لإلمارات العر�ية املتحدة وتقوم باأل�شطة املصرفية. 
 

 إن العناو�ن امل��لة للفروع واملركز الرئ���� �� كما ي��:
  املتحدة.، شارع أبو�كر الصديق، د�ي، اإلمارات العر�ية ١٧١٩ص.ب  –فرع د�ي 
  ��أبوظ��، اإلمارات العر�ية املتحدة.٧٩٤١ص.ب  –فرع أبوظ ، 
  ����الصفاة، مدينة ال�و�ت، ال�و�ت.١٣٨٧ص.ب  –املركز الرئ ، 

 

ـــــ�� ــ ــ ـــــمل جميع معامالت وموجودات ومطلو�ات املركز الرئ��ـ ــ ــ ـــــطة فر�� د�ي وأبوظ�� فقط وال �شـ ــ ــ ـــــ�ل ��   �عكس �ذه البيانات املالية أ�شـ ــ ــ والفرع امل�ـ
ـــــمال الفروع ال يتاجر به لل  ي املا�� العامليمركز د� ــ ــ ـــــ�� خارج اإلمارات العر�ية املتحدة. نظرًا ألن رأسـ ــ ــ عموم، لم يتم إعداد والفروع األخرى للمركز الرئ��ـ

 .تحليل قطا��
 
 تطبيق املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية ا��ديدة واملعدلة -٢
 واإلفصاحات ا��اس�يةالتغيـرات ع�� السياسات  ١-٢

ــــنو�ة ال�� تبدأ �� أو �عد   تعديالت،العاي�� و �عض املالفروع ألول مرة  طبقت  ــ ــ ــ ــــري للف��ات السـ ــ ــ ــ . لم تطبق الفروع �� وقت مبكر ٢٠٢٠يناير   ١وال�� �سـ
 :التعديالتفيما ي�� أ�م و . ولم يدخل ح�� النفاذ �عدأي معيار أو تفس�� أو �عديل تم إصداره 

 

 األ�مية ا��و�ر�ة: �عر�ف ٨ املعيار ا��اس�� الدو�� رقمو  ١ املعيار ا��اس�� الدو�� رقم�عديالت ع�� 
ا جـديـًدا للمـادة ال�� تنص ع�� أن "املعلومـات   ـــ�ـل معقول أن يؤثر حـذف�ـا أو تحر�ف�ـا أو �عـد توفر التعـديالت �عر�فـً ــ ــ ـ ــ ــ جو�ر�ـة إذا ـ�ان من املتوقع �شـ

معلومات وال�� توفر   ،يتخذ�ا املستخدمون األساسيون للبيانات املالية لألغراض العامة ع�� أساس تلك البيانات املاليةع�� القرارات ال��   إخفاؤ�ا
ــــ� التعديالت أن األ�مية  و ".   مالية عن أحد امل�شـــــآت ال�� �عد التقار�ر املالية ــــتعتمد ع�� طبيعة أو ��م املعلومات  ا��و�ر�ةتو�ـ ــــ�ل   ،سـ ــــواء �شـ سـ

ـــياق البيانات املالية.  ،مات أخرى فردي أو مع معلو  ــ ــ ـ ــ ــ ـــ�ل معقول أن   أحد األمور ا��و�ر�ةالتحر�ف �� املعلومات    و�عت���� سـ ــ ــ ـ ــ ــ إذا �ان من املتوقع �شـ
 يؤثر ع�� القرارات ال�� يتخذ�ا املستخدمون األساسيون. لم يكن ل�ذه التعديالت أي تأث�� ع�� البيانات املالية للفروع.

 

 العمل التجاري : �عر�ف ٣ إلعداد التقار�ر املالية رقم الدو���عديالت ع�� املعيار 
دخل ع�� املعيار ا

ُ
ـــ� التعديل الذي أ ــ ــ ـ ــ ــ ـــمن العمل التجاري، ل�ي يتم اعتباره أن  ، اندماج األعمال،٣لدو�� إلعداد التقار�ر املالية يو�ـ ــ ــ ـ ــ ــ ه يجب أن يتضـ

بيانات �� القدرة ع�� إ�شـاء بدرجة كب��ة �م مًعا  مدخالت وعملية جو�ر�ة �سـ   ،كحد أد�ى  وجودات،مجموعة مت�املة من األ�شـطة وامل ،عمًال تجارً�ا
ـــاء  ه قد ي�ون �ناك عمًال تجارً�ا من دون أن  يب�ن التعديل  ،. عالوة ع�� ذلكمخرجة ــ ــ ـــم�ن جميع املدخالت والعمليات الالزمة إل�شـ ــ ــ . بيانات مخرجة تضـ

 ن ل�ذه التعديالت أي تأث�� ع�� البيانات املالية للفروع.لم يك
 

 )١: إصالح معيار سعر الفائدة (املرحلة ٣٩ املعيار ا��اس�� الدو�� رقمو  ٩و  ٧ رق�� إلعداد التقار�ر املالية املعيار�ن الدولي�ن�عديالت ع�� 
ــــعر الفائدة. تتأثر  ،اإلعفاءاتيوفر االع��اف والقياس عدًدا من   ــــر بإصـــــالح معيار سـ ــــ�ل مباشـ وال�� تنطبق ع�� جميع عالقات التحوط ال�� تتأثر �شـ

ــــاس املعيار للبند   ـ ـــــالح إ�� عدم التأكد من توقيت و / أو مبلغ التدفقات النقدية ع�� أسـ لم أو أداة التحوط.   املتحوط لهعالقة التحوط إذا أدى اإلصـ
 البيانات املالية للفروع حيث ال يوجد لد��ا أي عالقات تحوط ملعدالت الفائدة. ل�ذه التعديالت أي تأث�� ع�� يكن

  

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٨ 

 
 (تتمة) تطبيق املعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية ا��ديدة واملعدلة -٢
 التغيـرات ع�� السياسات واإلفصاحات ا��اس�ية (تتمة) ١-٢

�عديل ع�� املعيار الدو�� إلعداد   -  ١٩-إعفاءات إيجار�ة ع�� إثر تف�ــ�� جائحة �وفيد  ٢٠٢٠مايو    ٢٨��  أصــدر مجلس معاي�� ا��اســبة الدولية  لقد 
ـــتأجر�ن من تطبيق  و عقود اإليجار.  ١٦التقار�ر املالية رقم  ـــادات الواردةتوفر التعديالت إعفاًء للمسـ املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم ب اإلرشـ

ــــبة �عديل عقد اإليجار   ١٦ ــــأن محاسـ ــــرة   لإلعفاءات اإليجار�ة�شـ ــــئة كن�يجة مباشـ ــــ�� جائحة �وفيدالناشـ ــــتأجر، عملًيا، عدم .  ١٩-لتف�ـ و�جوز للمسـ
املسـتأجر الذي يقوم   و�ح�سـبقد اإليجار. ع�� عًال  �عدي  �عدمن املؤجر  ١٩-ع�� تف�ـ�� جائحة �وفيد امل��تبة  اإلعفاءات اإليجار�ة تتقييم ما إذا �ان

ـــ�� جـائحـة �وفيـد�ـذا االختيـار أي �غي�� �� � ــ ــ ـ ــ ــ بنفس الطر�قـة ال�� وذلـك   ١٩-املـدفوعـات اإليجـار�ـة النـاتجـة عن اإلعفـاءات اإليجـار�ـة امل��تبـة ع�� تف�ـ
 �عديًال لعقد اإليجار.بمثابة يكن التغي��  إذا لم ،١٦يفسر ��ا التغي�� بموجب املعيار الدو�� إلعداد التقار�ر املالية رقم 

 

ـــــري  ــــنو�ة الإعداد  التعديل ع�� ف��ات  �سـ ـ ـــــمح بالتطبيق املبكر، ع�� أن ٢٠٢٠يونيو    ١�� تبدأ �� أو �عد التقار�ر السـ . لم يكن ل�ذا لذلك التعديل  ُ�سـ
 التعديل أي تأث�� جو�ري ع�� البيانات املالية للفروع.

 

 أي تأث�� ع�� البيانات املالية للفروع.ع��  ٢٠٢٠د�سم��  ٣١التعديالت األخرى ال�� تنطبق ع�� الف��ة السنو�ة املن��ية �� لم �سفر 
 
 الصادرة ولك��ا لم تدخل ح�� التنفيذ �عد والتعديالتاملعاي��  ٢-٢

ــــدار�ا ولك ــ ــــ��ات ا��ديدة واملعدلة ال�� تم إصـ ــ ــــاح أدناه عن املعاي�� والتفسـ ــ ــــار�ة املفعول ح�� تار�ختم اإلفصـ ــ ــــبح سـ ــ ــــدار البيانات املالية  ن لم تصـ ــ إصـ
 عندما تصبح سار�ة املفعول. ،إن وجدت ،تنوي الفروع اعتماد �ذه املعاي�� والتفس��ات ا��ديدة واملعدلة؛ إذ للفروع

 
ــــعر الفائدة  ـ ـــــالح معيار سـ ــــ�� الدو�� رقم، و ٩رقم إلعداد التقار�ر املالية   املعيار الدو��ع��   ٢�عديالت املرحلة   -إصـ ـ  واملعيار الدو��،  ٣٩ املعيار ا��اسـ

 ١٦رقم لية إلعداد التقار�ر املا واملعيار الدو�� ٤رقم إلعداد التقار�ر املالية  واملعيار الدو��، ٧رقم إلعداد التقار�ر املالية 
ــــدر  ــ ــ ــــبة الدولية  لقد أصـ ــ ــ ــــــطس    ٢٧�� مجلس معاي�� ا��اسـ ــ ــــبة الدولية  (  ،٢٠٢٠أغسـ ــ ــ ــــالًح مجلس معاي�� ا��اسـ ــ ــ ــــعار   ا ع��أو ا��لس) "إصـ ــ ــ معيار أسـ

ــــ�� الدو�� رقمو   ،٩إلعداد التقار�ر املالية  املعيار الدو���عديالت ع�� و  ،٢املرحلة   -الفائدة  ــ ــ ــ إلعداد التقار�ر املالية  واملعيار الدو��  ،٣٩ املعيار ا��اسـ
ــــالح   ٢" (املرحلة  ١٦رقم إلعداد التقار�ر املالية    واملعيار الدو�� ،٤رقم إلعداد التقار�ر املالية    واملعيار الدو�� ،٧رقم  ــ ـ ــ ــ ــــورمن إصـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــــعر اإليبــ ــ ـ ــ ــ ). توفر سـ

ـــــورمن إصالح   ٢املرحلة   ــ ــ ـــــورا��اس�ية ال�� ت�شأ عند اس�بدال سعر الفائدة ب�ن البنوك (  األمور  للتعامل معإعفاءات مؤقتة    سعر اإليبــ ــ ــ سعر ) �اإليبــ
ــــدار. فائدة بديل خاٍل من ا��اطر ــ ــــبة الدولية ل إن إصـ ــ ــــالح  مجلس املعاي�� ا��اسـ ــ ــــأن لمرحلة الثانية من إصـ ــ ــــعر اإليبور �و ��اية عمل ا��لس �شـ ــ سـ

 ر املالية.ع�� إعداد التقار�سعر اإليبور إصالح االستجابة لتأث��ات 
 

ـــــالح  إن  ــــعر اإليبورالتار�خ الفع�� لتعديالت املرحلة الثانية من إصـ ـ ــــنو�ة ال�� تبدأ �� أو �عد   سـ ـ ــــماح بالتطبيق   ،٢٠٢١يناير   ١�و للف��ات السـ ـ مع السـ
املعاي�� املؤ�لة ��اسبة وتفي ب  سعر اإليبوراملبكر. يجب تطبيق املتطلبات بأثر رج��. يجب إعادة أي عالقات تحوط تم إيقاف�ا فقط �س�ب إصالح  

 التحوط عند تطبيق �عديالت املرحلة الثانية عند التطبيق األو��.
 
أحد مجاالت ") بأســعار بديلة خالية من ا��اطر ع�� منتجات وخدمات الفروع ســعر اإليبورال يزال تأث�� اســ�بدال األســعار املعروضــة ب�ن البنوك ("و 

وال�� تمتد إ�� ما �عد   ،اإليبورسعر  و   اإليبور  سعرمثل    ،�عود مرجعي��ا ألسعار اإليبورللعقود ال�� لد��ا �عرضات  الفروع   ال��كيـز الرئ�سية،حيث إن
البنك إ�� أنظمة األســعار ا��ديدة �عد عام   تحول . تقوم الفروع حالًيا بتقييم تأث�� ر اإليبورســعأن يتوقف �شــر   يحتملعندما    ،٢٠٢١الســنة املالية  

ــــاركة مع    ،من خالل النظر �� التغي��ات �� منتجاته وخدماته وأنظمته و�عداد التقار�ر  ٢٠٢١ ـ ــــل املشـ ـ ــــتواصـ ـ ــــ�م  وسـ ـ الداخلي�ن وا��ارجي�ن حملة األسـ
 .عملية التحول �اطر الناتجة عن املنظم والتخفيف من ا� عملية التحول  لدعم

 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٣ 

 
 واألرصدة لدى املصرف املركزي  النقد -٤

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م  ألف در�م 
   

 ٦٬٨٠٧ ٦٬٥٠٣ النقد �� الصندوق 
   أرصدة لدى مصرف اإلمارات املركزي 

 ٧٩٬٩٩٣ - حسابات جار�ة  -
 ١٥٦٬٣٢٢ ١٢٠٬٤٨٧ متطلبات االحتياطي النقدي  -
 ٤٢٥٬٠٠٠ ٨٠٠٬٠٠٠ املصرف املركزي الودا�ع ال�� ت��تب عل��ا فوائد لدى  -

   
 ٦٦٨٬١٢٢ ٩٢٦٬٩٩٠ وفق بيان املركز املا��  مصرف اإلمارات املركزي النقد واألرصدة لدى 

 ) ٣٧٥٬٠٠٠( )٧٠٠٬٠٠٠( يوماً  ٣٠�ستحق �� األصل �عد أك�� من  مصرف اإلمارات املركزي ودا�ع لدى 
 ٢٩٣٬١٢٢ ٢٢٦٬٩٩٠ 

 

 وال يمكن ��به بدون موافقته.   مصرف اإلمارات املركزي   إلرشاداتع�� أساس ش�ري وفقًا بالدر�م اإلمارا�ي   ا��تفظ بهاالحتياطي النقدي  يتم تحديد
 
 من البنوك مستحقات -٥

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 
   

 ٨٢٦٬٥٤٦ ٣٧٠٬٩٢٢ ودا�ع لدى البنوك 
 ٢٨٬٩١٦ ٥٦٬٠٤٤ أخرى حساب جاري مع بنوك 

 ٢٣٬٣٥٤ ١٣٬٨٥٣ ودا�ع وحساب جاري مع أطراف ذات عالقة 
 ٨٧٨٬٨١٦ ٤٤٠٬٨١٩ 

 )٣٣( )٣٣( ناقصًا: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
   

 ٨٧٨٬٧٨٣ ٤٤٠٬٧٨٦ من البنوك وفق بيان املركز املا��   املستحق
  - ) ٣٠٨٬٤٩٠( يوماً  ٣٠ناقصًا: ودا�ع لدى البنك �ستحق �� األصل �عد أك�� من 

 ٨٧٨٬٧٨٣ ١٣٢٬٢٩٦ 
 

  

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٤ 

 

 ، صا��القروض والسلفيات -٦
 تت�ون محفظة القروض والسلفيات مما ي��: 

 حسب النوع (أ)
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٤٣٤٬٦١٩ ١٬٧٣٦٬٤١١ القروض  
 ٤٣٩٬٣٥٥ ٥٢٩٬٧٠٢ ال��و�ات ع�� املكشوف 

 ٣٧٠٬٩٢٢ ١٨٣٬٦٧٨ القروض مقابل إيصاالت أمانة 
 ١٨٬٧٨٣ ٥٩٬٤٢٨ مخصومة  فواتيـر

 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ إجما�� القروض والسلفيات 
   

 )٨٧٬٦٣٧( )٧٨٬٧٢٦( ) د ٦ناقصًا: مخصص خسائر اإلنخفاض �� القيمة (أنظر إيضاح  
 ٢٬١٧٦٬٠٤٢ ٢٬٤٣٠٬٤٩٣ صا�� القروض والسلفيات

 
رافية )ب(  حسب املنطقة ا��غ

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٥٦٥٬٦٢٨ ١٬٩١٩٬٢٠٤ داخل دولة اإلمارات العر�ية املتحدة 
 ٦٩٨٬٠٥١ ٥٩٠٬٠١٥ أخرى 

 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ 
 
 العملةحسب  )ج(

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٬٧٦٨٬٠٤٦ ١٬٦٥٣٬٨٨١ الدر�م اإلمارا�ي
 ٤٩٥٬٦٣٣ ٨٥٤٬١٨٢ الدوالر األمر��ي

 - ١٬١٥٦ اليورو
 ٢٬٢٦٣٬٦٧٩ ٢٬٥٠٩٬٢١٩ 

 
 ٪).٢٥٬٦: ٢٠١٩( ٢٠٢٠د�سم��  ٣١٪ من إجما�� محفظة القروض والسلفيات كما �� ٣٢يمثل خمسة عمالء �سبة 

 
  

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٧ 

 

 (تتمة) ، صا��القروض والسلفيات -٦
 مخصص االنخفاض �� القيمة للقروض والسلفيات (تتمة) )د(

ـــم��    ٣١كما ��  ــ ــ ـ ــ ــ ـــلفيات للعمالء  ٢٠٢٠د�سـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــة القيمة، بلغ إجما�� القروض والسـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــم��    ٣١ألف در�م (  ٥٦٫٨٨٧  ا��ددة فردًيا منخفضـ ــ ــ ـ ــ ــ  :٢٠١٩د�سـ
 .ألف در�م) ٤٨٫٤٠٦ :٢٠١٩د�سم��  ٣١ألف در�م ( ٥٦٫٨٨٧مخصص فردي يتضمن فوائد معلقة بمبلغ و ألف در�م)   ٤٨٫٤٠٦

 

ألف در�م) و�تم إدراج�ا ضـــمن املطلو�ات األخرى (إيضـــاح   ١٩٫٩٧٤  :٢٠١٩ألف در�م (  ٢٤٫٠٨٥ال�ســـ�يالت غ�� النقدية   ع��يبلغ ا��صـــص املتاح  
١٢.( 

 

ــــاح   ــ ــ ــ ــــاحات املت)  أ٢٢ير�� مطالعة (إيضـ ــ ــ ــ ــــب الفئة وعوامل تقليل ما�ز االئتمان و علقة بإدارة مخاطر االئتمان وتركلإلفصـ ــ ــ ــ خاطر �ودة االئتمانية حسـ
 .للقروض والسلفياتاالئتمان 

 
 املوجودات األخرى  -٧

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ٨٬٠٦٥ ٥٬٤٣٥ مدينة فوائد 
 ١٦٬٤٧٧ ١٠٬١٢٩ أخرى 

 ٢٤٬٥٤٢ ١٥٬٥٦٤ 
 
 متل�ات واملعداتامل    -٨

ـــنةقام فرع د�ي   ــ ــ ألف در�م). تم تحو�ل الفرق �� إعادة   ١٨٫٤٠٠ :  ٢٠١٩ألف در�م (  ١٦٫٢٠٠بإعادة تقييم أرض التملك ا��ر لديه بمبلغ    خالل السـ
 التقييم إ�� ا��سائر الشاملة األخرى.

 

ــــوق العقار  ــ ــ ــ ــــتقل�ن ذو خ��ة ومعرفة �سـ ــ ــ ــ ــــول عل��ما من مقيم�ن مسـ ــ ــ ــ ات �� د�ي أ��ما تم تقييم أرض التملك ا��ر وفقًا ألحد التقييم�ن الذين تم ا��صـ
. �� حال تم أقل. يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إ�� أســـعار الســـوق ال�شـــط املعدلة بأية اختالفات �� الطبيعة أو املوقع أو الوضـــع للعقار ا��دد

ــــتخدام نموذج الت�لفة، فإن املبلغ املدرج كما ��   ــ ــ ــــم��    ٣١قياس أرض التملك ا��ر باسـ ــ ــ ــــي�ون   ٢٠٢٠د�سـ ــ ــ ألف   ٧٫٨٢٣  :٢٠١٩�م (ألف در   ٧٫٨٢٣سـ
 در�م).

 

ــــ�نادًا إ�� بيانات الســـــوق غ�� امل��وظة و�صـــــنف ضـــــمن ــــتخدام مدخالت تقييم جو�ر�ة اسـ ــــ�� التملك ا��ر بالقيمة العادلة باسـ  تم تقدير قيمة أرا�ـ
 من �سلسل القيمة العادلة. ٣املستوى رقم 

 
 

  

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٨ 

 
 مستحقات للبنوك -٩

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   مستحقات للبنوك 
 ٢١١ ٧٥ ودا�ع تحت الطلب 

 ٧٠٬٠٠٠ - ودا�ع ألجل 
 ١٦٬٧٦٢ ٩٬٠٨٢ مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

   
 ٨٦٬٩٧٣ ٩٬١٥٧ مستحقات للبنوك وفقًا لبيان املركز املا�� 

 )٧٠٬٠٠٠( - يوماً  ٣٠ناقصًا: مستحقات للبنوك �ستحق �� األصل �عد أك�� من 
 ١٦٬٩٧٣ ٩٬١٥٧ للبنوك وفقًا لبيان التدفقات النقدية مستحقات 

 
 ودا�ع العمالء -١٠
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   حسب النوع 
 ٩٥٨٬٤٩٩ ٨٤٥٬٤٢٥ ودا�ع تحت الطلب 

 ١٬٩٧٦٬٩١٩ ٢٬٤٠١٬٠٢٤ ودا�ع ألجل 
 ٢٬٩٣٥٬٤١٨ ٣٬٢٤٦٬٤٤٩ 
   

   حسب العملة 
 ١٬٣٧٩٬١٦٠ ٢٬٣٧١٬٠٩٤ الدر�م اإلمارا�ي 
 ١٬٣٣٧٬٧٦٣ ٧٢٢٬٠١٨ الدوالر األمر��ي 

 ٢١٨٬٤٩٥ ١٥٣٬٣٣٧ أخرى 
 ٢٬٩٣٥٬٤١٨ ٣٬٢٤٦٬٤٤٩ 

 

 ٪).٤٨٫١ :٢٠١٩( ٢٠٢٠د�سم��  ٣١٪ من إجما�� ودا�ع العمالء �� ٤٤٫٥يمثل خمسة عمالء �سبة 
 

 الضرائب -١١
إجما�� خســـائر م��اكمة  �ـــ�لت الفروعالســـلطات الضـــر��ية �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة.    وفق ما تقتضـــيه٪   ٢٠ضـــر�بة ب�ســـبة  لالفروع   تخضـــع

 : ال ���ء).٢٠١٩( ٢٠٢٠لسنة بقيمة ال ���ء  مطلو�ات ضر��يةعن العام السابق تتجاوز الدخل ا��اضع للضر�بة للعام ا��ا�� والذي ي�تج عنه 
 
 
 
 
 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٢٩ 

 املطلو�ات األخرى  -١٢
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م در�مألف  

 ١٩٬٩٧٤ ٢٤٬٠٨٥ ) ١٩مخصص انخفاض قيمة املطلو�ات الطارئة (إيضاح 
 ١٤٬٤٩٨ ١٤٬٩٩١ مصار�ف مستحقة الدفع 

 ١١٬٠٦٢ ١٠٬٧٥٣ م�افأة ��اية ا��دمة للموظف�ن
 ١٢٬١١٦ ٨٬٣٧٦ فوائد مستحقة الدفع 

 ٤٬٢٣٣ ٩٬٣٤٢ أخرى 
 ٦١٬٨٨٣ ٦٧٬٥٤٧ 

 

 رأس املال ا��صص -١٣
ـــــرف اإلمارات املركزي ألف �و ا��د األد�ى املطلوب من قبل    ٤٠٫٠٠٠إن رأس املال ا��صــــــص وقدره  لفروع البنوك األجن�ية العاملة داخل دولة  مصـ

ـــــــص للفروع   .اإلمارات العر�ية املتحدة ــ ــ ــــم��    ٣١ألف در�م كما ��   ٣٩٠٫٠٠٠بلغ رأس املال ا��صـ ــ ـ ــ ــ ــــم��    ٣١(  ٢٠٢٠د�سـ ــ ـ ــ ــ ألف    ٣٩٠٫٠٠٠:   ٢٠١٩د�سـ
 در�م).

 

 اإلحتياطي القانو�ي -١٤
ــــ�� ـ ــ ــ ــــنة  ٢ون االتحادي رقم (من القان  ٢٣٩املادة   تق�ـ ـ ــ ــ ــــنة إ�� االحتياطي القانو�ي. ع�� �ذا النحو ١٠يتم تحو�ل  بأن   ٢٠١٥) لسـ ـ ــ ــ ــا�� ر�ح السـ ــ ـ ــ ــ ٪ من صـ

ــــاوي االحتياطي   ــــائر املتكبدة خالل٪ من رأس املال ا��صـــــص.  ٥٠يمكن إيقاف �ذه التحو�الت عندما �سـ ــــنة ا��الية  ونظًرا ل��سـ لم يتم إجراء   ،السـ
 ألف در�م). �ذا االحتياطي غ�� قابل للتوز�ع إال �� ا��االت ال�� ينص عل��ا القانون.  ٧٬٢٠٩:  ٢٠١٩د�سم��    ٣١أي تحو�الت إ�� االحتياطي القانو�ي (

 

 فوائد ال إيرادات -١٥
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ١٢٧٬٤٥٩ ٩٦٬٩٤٥ القروض والسلفيات 
 ٢٥٬١٠٣ ٨٬٤٨٦ ودا�ع لدى البنوك 

 ١٥٢٬٥٦٢ ١٠٥٬٤٣١ 
 

 فوائدالمصار�ف  -١٦
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م در�مألف  

   ودا�ع عمالء:
 ٤٥٬٥٢٦ ٤٣٬٧٥٢ ودا�ع ألجل  - 
 ١٬٢٥٦ ١٬٠٠٤ ودا�ع تحت الطلب  - 

 ٣٬٠١٧ ٥٣٨ مستحقات للبنوك 
 ٤٩٬٧٩٩ ٤٥٬٢٩٤ 

 
 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٣٠ 

 

 صا�� دخل الرسوم والعموالت -١٧
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ٢٧٬٣٢٩ ١٨٬٣٧٢ دخل الرسوم والعموالت 
 )٢٠١( )١٨٠( والعموالت مصار�ف الرسوم  

 ٢٧٬١٢٨ ١٨٬١٩٢ 
 

 خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية -١٨
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 )٢٣٬٦٠٣( )٢٠٤٬٦٢٥( ع�� ال�س�يالت االئتمانية النقديةا��ملة خسائر انخفاض القيمة 
 ٤٬٣٥٦ )٤٬١١١( ال�س�يالت االئتمانية غ�� النقدية ع��خسائر انخفاض القيمة (ا��ملة) / ا��ررة 

 ٢٤٬٩٩٩ ١٤٬٢٠٨ السنةخالل  مس��دات
 )٥٬٧٥٢ )١٩٤٬٥٢٨ 

 

 االل��امات واملطلو�ات الطارئة -١٩
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   املطلو�ات الطارئة 
 ٨٠١٬٦٩٠ ٦٦٦٬٨٧١ كفاالت 

 ٢٢٠٬٩٩١ ٢٥٩٬٥٨٣ إعتمادات مس�ندية 
 ٢٧٦٬٦٤٢ ٢٤٢٬٤٩٠ ت قبوال 

 ١٬٢٩٩٬٣٢٣ ١٬١٦٨٬٩٤٤ 
 )١٩٬٩٧٤( )٢٤٬٠٨٥( ناقصًا: مخصص خسائر انخفاض القيمة 

 ١٬٢٧٩٬٣٤٩ ١٬١٤٤٬٨٥٩ 
 

ــــدة أعاله املبالغ التعاقدية غ�� القابلة لإللغاء لألدوات املالية خارج بيان املركز املا�� للفروع، ال�� تلزم الفروع بال ــ ــــداد نيابة عن عمال��ا تمثل األرصـ ــ سـ
ـــ�ــا بــال�ــامــ  ــ ــ ـ ــ ــ ـــمــانــات أو �� حــالــة وجود قــانون محــدد. إن املبــالغ التعــاقــديــة تمثــل مخــاطر االئتمــان بــاف��اض أن �ــذه املبــالغ قــد تم اقراضـ ــ ــ ـ ــ ــ ل وأن أيــة ضـ

ـــتقب ــ ــ ـ ــ ــ ـــرورة االحتياجات النقدية املسـ ــ ــ ـ ــ ــ لية، ��وزات مقدمة مقابل �ذه العقود �� بدون قيمة. إن مجموع املبالغ التعاقدية لالل��امات ال يمثل بالضـ
ـــديم اال  ـــات لتقـ ـــا�� االل��امـ ـــا. بلغ إجمـ ـــا دون تمو�ل�ـ ـــاؤ�ـ ـــا أو يتم إلغـ ـــات ي�ت�� مفعول�ـ ـــذه االل��امـ ـــا�� حيــــث أن كث��ًا من �ـ ـــان املركز املـ ـــار�خ بيـ ـــان بتـ ئتمـ

 الف در�م). ٣٢٩٫٠٣٦: ٢٠١٩ألف در�م ( ٣٠١٫٥٤١
 

ألف در�م ع��   ٣٦٬٢٢٢ألف در�م و   ١٬١١٥٬٧٧٥بلغ إجما�� رصـيد املطلو�ات ا��تملة �� املرحلة األو�� واملرحلة الثانية    ،٢٠٢٠د�سـم��   ٣١كما ��  
ـــم��    ٣١التوا�� ( ــ ــ ـــائر االئتمانية املتوقعة للمرحلة األو�� واملرحلة   ٨٠٬٠٠٢در�م و ألف    ١٬٢٠٣٬٠٧١:  ٢٠١٩د�سـ ــ ــ ألف در�م ع�� التوا��). بلغت ا��سـ
ـــم��   ٣١ألف در�م ع�� التوا�� (  ٣٬٠٦٨ألف در�م و   ٤٬٢٠٧ الثــانيــة ــ ــ ـ ــ ــ ـــيــد  ١٬٣٨٢ألف در�م و  ٢،٥١٤:  ٢٠١٩د�سـ ــ ــ ـ ــ ــ ألف در�م ع�� التوا��). بلغ رصـ

ألف   ١٦٬٢٥٠:  ٢٠١٩د�سـم��    ٣١ألف در�م مقابله (  ١٦٬٨١٠ألف در�م تم تخصـيص مبلغ    ١٦٬٩٤٧املرحلة الثالثة  انخفاض ا��دارة االئتمانية ��  
 ألف در�م). ١٦٬٠٧٨در�م بمخصص محدد قدره 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٣٠ 

 

 صا�� دخل الرسوم والعموالت -١٧
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 ٢٧٬٣٢٩ ١٨٬٣٧٢ دخل الرسوم والعموالت 
 )٢٠١( )١٨٠( والعموالت مصار�ف الرسوم  

 ٢٧٬١٢٨ ١٨٬١٩٢ 
 

 خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية -١٨
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

 )٢٣٬٦٠٣( )٢٠٤٬٦٢٥( ع�� ال�س�يالت االئتمانية النقديةا��ملة خسائر انخفاض القيمة 
 ٤٬٣٥٦ )٤٬١١١( ال�س�يالت االئتمانية غ�� النقدية ع��خسائر انخفاض القيمة (ا��ملة) / ا��ررة 

 ٢٤٬٩٩٩ ١٤٬٢٠٨ السنةخالل  مس��دات
 )٥٬٧٥٢ )١٩٤٬٥٢٨ 

 

 االل��امات واملطلو�ات الطارئة -١٩
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   املطلو�ات الطارئة 
 ٨٠١٬٦٩٠ ٦٦٦٬٨٧١ كفاالت 

 ٢٢٠٬٩٩١ ٢٥٩٬٥٨٣ إعتمادات مس�ندية 
 ٢٧٦٬٦٤٢ ٢٤٢٬٤٩٠ ت قبوال 

 ١٬٢٩٩٬٣٢٣ ١٬١٦٨٬٩٤٤ 
 )١٩٬٩٧٤( )٢٤٬٠٨٥( ناقصًا: مخصص خسائر انخفاض القيمة 

 ١٬٢٧٩٬٣٤٩ ١٬١٤٤٬٨٥٩ 
 

ــــدة أعاله املبالغ التعاقدية غ�� القابلة لإللغاء لألدوات املالية خارج بيان املركز املا�� للفروع، ال�� تلزم الفروع بال ــ ــــداد نيابة عن عمال��ا تمثل األرصـ ــ سـ
ـــ�ــا بــال�ــامــ  ــ ــ ـ ــ ــ ـــمــانــات أو �� حــالــة وجود قــانون محــدد. إن املبــالغ التعــاقــديــة تمثــل مخــاطر االئتمــان بــاف��اض أن �ــذه املبــالغ قــد تم اقراضـ ــ ــ ـ ــ ــ ل وأن أيــة ضـ

ـــتقب ــ ــ ـ ــ ــ ـــرورة االحتياجات النقدية املسـ ــ ــ ـ ــ ــ لية، ��وزات مقدمة مقابل �ذه العقود �� بدون قيمة. إن مجموع املبالغ التعاقدية لالل��امات ال يمثل بالضـ
ـــديم اال  ـــات لتقـ ـــا�� االل��امـ ـــا. بلغ إجمـ ـــا دون تمو�ل�ـ ـــاؤ�ـ ـــا أو يتم إلغـ ـــات ي�ت�� مفعول�ـ ـــذه االل��امـ ـــا�� حيــــث أن كث��ًا من �ـ ـــان املركز املـ ـــار�خ بيـ ـــان بتـ ئتمـ

 الف در�م). ٣٢٩٫٠٣٦: ٢٠١٩ألف در�م ( ٣٠١٫٥٤١
 

ألف در�م ع��   ٣٦٬٢٢٢ألف در�م و   ١٬١١٥٬٧٧٥بلغ إجما�� رصـيد املطلو�ات ا��تملة �� املرحلة األو�� واملرحلة الثانية    ،٢٠٢٠د�سـم��   ٣١كما ��  
ـــم��    ٣١التوا�� ( ــ ــ ـــائر االئتمانية املتوقعة للمرحلة األو�� واملرحلة   ٨٠٬٠٠٢در�م و ألف    ١٬٢٠٣٬٠٧١:  ٢٠١٩د�سـ ــ ــ ألف در�م ع�� التوا��). بلغت ا��سـ
ـــم��   ٣١ألف در�م ع�� التوا�� (  ٣٬٠٦٨ألف در�م و   ٤٬٢٠٧ الثــانيــة ــ ــ ـ ــ ــ ـــيــد  ١٬٣٨٢ألف در�م و  ٢،٥١٤:  ٢٠١٩د�سـ ــ ــ ـ ــ ــ ألف در�م ع�� التوا��). بلغ رصـ

ألف   ١٦٬٢٥٠:  ٢٠١٩د�سـم��    ٣١ألف در�م مقابله (  ١٦٬٨١٠ألف در�م تم تخصـيص مبلغ    ١٦٬٩٤٧املرحلة الثالثة  انخفاض ا��دارة االئتمانية ��  
 ألف در�م). ١٦٬٠٧٨در�م بمخصص محدد قدره 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٣٧ 

 

 إدارة ا��اطر (تتمة) -٢٢
 

 مخاطر االئتمان (تتمة) -أ 
 

 ا��د األق��� للتعرض للمخاطر ونوعية ائتمان األدوات املالية
مانية أخرى. يظ�ر ا��دول أدناه ا��د األق�ــ�� للتعرض ��اطر اإلئتمان لعناصــر بيان املركز املا��، دون األخذ �� اإلعتبار أية ضــمانات و�عز�زات إئت

 ستخدام التصفية الرئ�سية و�تفاقيات الضمان.باإن ا��د األق��� للتعرض مو�� بإجما�� املبلغ قبل إح�ساب تأث�� التخفيف 
 

 أدناه التعرض ��اطر اإلئتمان حسب نوعية اإلئتمان للموجودات املالية (صا�� ا��صصات) بحسب الفئة ودرج��ا ووضع�ا.أيًضا  يظ�ر ا��دول  
 

٢٠٢٠ 
 

   غ�� متأخرة وال منخفضة القيمة  

 تص�يف نموذ�� تص�يف عا�� 
تص�يف 

 مقبول 
متأخرة ولكن غ��  
 منخفضة القيمة

إجما�� ا��د 
 األق��� للتعرض 

 ألف در�م ألف در�م ألف در�م ألف در�م ألف در�م 
 - - - - - مصرف اإلمارات املركزي حساب جاري لدى 

 ١٢٠٬٤٨٧ - - - ١٢٠٬٤٨٧ مصرف اإلمارات املركزي احتياطي نقدي لدى 
 ٨٠٠٬٠٠٠ - - - ٨٠٠٬٠٠٠ لدى مصرف اإلمارات املركزي ودا�ع 

 ٤٤٠٬٧٨٦    ٤٤٠٬٧٨٦ ودا�ع لدى البنوك 
 ٢٬٤٣٠٬٤٩٣ ٦٠٬١١٧   ٢   ٦٥٬٧٦٤   ٢٬٣٠٤٬٦١٠ قروض وسلفيات 
 ١٣٬٧٦٥ - - - ١٣٬٧٦٥ موجودات أخرى 

 ٣٬٨٠٥٬٥٣١ ٦٠٬١١٧ ٢ ٦٥٬٧٦٤ ٣٬٦٧٩٬٦٤٨ 

      
٢٠١٩ 

 

   غ�� متأخرة وال منخفضة القيمة  

 تص�يف مقبول  تص�يف نموذ��  تص�يف عا��  
متأخرة ولكن غ��  

 القيمةمنخفضة 
إجما�� ا��د  

 األق��� للتعرض 
 ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  ألف در�م  

 ٧٩٬٩٩٣ - - - ٧٩٬٩٩٣ مصرف اإلمارات املركزي حساب جاري لدى 
 ١٥٦٬٣٢٢ - - - ١٥٦٬٣٢٢ مصرف اإلمارات املركزي احتياطي نقدي لدى 

 ٤٢٥٬٠٠٠ - -  - ٤٢٥٬٠٠٠ ش�ادات إيداع
 ٨٧٨٬٧٨٣ - - - ٨٧٨٬٧٨٣ البنوك ودا�ع لدى 

 ٢٬١٧٦٬٠٤٢ ١٧٢٬٩١٩ - ١٧٣٬٣٢٤ ١٬٨٢٩٬٧٩٩ قروض وسلفيات 
 ٢٢٬٧٨١ - - - ٢٢٬٧٨١ موجودات أخرى 

 ٣٬٧٣٨٬٩٢١ ١٧٢٬٩١٩ - ١٧٣٬٣٢٤ ٣٬٣٩٢٬٦٧٨ 

 
  

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٤١ 

 
 إدارة ا��اطر (تتمة)  -٢٢
 مخاطر السيولة (تتمة) ب

ــــاس الف��ة املتبقيـة من   ــ ــ ـ ــ ــ ـــتحقـاقـات املوجودات واملطلو�ـات قـد تم تحـديـد�ـا ع�� أسـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــتحقـاق التعـاقـدي وال تـأخـذ ��  تـار�خ التقر�رإن إسـ ــ ــ ـ ــ ــ لتـار�خ اإلسـ
 اإلعتبار اإلستحقاقات الفعلية كما تم اإلشارة إل��ا �� تار�خ الودا�ع ا��تجزة للفروع وتوفر األموال السائلة.

 
 مخاطر السوق  ج

ألجن�ية. قامت الفروع بوضـــع حدود إن مخاطر الســـوق �� ا��اطر ال�� ت�تج �شـــ�ل رئ��ـــ�� عن التقلبات �� أســـعار الفائدة وأســـعار صـــرف العمالت ا
 ع�� قيمة ا��اطر ال�� يمكن قبول�ا. يتم مراقبة ذلك �ش�ل دوري من قبل إدارة الفروع.

 

 مخاطر أسعار الفائدة ١ج.
ـــتقبليـة أو القيمـة العـادلـة ل ــ ــ ـ ــ ــ ـــعـار الفـائـدة ع�� التـدفقـات النقـديـة املسـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــعـار الفـائدة عن إم�ـانيـة تـأث�� التغ��ات �� أسـ ــ ــ ـ ــ ــ ألدوات املـاليـة. ت�تج مخـاطر أسـ

ــــع�� املوجودات واملطلو�ات. قام مجلس إدارة البنك بو  ــ ــ ــــعار الفائدة أو إعادة �سـ ــ ــ ــــعار الفائدة ن�يجة لعدم توافق أسـ ــ ــ ـــع تتعرض الفروع ��اطر أسـ ــ ــ ضـ
ــــا ـــع�� املوجودات واملطلو�ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــــادة �سـ ــــة إعـ ــــارنـ ــــاطر بمقـ ــــذه ا��ـ ــــإدارة �ـ ــــة. تقوم الفروع بـ ــــدة لف��ات معينـ ـــائـ ـ ـــعر الفـ ــ ــ ـ ــ ــ ــــدود للفجوات �� سـ ت من خالل حـ

 اس��اتيجيات إدارة ا��اطر. 
 

�و تأث�� التغ��ات املتوقعة �� أسـعار الفائدة �عد ت��يل صـا�� دخل الفوائد لسـنة واحدة اآلخر الدخل الشـامل  و  الر�ح أو ا��سـارة إن حسـاسـية بيان
 .٢٠٢٠د�سم��  ٣١اس�نادا إ�� األسعار املتغ��ة للموجودات واملطلو�ات املالية ا��تفظ ��ا �� 

 

ـــــعار  ٢٠٠�عكس ا��دول التا�� تأث�� �غ��ات بمعدل   ــ ــ ـــــاس �� أسـ ــ ــ ـــــارة بيانالفائدة ع��  نقطة أسـ ــ ــ ـــــامل  و  الر�ح أو ا��سـ ــ ــ �افة  ثباتمع  اآلخر الدخل الشـ
 املتغ��ات األخرى.

 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   ٣١٫٩٧٣  ٢٦٫٦٠٨ جميع العمالت
 

 مخاطر أسعار العمالت األجن�ية ٢ج.
املركز إن مخاطر أســـعار العمالت األجن�ية �� مخاطر تقلب قيمة أداة مالية �ســـ�ب التغ��ات �� أســـعار صـــرف العمالت األجن�ية. وضـــع مجلس إدارة  

ــــ�� ـ ــ ــ ـــــمن ا��دود   الرئ��ـ ــ ــ ــــمان حفظ املراكز ضـ ـ ــ ــ ــ��اتيجيات التحوط لضـ ــ ـ ــ ــ ــــتخدم إسـ ـ ــ ــ ـــــ�ل يومي و�سـ ــ ــ حدودًا ع�� املراكز ل�ل عملة. يتم مراقبة املراكز �شـ
 وعة. �ستخدم الفروع عقود صرف عمالت أجن�ية آجلة إلدارة مخاطر العمالت األجن�ية لد��ا.املوض

 

ـــيــة.   ــ ــ ـ ــ ــ ـــا�� األر�ــاح وجميع فنظرًا لر�ط الــدر�م اإلمــارا�ي بــالــدوالر األمر��ي،  و إن الــدوالر األمر��ي �و العملــة األجن�يــة الرئ�سـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ال يوجــد أي تــأث�� ع�� صـ
 العمالت األجن�ية ال ت�ون جو�ر�ة.التعرضات األخرى ��اطر 

 

 مخاطر الدفع مقدماً  ٣ج.
ــــديد مبكرا أو �عد ــ ــ ــــارة مالية حيث أن عمال��ا واألطراف املقابلة قاموا بال�سـ ــ ــ الوقت   إن مخاطر الدفع مقدمًا �� ا��اطر عندما تتعرض الفروع ��سـ

الفائدة. إن معظم موجودات الفروع ال�� ي��تب عل��ا فوائد �� �ســعر متغ�� وكذلك املتوقع �القروض والســلفيات �ســعر ثابت عند انخفاض أســعار  
ــــنة واحدة ولذلك فإن الفروع ال ــ ــــتحقاقات أقل من سـ ــ ــــ��) ل�ا اسـ ــ ــــت�ناء املركز الرئ��ـ ــ  تتعرض فإن معظم املطلو�ات املالية ال�� ي��تب عل��ا فوائد (باسـ

 ��اطر جو�ر�ة بخصوص الدفع مقدما.

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٤٣ 

 
 رأس املال التنظي�� (تتمة) -٢٣

 :٣فيما ي�� �سبة كفاية رأس املال وفقا إلطار بازل 
 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف در�م ألف در�م 

   املالالشق األول من رأس 
 ٣٩٠٬٠٠٠ ٣٩٠٬٠٠٠ رأس املال ا��صص

 ٣٧٬٥٤٢ ٣٧٬٥٤٢ االحتياطي القانو�ي واالختياري 
 ٢٣٨٬٠٢١ ٦٣٬١٣٩ املس�بـقاةاألر�اح 

 ٦٦٥٬٥٦٣ ٤٩٠٬٦٨١ 

   
   الشق الثا�ي من رأس املال

 ٣١٬١٢٨ ٢٥٬٨٨٧ ا��صص ا��ما��
 ٦٩٦٬٦٩١ ٥١٦٬٥٦٩ إجما�� قاعدة رأس املال

   
   املوجودات املر��ة ا��اطر

 ٢٬٤٩٠٬٢١٣ ٢٬٠٧١٬٠٠٠ مخاطر االئتمان
 ٥٢٩ ٤٬٨٤٥ مخاطر السوق 

 ٢٩٨٬١٤٥ ٢٢٣٬٩٨١ ا��اطر ال�شغيلية
 ٢٬٧٨٨٬٨٨٧ ٢٬٢٩٩٬٨٢٦  إجما�� املوجودات املر��ة ا��اطر

 ٪٢٤٫٩٨ ٪٢٢٫٤٦ �سبة كفاية رأس املال
 

 اعتماد البيانات املالية -٢٤
 . ٢٠٢١ف��اير  ١٦البيانات املالية نيابة عن املركز الرئ���� وتمت املوافقة ع�� إصدار�ا بتار�خ  اعتمادتم 

تقرير مدققي �حل�صابات �مل�صتقل

بيان �ملركز �ملايل يف 31 دي�صمرب 2020

بيان �لربح �أو �خل�صارة و�لدخل �ل�صامل �لآخر لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2020

 

 
 
 

٣ 

 

 املستقل ا��سابات    تقر�ر مدقق
 

 املركز الرئ���� 
 البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة 
 

 تقر�ر حول تدقيق البيانات املالية
 

 الرأي
د�سم��    ٣١، وال�� تتضمن بيان املركز املا�� كما ��  ("الفروع")فروع اإلمارات العر�ية املتحدة    -للبنك األ��� ال�و��� (ش.م.ك.ع)  لقـد دققنا البيانات املالية املرفقة  

والتدفقات النقدية للسنة املن��ية �� ذلك التار�خ واإليضاحات حول    حساب املركز الرئ����والتغ��ات ��  الر�ح أو ا��سارة والدخل الشامل اآلخر، و�يانات ٢٠٢٠
 البيانات املالية، بما �� ذلك م��ص السياسات ا��اس�ية ال�امة. 

 

ن أدائه املا�� وتدفقاته  ، وع٢٠٢٠د�سم��  ٣١كما ��  للفروع�� رأينا إن البيانات املالية املرفقة �ع�� بصورة عادلة، من �افة النوا�� ا��و�ر�ة، عن املركز املا�� 
 النقدية للسنة املن��ية �� ذلك التار�خ وفقًا للمعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية. 

 

 أساس إبداء الرأي
عن تدقيق البيانات  لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا ملعاي�� التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب �ذه املعاي�� تم توضيح�ا �� فقرة "مسؤولية مدققي ا��سابات 

عاي�� األخالقية الدولية للمحاسب�ن  وفقًا لقواعد السلوك امل�� للمحاسب�ن القانوني�ن الصادرة عن مجلس امل الفروعاملالية" من �ذا التقر�ر. نحن مستقلون عن 
. سؤولياتنا األخالقية األخرى إ�� جانب متطلبات أخالقيات امل�نة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات املالية �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، وقد استوفينا جميع م

 ساس إلبداء رأينا حول البيانات املالية. أن أدلة التدقيق ال�� حصلنا عل��ا �افية ومناسبة لتوفر لنا األ  إننا �عتقد
 

 مسؤولية اإلدارة واملسؤول�ن عن ا��وكمة عن �ذه البيانات املالية 
لسنة  ) ٢لقانون االتحادي رقم (إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبيانات املالية وفقًا للمعاي�� الدولية إلعداد التقار�ر املالية واألح�ام املعنية ل 

 .خطأ ، وعن الرقابة الداخلية ال�� �عت���ا اإلدارة ضرور�ة إلعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جو�ر�ة، سواًء �ان ذلك ن�يجًة الحتيال أو٢٠١٥
 

االستمرار�ة واإلفصاح، كما �و مناسب، عن األمور ذات  عند إعداد البيانات املالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة الفروع ع�� االستمرار ع�� أساس مبدأ 
ية الشركة أو إيقاف  العالقة بمواصلة أعمال الفروع ع�� أساس مبدأ االستمرار�ة واستخدام مبدأ االستمرار�ة �أساس للمحاسبة إال إذا �انت اإلدارة تنوي تصف

 أعمال�ا أو ل�س لد��ا أي بديل واق�� لذلك. 
 

 .للفروعمسؤولية اإلشراف ع�� عملية إعداد التقار�ر املالية  ومة امل�لفون با���يتحمل 
 

 مسؤولية مدققي ا��سابات عن تدقيق البيانات املالية
الحتيال أو لك ن�يجًة  إن أ�دافنا �� ا��صــول ع�� تأكيدات معقولة حول ما إذا �انت البيانات املالية، �شــ�ل إجما��، خالية من األخطاء ا��و�ر�ة، ســواًء �ان ذ
كيدات، لك��ا ل�ست خطأ، و�صدار تقر�ر مدققي ا��سابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات املالية. و�ن التأكيدات املعقولة �� عبارة عن مستوى عا�� من التأ

ــــــــف دائمًا األخطاء ا��و�ر�ة عند   ــــــــوف يك�شـ ــــــــمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا ملعاي�� التدقيق الدولية سـ ــــــــأ األخطاء ن�يجة الحتيال أو ضـ وجود�ا. وقد ت�شـ
ــــتخدم�ن وال�� يتم اتخا ــــادية للمسـ ــــ�ل معقول ع�� القرارات االقتصـ ذ�ا بناًء ع�� �ذه خطأ، و�عت�� جو�ر�ة إذا �ان من املتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، �شـ

 البيانات املالية.
 

 

� (١١٤١السادة أ��� أحمد ( � (٨٧٢)، مو� الرم�� (٧١٧)، محمد خم�س التح (١١٦٤)، محمد جالد (٨٠٩نجم ()، جورج ٩٩٥)،  س�ن��ا كور��
 ع�اده محمد ول�د القوت�� )، ٧٢٦)، معتصم مو� الدجا��

� الحسا�ات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات٣٨٦)، سم�� مد�ك (٧٠١)، راما �ادمانابها أشار�ا (١٠٥٦( 
 الع���ة المتـحدة.   ) مدققو حسا�ات قانونيون مق�دون �جداول مدق��

ق األوسط)    د�ل��ت آند توش (ال��
 ٦، الطابق ٣بنا�ة 

 إعمار سك��ر 
 �  داون تاون د��

 ٤٢٥٤ص.ب: 
  �  د��

 اإلمارات الع���ة المتحدة 
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 املستقلا��سابات  قر�ر مدققت

 (تتمة)   البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع)   - املركز الرئ���� 
 

 (تتمة) مسؤولية مدققي ا��سابات عن تدقيق البيانات املالية
  بـ:ة التدقيق. كما نقوم �� إطار عملية التدقيق ال�� تتم وفقًا ملعاي�� التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األح�ام امل�نية مع إبقاء مبدأ الشك امل�� خالل عملي

 ــــــــــميم وتنفي ــــــــــواًء �ان ذلك ن�يجًة الحتيال أو خطأ، وتصـ ــــــــــبة لتلك تحديد وتقييم مخاطر األخطاء ا��و�ر�ة �� البيانات املالية، سـ ذ إجراءات التدقيق املناسـ
ــــــــاف ا��طأ ا�� ــــــــاس إلبداء رأينا حول البيانات املالية. إن مخاطر عدم اك�شـ ــــــــول ع�� أدلة تدقيق �افية ومالئمة لتوفر لنا أسـ و�ري الناتج ا��اطر، وا��صـ

ــــــــــــمن التواطؤ أو  ال��و�ر أو ا��ـذف املتعمـد أو التحر�ف أو تجـاوز الرقـابة عن االحتيـال أع�� من ا��ـاطر النـاتجـة عن األخطـاء، نظرًا ألن االحتيـال قـد يتضـ
 الداخلية.

 ــــــبة للظروف، ول�س ��دف إبداء رأي ح ــــــميم إجراءات تدقيق مناسـ ــــــول ع�� ف�م نظام الرقابة الداخلية املع�� بتدقيق البيانات املالية لتصـ ول فعالية ا��صـ
 نظام الرقابة الداخلية.

 املتبعة ومدى معقولية التقديرات ا��اس�ية واإلفصاحات ذات العالقة ال�� قامت ��ا اإلدارة. تقييم مدى مالءمة السياسات ا��اس�ية 
  ل عل��ا، ما إذا �ان االســت�تاج حول مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة لطر�قة ا��اســبة وفقًا ملبدأ االســتمرار�ة وتقييم، بناًء ع�� أدلة التدقيق ال�� تم ا��صــو

ــــــــــــ�وك حول قـدرة �نـاك عـدم يق�ن جو�ري فيمـ  ــــــــــــاس مبـدأ  الفروعا يتعلق بـاألحـداث أو الظروف ال�� قـد تلقي بمز�ـد من الشـ ــلـة أعمـال�ـا ع�� أسـ ــــــــــ ع�� مواصـ
ـــــابات ا��اص بنا إ�� ا ـــــلنا إ�� أن �ناك عدم يق�ن جو�ري، فإنه يتع�ن علينا أن نلفت االن�باه �� تقر�ر مدققي ا��سـ ـــــتمرار�ة. إذا توصـ ـــــاحات ذات االسـ إلفصـ

ــلة �� البي ــلنا عل��ا ح�� تار�خ  الصـ ــت�تاجاتنا ع�� أدلة التدقيق ال�� حصـ إصـــدار انات املالية أو �عديل رأينا إذا �انت �ذه اإلفصـــاحات غ�� �افية. و�عتمد اسـ
 ر�ة.عن االستمرار وفقًا ملبدأ االستمرا الفروعتقر�ر مدققي ا��سابات ا��اص بنا. إال أن األحداث أو الظروف املستقبلية قد ت�س�ب �� توقف 

  ــــــــــاحات، وما إذا �انت البيانات املالية تمثل املعامالت واألحداث ــــــــــ�ل تقييم العرض العام و�ي�ل ومحتوى البيانات املالية، بما �� ذلك اإلفصـ ــــــــــمنة �شـ املتضـ
 يحقق العرض العادل للبيانات املالية.

 

 تقر�ر حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
 �� دولة اإلمارات العر�ية املتحدة، إ�� ما ي��: ٢٠١٥) لسنة ٢حادي رقم (وفقًا ملتطلبات القانون االت

 لقد حصلنا ع�� جميع املعلومات ال�� رأينا�ا ضرور�ة ألغراض تدقيقنا؛ .١
ــنـة  ٢لألح�ـام املعنيـة من القـانون االتحـادي رقم ( وفقـاً لقـد تم إعـداد البيـانـات املـاليـة، من ـ�افـة النوا�� ا��و�ر�ـة،  .٢ ــــــــــ � دولـة اإلمـارات العر�ية �  ٢٠١٥) لسـ

 ، كما أن الفروع قد احتفظت ���الت محاس�ية مناسبة؛املتحدة
 ؛٢٠٢٠د�سم��  ٣١لم تقم الفروع بأي اس�ثمارات �� األس�م واألوراق املالية خالل السنة املن��ية ��  .٣
 و ؛ال�� اعتمدت عل��ا املعامالت ا��و�ر�ة مع الطرف ذي العالقة والشروطعن  يانات املاليةالب من ٢١رقم يضاح اإل  يف�� .٤
ــــــــــتوجب االعتقاد بأن الفروع قد خالف .٥ ــــــــــ��ع ان�با�نا ما �سـ ــــــــــ�نادًا إ�� املعلومات ال�� تم توف���ا لنا، لم �سـ ــــــــــنة املالية املن��ية �� ت اسـ ــــــــــم��   ٣١، خالل السـ د�سـ

ــــنة  ٢رقم (دولة اإلمارات العر�ية املتحدة  لمن القانون االتحادي  ، أي من األح�ام املعنية ٢٠٢٠ ــــ��  ٢٠١٥) لسـ ــــا�ـ ، ع�� وجه قد ي�ون له أو بنود نظام�ا األسـ
 ؛ و ٢٠٢٠د�سم��  ٣١تأث�� جو�ري ع�� أ�شط��ا أو مركز�ا املا�� كما �� 

 

ــارات العر�يـــة املتحـــدة رقم ( ، عالوة ع�� ذلـــكو  ــانون االتحـــادي لـــدولـــة اإلمـ ا ملتطلبـــات القـ ــً ــنـــة  ١٤وفقـ ــــــــــ ــا   ، ٢٠١٨) لسـ ــإننـ ــافـ ــــــــــــولنـ ع�� جميع املعلومـــات   نفيـــد بحصـ
 تدقيقنا. ألغراضواإليضاحات ال�� رأينا�ا ضرور�ة 

 

 ديلو�ت آند توش (الشرق األوسط)
 
 

 

 

 
 مو��� الرم��

 ٨٧٢:  القيد ���ل مدققي ا��ساباترقم 
 ٢٠٢١فبـراير  ١٦

 د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة

 
 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 من �ذه البيانات املالية.ال يتجـزأ  �ش�ل اإليضاحات ملرفقة جزءًا  
٣ 

 بيان املركز املا��
 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إيضاحات 
 ألف در�م  ألف در�م  
    

    املوجودات
 ٦٦٨٬١٢٢ ٩٢٦٬٩٩٠ ٤ لدى املصرف املركزي  واألرصدةد النق

 ٨٧٨٬٧٨٣ ٤٤٠٬٧٨٦ ٥ مستحقات من البنوك 
 ٢٬١٧٦٬٠٤٢ ٢٬٤٣٠٬٤٩٣ ٦ ، صا�� قروض وسلفيات
 ٢٤٬٥٤٢ ١٥٬٥٦٤ ٧ موجودات أخرى 

 ٢٩٬١٦٠ ٢٤٬٦١٣ ٨ ممتل�ات ومعدات 
 ٣٬٧٧٦٬٦٤٩ ٣٬٨٣٨٬٤٤٦  إجما�� املوجودات 

    

    الرئ���� املركز  وحساباملطلو�ات 
    املطلو�ات

 ٨٦٬٩٧٣ ٩٬١٥٧ ٩ مستحقات للبنوك 
 ٢٬٩٣٥٬٤١٨ ٣٬٢٤٦٬٤٤٩ ١٠ ودا�ع العمالء

 ٦١٬٨٨٣ ٦٧٬٥٤٧ ١٢ مطلو�ات أخرى 
 ٣٬٠٨٤٬٢٧٤ ٣٬٣٢٣٬١٥٣  إجما�� املطلو�ات 

    
    الرئ���� حساب املركز 

 ٣٩٠٬٠٠٠ ٣٩٠٬٠٠٠ ١٣ رأس املال ا��صص
 ٣٧٬٤١١ ٣٧٬٤١١ ١٤ إحتياطي قانو�ي 

 ١٣١ ١٣١  إحتياطي إختياري 
 ١٠٬٥٧٧ ٨٬٣٧٧ ٨ إعادة تقييم العقار فائض 

 ١٦٬٢٣٥ ١٦٬٢٣٥ ٢٢ احتياطي االنخفاض �� القيمة العام 
 ٢٣٨٬٠٢١ ٦٣٬١٣٩  األر�اح املس�بقاة

 ٦٩٢٬٣٧٥ ٥١٥٬٢٩٣  الرئ����   حساب املركز إجما�� 
 ٣٬٧٧٦٬٦٤٩ ٣٬٨٣٨٬٤٤٦  الرئ����   وحساب املركز إجما�� املطلو�ات 

 
 
 
 

 _____________________      
 املالية –املدير التنفيذي    الرئ�س التنفيذي 

 
 
 
  
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 من �ذه البيانات املالية.ال يتجـزأ  �ش�ل اإليضاحات ملرفقة جزءًا  
٤ 

 اآلخر الدخل الشامل الر�ح أو ا��سارة و بيان 
 ٢٠٢٠د�سم��  ٣١للسنة املن��ية �� 

 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إيضاحات 
 ألف در�م  ألف در�م  
    

 ١٥٢٬٥٦٢ ١٠٥٬٤٣١ ١٥ إيرادات الفوائد 
 )٤٩٬٧٩٩( )٤٥٬٢٩٤( ١٦ فوائدالمصار�ف 

 ١٠٢٬٧٦٣ ٦٠٬١٣٧  الفوائد  إيراداتصا�� 
    

 ٢٧٬١٢٨ ١٨٬١٩٢ ١٧ صا�� دخل الرسوم والعموالت 
 ٥٬٩٠٦ ٦٬٢٢٧  صا�� أر�اح تحو�ل العمالت األجن�ية

 ١٣٥٬٧٩٧ ٨٤٬٥٥٦  إجما�� الدخل ال�شغي��
    

 )٤٣٬٩٨٩( )٤٠٬٨٨١(  املوظف�ن   ت�اليف
 )٢٥٬٤٦٦( )٢٤٬٠٢٩(  مصار�ف إدار�ة وعمومية 

 )٦٩٬٤٥٥( )٦٤٬٩١٠(  ال�شغيليةاملصار�ف 
    

 ٦٦٬٣٤٢ ١٩٬٦٤٦  األر�اح للسنة قبل ا��صصات
 ٥٬٧٥٢ )١٩٤٬٥٢٨( ١٨ ) / ا��ررة ع�� املوجودات املالية ا��ملةخسائر انخفاض القيمة (
 ٧٢٬٠٩٤ )١٧٤٬٨٨٢(  للسنة قبل الضر�بة صا�� (ا��سارة) / الر�ح 

    
  - - ١١ مصروف ضر�بة الدخل 

 ٧٢٬٠٩٤ )١٧٤٬٨٨٢(  للسنة صا�� (ا��سارة) / الر�ح 
    

    الشاملة األخرى  ا��سارة
    البنود ال�� لن يتم إعادة تص�يف�ا إ�� بيان الدخل:

 )١٬٢٠٠( )٢٬٢٠٠( ٨ إعادة تقييم أرا��� التملك ا��ر
 ٧٠٬٨٩٤ )١٧٧٬٠٨٢(  للسنة(ا��سارة) / الر�ح الشامل إجما�� 

    
 
 
 
 

 
 

 فروع اإلمارات العر�ية املتحدة -البنك األ��� الكو��� (ش.م.ك.ع) 

 إيضاحات حول البيانات املالية
 (تتمة) ٢٠٢٠د�سم��  ٣١�� 

٣٣ 

 

 إدارة ا��اطر -٢٢
 مقدمة

ـــــطة الفروع�عت��  ا��اطر  ع�� الرغم من أن  ــــلة �� أ�شـ ـ ــــتمرة  ع��، إال أن تلك ا��اطر يتم إدار��ا  متأصـ ـ عملية تحديد ا��اطر والقياس واملراقبة املسـ
ــــوابط للمخاطر.  ـ ــــع حدود وضـ ـ ــــأن  ا��اطر �ذه أمًرا بالغ األ�مية  �عد عملية إدارة  و ومن خالل وضـ ـ ــــتمرار ر�حية الفروع�شـ ـ �ل فرد ، حيث ي�تحمل  اسـ

ــــؤولية  داخل الفروع  ــ ــ ــــؤولياته.  عن التعرض للمخاطر املتعاملسـ ــ ــ ــــعتلقة بمجال مسـ ــ ــ ــــاملة للمخا  لقد وضـ ــ ــ طر إلدارة جميع ا��اطر الفروع أطر عمل شـ
ـــم�ن إدارة ا��اطر �� عملية �األطر  ، حيث ُ�ع�� تلك املادية ـــ�ا ومراقب��ا ��ميع ا��اطر ا��و�ر�ة ع�� الفروع. يتم تضـ عمليات تحديد ا��اطر وقياسـ

 .معقولةاتخاذ القرار �شأن جميع أنواع ا��اطر لتمك�ن الفروع من إدارة ا��اطر املف��ضة ضمن مستو�ات 
 

ــــنة   ــــ�ل    ١٩-أثرت اإلجراءات املتخذة الحتواء جائحة �وفيد ،خالل العاملقد �ان لإلجراءات املتخذة خالل السـ ــــادي   م��وظ�شـ ــــاط االقتصـ ع�� ال�شـ
ــــادات ال�� �عمل ف��ا الفروع.  ـ ــ ــ ـــــطرابات �� العمليات التجار�ة للفروع وعمال��ا واالقتصـ ــ ــ ــــب�ت �� اضـ ـ ــ ــ ــًياو�سـ ــ ـ ــ ــ وم تق  ،مع إطار عمل إدارة ا��اطر  وتماشـ

ــــــ  ــ ــ ــ ـــيولة وال�ـش ــ ــ ـ ــ ــ ـــوق والسـ ــ ــ ـ ــ ــ . راجع غيل وتطبق تداب�� الحتواء تأث��هاإلدارة بتقييم تأث�� الو�اء ع�� مختلف ا��اطر �� الفروع مثل مخاطر االئتمان والسـ
 .١٩-ملز�د من املعلومات حول تأثيـر تف��� جائحة �وفيد ٣ إيضاح رقم

 

 ددة واملن��ية املستخدمة إلدارة تلك ا��اطر:فيما ي�� أوصاف بيان تقبل ا��اطر إ�� جانب ا��اطر ا��و 
 

  مخاطر اإلئتمان -أ 
ـــارة مالية للطرف اآلخر. تقوم الفرو  ــ ــ ـــ�ب �� خسـ ــ ــ ـــديد إل��ام ما و��سـ ــ ــ ـــل ف��ا أحد طر�� أداة مالية �� �سـ ــ ــ ع بإدارة مخاطر اإلئتمان �� ا��اطر ال�� يفشـ

ـــ�ن األفراد   ــ ــ ـ ــ ــ ـــع ا��دود للمق��ضـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــات ا��اطر اإلئتمانية بوضـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــناعية. كذلك تقوم الفروع بمراقبة التعرضـ ــ ــ ـ ــ ــ وا��موعات والقطاعات ا��غرافية والصـ
ــــمان عندما ي�ون ذلك مال  ــ ــــــل الفروع ع�� الضـ ــــافة لذلك، تحصـ ــ ــــتمر للمالءة اإلئتمانية ل�ل طرف مقابل. باإلضـ ــ ئمًا للمخاطر اإلئتمانية والتقييم املسـ

 طراف املقابلة وتحد من ف��ة التعرض للمخاطر.وتدخل �� ترت�بات تصفية رئ�سية وترت�بات ضمان مع األ 
 

 �� بيان املركز املا��. من املوجودات املاليةاملبلغ املدرج ل�ل بند  التقر�را��د األق��� للتعرض ��اطر االئتمان كما بتار�خ يمثل 
 

 .٦إن تفاصيل محتو�ات محفظة القروض والسلفيات مب�نة �� اإليضاح 
 

عدد من األطراف املقابلة بأ�شــطة تجار�ة م�شــا��ة أو �� نفس املنطقة ا��غرافية أو لد��م مزايا   عند اشــ��اكطر االئتمانية  تظ�ر ال��كزات ع�� ا��ا
قدر��م ع�� الوفاء باالل��امات التعاقدية بصورة مشا��ة بالتغ��ات �� الظروف االقتصادية أو السياسية أو ا��االت  تؤثر ع��اقتصادية مشا��ة قد 

 �ش�� ال��كزات إ�� ا��ساسية ال�س�ية ألداء الفروع نحو التطورات ال�� تؤثر ع�� صناعة أو منطقة جغرافية معينة. األخرى.
 

ــــ�� ��نة داخلية تتألف من طاقم عمل مؤ�ل   ــ ــ ــــ�يالت االئتمانية املوجودة ل�ل يمتلك املركز الرئ��ـ ــ ــ ــــة وتقييم ال�سـ ــ ــ ع�� درجة من الكفاءة يقوم بدراسـ
تقوم ال��نة بتحديد أية أوضـاع غ�� مألوفة وأية صـعو�ات مرتبطة بوضـع العميل قد تؤدي إ�� تصـ�يف الديون ع�� أ��ا غ��   عميل من عمالء البنك.

 مألوفة وتحديد مستوى رصد ا��صصات املالئمة لذلك.
 

 �� مخاطر االئتمان ا��و�ر�ةالز�ادة 
ــــعة   ــــتمرة ��ميع املوجودات ا��اضـ ـــع تقوم الفروع باملراقبة املسـ ــــارة االئتمان املتوقعة. لتحديد ما إذا �انت أداة ما أو محفظة من األدوات تخضـ ��سـ

ــــارة االئتمان املتوقعة ملدة  ــــارة االئتمان املتوقعة مدى ا��ياة، تقوم الفروع بتقييم ما إذا �انت �ناك ز�ادة جو�ر�ة �� مخاطر   ١٢��سـ ــــ�رًا أو ��سـ شـ
ـــ�ية االئتمـان منـذ االع��اف األو��. إن املعيـارا ــ ــ ـ ــ ــ ـــلـة من ا��ـدود ال�سـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــلسـ ــ ــ ـ ــ ــ ـــتخـدمة لتحـديـد أي ز�ـادة جو�ر�ـة �� مخـاطر االئتمـان �� سـ ــ ــ ـ ــ ــ ت الكميـة املسـ

ــــتحقاق�ا   ـ ــ ــ يومًا �عت�� ذات ز�ادة جو�ر�ة �� مخاطر االئتمان منذ االع��اف األو�� و�تم تحو�ل�ا  ٣٠وال��ائية. إن جميع املوجودات املالية ال�� تجاوز اسـ
 ملعاي�� األخرى ال �ش�� إ�� وجود ز�ادة جو�ر�ة �� مخاطر االئتمان.ح�� إذا �انت ا ٢إ�� املرحلة 

 

يتحمل
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عربي ودويل

مع �نهيار �ل�صيوعية, ت�صور �ل�صرت�كيون 
�ل�صيا�صة على �أنها م�صرح �أخالقي تت�صادم فيه »�لقيم«

قبل عام من النتخابات الرئا�سية, من الذي
 ما زال يوؤمن ببديل ي�ساري ملبارزة ماكرون ولوبان؟

�إذ� تعلق �لأمر بالعدد فاإن �ل�صورة كانت ناجحة,
 �أما جت�صــيد �لقـوة و�لبديــل, فتلك م�صـاألة �أخــرى

•• الفجر -كري�صتيان �صاملون 
ترجمة خرية ال�صيباين

   �إذ� كان هناك �صبب و�حد لالهتمام باجتماع قادة 
مالحظة  ف�صيكون   ,2021 �أبريل   17 يف  �لي�صار 
طريق  على  لي�س  �ملنا�صبة  هذه  يف  �ملحرز  �لتقدم 
�حتاد �لي�صار, و�منا يف تلك �ملحاكاة. ذهب �حلدث 
�ل�صيا�صية,  و�حل�صابات  �حليلة  م�صرح  ور�ء  ما  �إىل 
مل  �ليوم,  ذلــك  يف  نف�صها.  �ملــوؤ�مــرة  ور�ء  ما  و�إىل 
حماكاة  يف  وقع  فقد  تاريخًيا,  �صيًئا  �لي�صار  ينجز 

�صاخرة لنف�صه.

»اأخطر كارثة نووية يف التاريخ«.. ماذا جرى قبل 35 عاما؟
الرو�سي،  والحت���اد  واأوك��ران��ي��ا  بيالرو�سيا  م��ن  ك��ال  الآن  ت�سم  وال��ت��ي 

ف�سال عن دول اأوروبية اأخرى
اإىل  الثالثة  البلدان  يف  �سخ�س  مليون   8.4 من  يقرب  ما  وتعر�س 

الإ�سعاع، ح�سبما ذكرت منظمة الأمم املتحدة يف موقعها الإلكرتوين.
الكارثة مبا�سرة،  اأعقاب  اإطفاء يف  امل�سنع ورجل  31 عامال يف  وتويف 
معظمهم من الإ�سعاع احلاد، فيما اأ�سيب اآلف اآخرون يف وقت لحق 

باأمرا�س ذات �سلة بالإ�سعاع مثل ال�سرطان.
190/45، داعية  القرار  العامة  1990، اعتمدت اجلمعية  ويف عام 
فيه اإىل “التعاون الدويل يف معاجلة الآثار الناجمة عن حادثة حمطة 
م�ساركة  بداية  ذلك  ومّثل  وتخفيفها”،  النووية  للطاقة  ت�سرينوبيل 

الأمم املتحدة يف اجلهود املبذولة لإنعا�س ت�سرينوبيل.

•• عوا�صم-وكاالت

الذي  للحادث  والثالثني  اخلام�سة  ال�سنوية  الذكرى  العامل،  يحيي 
اأبريل   26 يف  باأوكرانيا  النووية  للطاقة  ت�سرينوبيل  حمطة  يف  وقع 

1986، والذي يعد واحدا من اأخطر احلوادث النووية يف التاريخ.
واعتربت الأمم املتحدة يف تغريدة على ح�سابها على تويرت اأن ما جرى 

يف ت�سرينوبيل يعد بني اأخطر احلوادث النووية يف التاريخ.
األ تن�سى معاناة مئات الآلف من الن�ساء والرجال  “يجب  واأ�سافت: 

والأطفال املتاأثرين بالتلوث الإ�سعاعي«.
واأدى انفجار يف حمطة ت�سرينوبيل للطاقة النووية يف عام 1986 اإىل 
انت�سار �سحابة م�سعة على اأجزاء كبرية من الحتاد ال�سوفياتي اآنذاك، 

ب�ساأن  التعاون  لتن�سيق  ال��وك��الت  ب��ني  م�سرتكة  عمل  فرقة  واأن�سئت 
ت�سرينوبيل.

ومنذ عام 1986، د�سنت املوؤ�س�سات التابعة لالأمم املتحدة واملنظمات 
م�ساريع  من  م�سروعا   230 عن  يزيد  ما  الرئي�سية  احلكومية  غري 
واإعادة  ال��ن��ووي��ة  وال�سالمة  ال�سحة  جم��الت  يف  وامل�ساعدة  البحوث 

التاأهيل والبيئة واإنتاج الأغذية النظيفة واملعلومات.
 71/125 املتحدة، مبوجب قرارها  العامة لالأمم  واأعلنت اجلمعية 
2016، �سعيا منها لزيادة الوعي بالآثار الطويلة  8 دي�سمرب  امل��وؤرخ 
الأجل لكارثة ت�سرينوبيل، اإعالن يوم 26 اأبريل بو�سفه اليوم لإحياء 
ذكرى كارثة ت�سرينوبيل، على اأن يبداأ الحتفال به كل �سنة اعتبارا من 

عام 2017.

الفلبني تتجاوز مليون
 اإ�سابة بفريو�ص كورونا 

•• مانيال-رويرتز

اأعلنت الفلبني اأم�س الثنني اأن العدد الإجمايل حلالت الإ�سابة بفريو�س 
اآلف  كورونا يف البالد جتاوز املليون يف الوقت الذي توا�سل فيه ت�سجيل 

الإ�سابات اجلديدة يف منطقة العا�سمة، بوؤرة تف�سي املر�س.
العدد  لريتفع  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة   8929 �سجلت  اإن��ه��ا  ال�سحة  وزارة  وق��ال��ت 
الإجمايل اإىل اأكرث من مليون، يف حني ارتفعت الوفيات اإىل 16853 بعد 

ت�سجيل 70 وفاة جديدة.
وتاأتي الفلبني يف املركز الثاين من حيث عدد الإ�سابات والوفيات يف جنوب 

�سرق اآ�سيا بعد اإندوني�سيا.

�لرئا�صية �لفرن�صية 2022

خ�سر الي�سار فر�سته, لأنه مل يعد واقًعا �سيا�سًيا...!
يف �جتماع قادة �لي�صار, كانت �لأ�صبقية للحا�صرين على �لأفكار

ب��ع��د اأرب���ع���ني ع���اًم���ا ت��ق��ري��ًب��ا من 
اأعاد  م��ي��رتان،  فران�سوا  انتخاب 
مت��ث��ي��ل احت�����اد ال���ي�������س���ار... على 

ح�سابه.
   مت عر�س امل�سرحية خلف اأبواب 
م��غ��ل��ق��ة يف غ��رف��ة اج��ت��م��اع��ات يف 
على  العا�سرة،  ال��دائ��رة  يف  فندق 
مرمى حجر من كانال دي لورك، 

و�سط بوبولند. 
ت���خ���ّي���ل مكان  امل���م���ك���ن  ك�����ان م����ن 
اأو  اأك��رث رم��زي��ة )ب��ور���س��ة العمل 
�سبيل  على  امل�سرتك،  ال�سندوق 
ل��ه��ذا الإ����س���دار اجلديد  امل���ث���ال( 
1981، ولكن مت  10 مايو  من 
يكن  مل  بحيث  ب�سرعة  التنظيم 
الرموز.  يف  للتفكري  وق��ت  هناك 
ل��ق��د ك��ان��وا ه��ن��اك، وه����ذا يف حد 

ذاته اإجناز.

�لرد على
 �ل�صتطالعات باإ�صار�ت

   توافد ع�سرين �سيا�سًيا ي�سارًيا 
على  �سهرة  اأق��ل  اأو  ال�سيت  ذائ��ع 
اأب���������واب ف����ن����دق ه����ول����ي����داي اإي����ن 
تلفزيون  للعبة  مر�سحني  م��ث��ل 
الواقع. الأولوية كانت للكا�ستينغ 
وللم�سوؤولني  ال����دي����ك����ور،  ع���ل���ى 
الأمر  ك��ان  اإذا  الأفكار…  على 
ال�سورة  ف������اإن  ب���ال���ع���دد،  ي��ت��ع��ل��ق 
القوة  جت�سيد  اأم��ا  ناجحة،  كانت 

والبديل، فهذه م�ساألة اأخرى.
   من الوا�سح اأنه مل يكن الق�سد 
�سيا�سي  رد  تقدمي  الجتماع  من 
على الأزم��ة التي متر بها البالد 
�سيا�سية،  اق��ت�����س��ادي��ة،  )���س��ح��ي��ة، 
بديل لرجتال  وت��ق��دمي  رم��زي��ة( 
�سائعة  على  للرد  ولكن  ال�سلطة، 
اعتماده:  مت  م�����س��ح  م���ن  ول�����دت 
يف  لوبان  ملارين  حمتمل  انت�سار 
“احتمال  الرئا�سية  النتخابات 
تدعمه درا���س��ة منذ ذل��ك احلني، 
ويتنّزل  املحرر”.  م���الح���ظ���ة 
تعليقات  حلقة  يف  الجتماع  ه��ذا 
ا�ستطالعات  على  للرد  اإعالمية 
اإ�سارات  اأك��رث،  ل  باإ�سارات  ال��راأي 
ع��ل��ى وح�����دة ال�������س���ف، وع���ل���ى مّل 
م�سرتكا  برناجًما  لي�س  ال�سمل، 
غ��ام�����س��ة، ولي�س  اأج���ن���دة  ول��ك��ن 
لخ���ت���ي���ار م��ر���س��ح وح������دة، وامن���ا 
ع���ن طريق  ال���س��ت��ب��ع��اد  م��ن��ط��ق 
الق�����������رتاع، ك���م���ا ه����و احل�������ال يف 

تلفزيون الواقع.
ل��ل��م��رة الأوىل  ال��ت��ق��ي��ن��ا  »ل��ق��د     
م��ن��ذ ف����رتة ط��وي��ل��ة، وه�����ذا خرب 
اأوليفييه  قال  �سار يف حد ذاته”، 

للحزب  الأول  ال�����س��ك��رت��ري  ف����ور، 
امل�سوؤول  ال�سرتاكي. ووفًقا لهذا 
 ،2022 ع���ام  ل��ل��ف��وز  ال�سيا�سي، 
يجّمع”.  م��ر���س��ح  اإىل  “نحتاج 
من  ي���ئ�������س���وا  ال�����ذي�����ن  “اأولئك 
يقولوا  ان  مي��ك��ن��ه��م  ال�����س��ي��ا���س��ة 
اأن �سيًئا ما يحدث”...  لأنف�سهم 
جدا”،  “واعد  جدا”،  “ايجابي 
جميع  م���ن  ت�����رّدد  جيد”،  “جو 

اجلهات. 
“مل يكن الأم��ر ردي��ًئ��ا، ومل تكن 
الأخرى”،  اأعلى من  كلمة  هناك 
)الي�سار  الوروب����ي  النائب  اأ���س��ار 
اجل�����م�����ه�����وري وال�������س������رتاك������ي( 
يكن  “مل  م����وري����ل.  اإمي����ان����وي����ل 
خطورة  اجلميع  ي���درك  �سيئا... 
اللحظة وم�سوؤوليتنا اجلماعية”، 
وح�سب  ج����ادوت.  يانيك  ي�سيف 
–اخل�سر-، كان  �ساندرين رو�سو 
نف�سي  ع����الج  م��ع��ن��ى  ل��الج��ت��م��اع 
لزوجني: “حتدثنا باإ�سهاب، كان 
م��ن اجل��ي��د ت��ك��رار الأ���س��ي��اء، كما 

بني الأزواج امل�سنني«.
�نقالب جثة كبرية

ال����الف����ت يف ه�����ذا الج���ت���م���اع،     
غ��ي��اب��ه. نحن  ب��ل  لي�س الخ�����راج 
اأو  ب���روت���وك���ول  ن��ت��ح��دث ع���ن  ل 
من  اأي  م���راع���اة  ي��ت��م  مل  اآداب. 
ال��ق��واع��د ال��ر���س��م��ي��ة ال��ت��ي حتكم 
اأو  الج��ت��م��اع��ات ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
اج���ت���م���اع���ات اأق���������س����ام الأح��������زاب 
موب  فال�س  جمرد  واجلمعيات. 
مت ا����س���ت���دع���اوؤه ع��ل��ى ع��ج��ل على 
الجتماعي.  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 

الواقع  يف  امل��ارك�����س��ي��ة  غ��ر���س��ت��ه 
وعهدت  احل��ق��ي��ق��ي  ال���راأ����س���م���ايل 
تقا�سم  ت��ف��او���س��ي يف  ب����دور  اإل��ي��ه 
املال والعمل. منذ  راأ�س  مداخيل 
ال�����س��ت��ي��ن��ات، اأ����س���اف ال��ي�����س��ار اإىل 
الكفاح �سد التفاوت القت�سادي، 
الثقافية، ثم  ما ي�سمى باملطالب 
مل  البيئية.  واأخ����رياً  املجتمعية، 
يعد يرغب فقط يف تغيري العمل، 
باأكملها... ثم ن�سي  ولكن احلياة 
التخلي عن  خ��الل  وم��ن  العمل. 
جم���ال ع��الق��ات الإن���ت���اج، اخترب 
ن��وًع��ا م��ن الف��رتا���س يف  الي�سار 
الدفاع  ع��ن  توقف  القيم.  �سماء 
ل�سالح  ال���ع���م���ال  م�����س��ال��ح  ع����ن 
الدفاع عن حقوق الإن�سان. ومن 
اأ�سبح  الج���ت���م���اع���ي���ة،  ال��ن��اح��ي��ة 
حد  ع��ل��ى  “مقد�ًسا”،  ال��ي�����س��ار 
ب��ودري��الر ع�سية عام  تعبري ج��ان 
لنغ  ج���اك  و���س��ي��ذه��ب   .1981
 10 اأن��ه يف  التاأكيد على  اإىل حد 
احلدود  الفرن�سيون  “عرب  مايو 

التي تف�سل بني الليل والنور«.
الذي  القوى،     لقد فقد ميزان 
ك�����ان ح���ت���ى ذل�����ك احل�����ني هيكل 
معناه.  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  احل��ق��ي��ق��ة 
ونهاية  ال�����س��ي��وع��ي��ة  ان��ه��ي��ار  م��ن��ذ 
العظيمة،  الن���ع���ت���اق  ����س���ردي���ات 
ال�سيا�سة  ال���س��رتاك��ي��ون  ت�����س��ور 
على اأنها م�سرح اأخالقي تت�سادم 
ك���ان  و������س�����واء  “القيم”.  ف���ي���ه 
اأو  جمتمعًيا،  اأو  اجتماعًيا  ذل��ك 
فقد  دب��ل��وم��ا���س��ًي��ا،  اأو  اق��ت�����س��ادًي��ا 
اأنف�سهم كمدافعني  اأثبت ممثلوه 

ي��رت��دي كّمامته،  ك���ان  ك��ل واح���د 
مم��ا خ��ّف��ف م��ن ح���دة الختالف 
الوحيد  ه��و  ج���ادوت  ال�سهرة.  يف 
الذي برز ب�سبب طول قامته وبدا 
الهيمنة  ن��وًع��ا م��ن  اأن����ه مي��ار���س 
املجموعة...  ع���ل���ى  ال��غ��ام�����س��ة 
م�����س��روع الل��غ��اء الن��ت��خ��اب��ي كان 
ه��و. ول��ف��رتة وج��ي��زة، كنا �سرى 
فيه معّلم ل كا�سا دي بابيل دون 

ح�س التنظيم.

الي�سار  اإذا مل يكن لدى  الو�سع. 
ف���ر����س���ة ل��ك�����س��ب ال�����س��ل��ط��ة عام 
2022، فهذا لي�س لأنه منق�سم 
ميكن  ل  ك��ت��ل��ت��ني  اإىل  وم��ق�����ّس��م 
ال��ت��وف��ي��ق ب��ي��ن��ه��م��ا -ه�����ذه جمرد 
اآثار جانبية -اإنه بب�ساطة مل يعد 

موجوًدا كواقع �سيا�سي«.

�صخرية بال عاطفة
الع�سرين،  ال�����ق�����رن  ط��������وال     

تقرير،  ل  اأع���م���ال،  ج����دول  ل     
ال�سيوف  اخ��ت��ي��ار  ي�ستجب  ومل 
كان  مت��ث��ي��ل��ي��ة.  م��ع��اي��ري  اأي  اىل 
للحزب ال�سرتاكي خم�سة نواب، 
وف��رن�����س��ا امل��ت��م��ردة واح����د فقط، 
وك�����ان ل��ل��خ�����س��ر م���ا ل ي��ق��ل عن 
ثالثة مر�سحني على العداد. مت 
ت��رك ب��اب الدخول واخل��روج من 
الوا�سح  وم��ن  مفتوحا،  الفندق 
اأن ال�سيوف كانوا هناك للتقاط 

�����س����ورة... ����س���ورة الحت������اد. ويف 
غ����ي����اب ب����رن����ام����ج م���������س����رتك، مت 
غام�س:  وع����د  ع��ل��ى  الق��ت�����س��ار 
ال���ب���ع�������س مرة  ب��ع�����س��ن��ا  ����س���رى 
اأخ��رى. قبل عام من النتخابات 
الرئا�سية، من الذي ما زال يوؤمن 
مل���ب���ارزة ماكرون  ي�����س��اري  ب��ب��دي��ل 
ولوبان التي اأعلنتها ا�ستطالعات 

الراأي؟
   مي��ك��ن��ن��ا ت��ق��دمي ت��ف�����س��ري لهذا 

اأخالقية،  اإن�سانية  عن:  �سر�سني 
وح������ق ال����ت����دخ����ل ال����س���ت���ع���م���اري 
اخلال�سة،  والعلمانية  اجل��دي��د، 

والت�سدد املحا�سبي، اإلخ.
الي�سار يف     منذ ث��الث��ني ع��اًم��ا، 
املعايري  م���ن  ال�����س��ل��ط��ة، حم����روم 
وحتّول اإىل الليربالية اجلديدة، 
ان��ه��ار يف ح��د ذات����ه. ل��ق��د اأم�سى 
اإدارة  بني  اجلمع  يف  �سنوات  �سبع 
واملحاكاة  النيوليربالية  الأزم��ات 

الذاتية للقيم.
ال�سلطة  دي��ارك��ّي��ة  اأف�سحت  وق��د   
اجلمهورية  ظ���ل  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
�سد  )ال�����رئ�����ي�����������س  اخل����ام���������س����ة 
رئ��ي�����س ال�������وزراء( ال��ط��ري��ق اأم���ام 
الإدارة  اأك�����رث:  وظ��ي��ف��ي  اح��ت��ك��ار 
وبيلهان.  دي���ل���ور  والت���������س����ال... 
ثقافته  ه��ن��اك  ال��ي�����س��ار  �سي�سوغ 
وف�سيلتهم  وق���ادت���ه،  احل��ك��م،  يف 
ال��زائ��ف��ة. م��ا زل��ن��ا نعي�س يف دوار 
املحاكاة ه��ذا، وال��ذي كانت فرتة 
اخلم�س �سنوات للرئي�س فرن�سوا 
هولند اأبرز ما فيه... لقد فقدت 
بال�ست�سالم  �سغفها  ال�����س��ي��ا���س��ة 
لي�سار  ع���اط���ف���ة  ب����ال  ل�����س��خ��ري��ة 

كوميدي.
كاتب. بعد �أن كان م�صاعًد� 
مليالن كوندير�, �أ�ص�س عام 
1993 �لربملان �لدويل للكّتاب 
و�صبكة مدن �لالجئني. وهو 
موؤلف للعديد من �لكتب, منها 
“ �آلة �صنع �لق�ص�س و�إعادة 
�صياغة �لعقول” و”طغيان 
�ملهرجني«. 

�سورة جماعية من دون وحدة حقيقية اأوليفييه فور، ال�سكرتري الأول للحزب ال�سرتاكي

لقاء الحبة... مثل زمان

يانيك جادوت حزب اأوروبا البيئة - اخل�سر

النائب الوروبي اإميانويل موريل
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احلب�سي:  �سارة  واأ�سافت  ة«.  املخَُحالَّ
بت�سريعات  اللتزام  ن�سبة  “تخطت 
���س��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�������س���اف���ة لدى 
�سملتها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن�����س��اآت 
املنفذة  ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  احل����م����الت 
 2021 م���ن  الأول  ال���رب���ع  خ���الل 
موؤ�سراً  ي��ع��د  مم��ا   ،%  77 ن�سبة 
مبعدلت  امل��ل��ح��وظ  التح�سن  على 
اأ�����س����واق  الل�����ت�����زام ال�������س���ري���ب���ي يف 
الدولة، و�ستوا�سل الهيئة حمالتها 
اجلهات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  التفتي�سية 
زي������ادة معدلت  ب���ه���دف  امل��خ��ت�����س��ة 
الل����ت����زام ال�����س��ري��ب��ي، واحل�����د من 
للت�سريعات  امل��خ��ال��ف��ة  ال��ت��ع��ام��الت 
اآملني  ال�����س��ري��ب��ي��ة،  والإج���������راءات 
لل�سريبة  اخلا�سعني  جميع  قيام 
الت�سريعات  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ب���الل���ت���زام 

ال�سريبية جتنباً للمخالفات«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإطار جهودها الرقابية امل�ستمرة 
وزيادة  امل�ستهلكني  حقوق  حلماية 
ال�سريبي؛  الم���ت���ث���ال  م�����س��ت��وى 
لل�سرائب  الحتادية  الهيئة  نفذت 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   -
ميدانية  زي�����������ارات   2،707  -
35 حملة يف  خ��الل  م��ن  تفتي�سية 
اإم����ارات  بجميع  امل��ح��ل��ي��ة  الأ����س���واق 
من  الأول  ال���رب���ع  خ����الل  ال���دول���ة 
ال��ع��ام احل���ايل. واأك���د ���س��ع��ادة خالد 
الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  الب�ستاين  علي 
الو�سائل  اأن  لل�سرائب  الحت��ادي��ة 
املتطورة التي تطبقها الهيئة خالل 
تتوافق  وال��ت��ي  التفتي�س،  عمليات 
م��ع اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات مت��ك��ن فرق 
بدقة  مهامها  تنفيذ  من  التفتي�س 

املتبادلة  بو�سوح جميع اللتزامات 
ال�سرائب  وداف����ع����ي  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���ني 
م��ع احل��ر���س ال��ك��ام��ل ع��ل��ى حماية 
امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني م���ن خ���الل اإج������راءات 
اأ�سواق  على  الرقابة  لإحكام  دقيقة 
معايري  ب���اأع���ل���ى  ت��ت��م��ي��ز  ال�����دول�����ة 

الو�سوح وال�سفافية.
واأو����س���ح���ت ����س���ارة احل��ب�����س��ي مدير 
ال�سريبي  والإن��ف��اذ  المتثال  اإدارة 
اأن  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  يف 
الزيارات امليدانية التفتي�سية املنفذة 
من  الأوىل  الثالثة  ال�سهور  خالل 
ال���ع���ام احل����ايل مت خ��الل��ه��ا �سبط 
ب�سريبة  ت��ت��ع��ل��ق  خم��ال��ف��ة   256
خمالفة  و248  امل�سافة،  القيمة 
�سمن  ملنتجات خمالفة  )�سبطية( 
لل�سريبة  اخل��ا���س��ع��ة  ال�����س��ل��ع  ف��ئ��ة 
النتقائية بلغت قيمتها الإجمالية 

مليون   75 الهيئة  ر�سدتها  التي 
درهم، متثلت يف نحو 3.3 ماليني 
التبغ ومنتجاته  علبة خمالفة من 
ال�سريبية  “الطوابع  حت��م��ل  ل 
األ���ف   58.2 ون���ح���و  الرقمية”، 
ك���ي���ل���و ج�������رام م�����ن م���ن���ت���ج���ات تبغ 
التي  املخالفة  )املع�سل(  الأرج��ي��ل��ة 
ال�سريبية  “الطوابع  حت��م��ل  ل 
اأدوات  م��ن  و1،316  الرقمية”، 
وملحقاتها  الإلكرتونية  التدخني 
الإلكرتوين  بالنظام  م�سجلة  غري 

للهيئة الحتادية لل�سرائب.
ال����زي����ارات  ه����ذه  “خالل  وق����ال����ت: 
اأكرث  �سبط  كذلك  مت  التفتي�سية 
خمالفة  ع����ب����وة   11،166 م����ن 
م���ن ال�����س��ل��ع الن��ت��ق��ائ��ي��ة الأخ�����رى 
الغازية،  امل�����س��روب��ات  ت�سمل  ال��ت��ي 
وامل�سروبات  ال��ط��اق��ة  وم�����س��روب��ات 

ك��ب��رية، وذل��ك ع��رب اأح���دث الآليات 
امليدانية والإلكرتونية، مما ي�ساهم 
يف اإحكام الرقابة على الأ�سواق ملنع 
منتجات  تخزين  اأو  ت���داول  اأو  بيع 
القيمة  ل�����س��ري��ب��ة  م�����س��ت��وف��اة  غ���ري 
النتقائية  ال�سريبة  اأو  امل�����س��اف��ة 
“ من  ���س��ع��ادت��ه:  وق���ال  امل�ستحقة. 
ب��ني ه���ذه الآل���ي���ات ال��ه��ام��ة “نظام 
التبغ  على  املميزة  العالمات  و�سع 
حيز  دخ������ل  ال�������ذي  ومنتجاته” 
من  الأول  م���ن  اع���ت���ب���اراً  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
لقرار  تنفيذاً   2019 ع��ام  يناير 
املوقر رق��م )42(  ال���وزراء  جمل�س 
حيث  ال�����س��اأن،  ب��ه��ذا   2018 ل�سنة 
ال�سريبية  “الطوابع  تثبيت  يتم 
ال�سجائر  ع��ل��ب  ع��ل��ى  الرقمية” 
وال��ت��ب��غ وم��ن��ت��ج��ات��ه مب���ا ف��ي��ه��ا تبغ 
ولفائف  )امل����ع���������س����ل(  الأرج�����ي�����ل�����ة 

كهربائياً،  ت�سخن  ال��ت��ي  ال�سجائر 
بعد ت�سجيل هذه الطوابع يف قاعدة 
ال��ب��ي��ان��ات ب��ال��ه��ي��ئ��ة، وي��ت�����س��م��ن كل 
اإلكرتونياً  م�سجلة  معلومات  طابع 
خا�س  ب���ج���ه���از  ق����راءت����ه����ا  مي���ك���ن 
املخولون  امل��ف��ت�����س��ون  ي�����س��ت��خ��دم��ه 
ال�سريبة  �سداد  من  للتاأكد  بذلك 

على هذه املنتجات«.
واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه: “ ت��وؤك��د ن�سب 
الل�������ت�������زام ال�������س���ري���ب���ي ال����ت����ي مت 
احلمالت  نتائج  واق��ع  من  ر�سدها 
الربع  خ���الل  امل��ن��ف��ذة  التفتي�سية 
جناح  احل������ايل  ال����ع����ام  م����ن  الأول 
اجلهود الرقابية للهيئة الحتادية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلهات  ل��ل�����س��رائ��ب 
ذاته  ال��وق��ت  ويف  الأخ�����رى،  املعنية 
مل�ساعدة  ج��ه��وده��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ك��ث��ف 
المتثال  ع��ل��ى  الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات 

ال�سريبية  والإج����راءات  لالأنظمة 
ا�سرتاتيجيني  �سركاء  باعتبارهم 
الذاتي  الم��ت��ث��ال  م���ن  لتمكينهم 
النظام  بكفاءة ووعي مع  والتعامل 

ال�سريبي«.
على  الهيئة  ح��ر���س  �سعادته  واأك���د 

ت�سرب  م����ن  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  ح���م���اي���ة 
ال��غ��ري مطابقة  ال�����س��ارة  امل��ن��ت��ج��ات 
الدولة،  املعتمدة يف  ملعايري اجلودة 
من  ال�سريبي  ال��ت��ه��رب  ومكافحة 
للت�سريعات  الدقيق  التنفيذ  خالل 
والإجراءات ال�سريبية التي حددت 
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املختلفة  الكمبيوتر  اأنظمة  عرب  الكوانتوم  خوارزميات  لدعم   Qibo
، مبا يف ذل��ك دع��م م�سرعات الأج��ه��زة مثل وح��دات معاجلة الر�سومات 
يف  �سهولة  التنوع  ه��ذا  ويتيح  املتعددة.  الكوانتوم  واأج��ه��زة   )GPUs(
مكتوبة  وكيبو  والتطبيقات.  البحث  وي�سرع  الكوانتوم   برجمة  اإج��راء 
 (++ C / C  )++و �سي  /  �سي )Python( بلغات الربجمة مثل بايثون
و هي عبارة عن نقطة الدخول ملن�سة برجمية كاملة، قادرة على ت�سغيل 
اأجهزة كمبيوتر وحماكيات كوانتوم خمتلفة.  كوانتوم عرب  خوارزميات 
وتعترب كيبو  م�سروع م�سرتك ملركز بحوث الكوانتوم، بالتعاون مع �سركة 
بر�سلونة،  يف  ومقرها  الكوانتوم  حلو�سبة  تيك”  كوانتوم  “كيليمنجارو 
اأخ��رى.  ويقود فريق  مركز بحوث  اإىل جانب باحثني يف مراكز عاملية 
الكوانتوم التابع ملعهد البتكار التكنولوجي كبري الباحثني الربوفي�سور 
 )Qibo( خو�سيه اإجنا�سيو لتوري. وقد مت ن�سر اأول حماكاة من كيبو

يف �سبتمرب 2020، ومن املقرر اإطالق الن�سخة النهائية خالل العامني 
القادمني. ويف معر�س تعليقه على الإعالن، قال �سعادة في�سل البناي، 
كيبو  لغة  “�ستوفر  التكنولوجيااملتطورة:  اأبحاث  ملجل�س  العام  الأم��ني 
مفتوحة امل�سدر ميزة كبرية يف عامل الربجمة، و�ستقدم م�ساهمة كبرية 
الدرا�سات  وتعترب  العلمية.  ال�ستك�سافات  وتطوير  الأب��ح��اث  ملجتمع 
املرجعية الأولية التي تخُظهر تفوق كيبو  على غريها من لغات احلو�سبة، 
مركز  يف  حالياً  اإجرائها  يتم  التي  الأب��ح��اث  ج��ودة  على  وا�سحاً  موؤ�سراً 
قال  جانبه،  ومن  التكنولوجي«.  البتكار  ملعهد  التابع  الكوانتوم  بحوث 
الباحثني يف مركز بحوث  اإجنا�سيو لت��وري، كبري  الربوفي�سور خو�سيه 
احلدود.  تتجاوز  التي  البتكارات  ب��اإجن��از  ملتزمون  “نحن  الكوانتوم: 
نطاق  على  للمجتمع  ملمو�سة  فوائد  للحو�سبة  كوانتوم  ميزة  و�ستوفر 

اأو�سع ي�سمل علوم احلياة والذكاء ال�سطناعي والتمويل«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

جمل�س  يف  التطبيقية  الأبحاث  ذراع  التكنولوجي،  البتكار  معهد  اأعلن 
الكوانتوم  بحوث  مركز  قيام  عن  اأم�س  املتطورة،  التكنولوجيا  اأب��ح��اث 
التابع له بتطوير اأول ن�سخة حماكاة من كيبو )Qibo(، لغة برجمة 
حو�سبة الكوانتوم متعددة ال�ستخدامات ومفتوحة امل�سدر، بالتعاون مع 
�سل�سلة  اأعقاب  يف  التطور  هذا  وياأتي  العامل.  اأنحاء  جميع  من  باحثني 
اأطلقها معهد البتكار التكنولوجي منذ  املتتالية التي  من الت�سريحات 
اأبحاث التكنولوجيا املتطورة  اأوىل اجتماعات جمل�س الإدارة يف جمل�س 
التكنولوجي نحو حتقيق  البتكار  وي�سعى معهد   .2020 اأغ�سط�س  يف 
ابتكارات جتعل العامل مكاناً اأف�سل، و�سي�سهم تطوير لغة برجمة مفتوحة 
امل�سدر بتحقيق فوائد جمدية  ملجتمع البحث العلمي.  و مت ت�سميم لغة 

»حرة احلمرية بال�سارقة« توؤكد مكانتها كوجهة رائدة 
لل�سركات وال�ستثمارات الأجنبية الراغبة بالنطالق نحو العاملية 

التفاهم ياأتي يف اإطار م�ساعي املجل�س لتو�سيع قاعدة ال�سراكات ال�سرتاتيجية 
مع خمتلف املوؤ�س�سات املعنية لتوفري الدعم والرعاية لالأع�ساء، م�سرية اإىل 
اأن املذكرة ت�سكل اإطارا تنظيميا للتعاون مع الدائرة، بهدف تعزيز العالقات 
امل��راأة يف  وحتقيق ال��روؤى والأه���داف امل�سرتكة لت�سجيع ري��ادة الأعمال ودع��م 
قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، مبا يخدم روؤية وتوجهات دولة الإمارات 
يف النهو�س بهذا القطاع احليوي، عن طريق م�ساهمة هذه ال�سراكة يف توفري 
الدعم مل�ساريع رائدات الأعمال من اأع�ساء املجل�س والنتقال بها اإىل مراحل 
اأعلى من التطور والتو�سع، بال�ستفادة من اإمكانيات دائرة التنمية القت�سادية 
وخرباتها الرائدة يف هذا ال�ساأن وقدرتها على حتقيق النمو لأع�ساء املجل�س 
وتعزيز مكانتهم.   ولفتت �سعادة الدكتورة اإىل اأن املذكرة تاأتي ا�ستمرارا لدور 
املجل�س يف دعم وم�ساندة قطاع ريادة الأعمال الذي يحظى بالأولوية �سمن 
دبي  مكانة  تر�سيخ  يف  امل�ساهمة  اإىل  الرامية  ومبادراته  براجمه  من  العديد 
الهام  ال��دور  اإىل  م�سرية  املنطقة،  م�ستوى  على  الأعمال  لريادة  مهم  كمركز 
الأع��م��ال، وتزويدها  امل��راأة يف بيئة  املجل�س وحر�سه على متكني  ال��ذي يوؤديه 
تعزيز  ع��ن  ف�سال  عملها،  جم��الت  يف  العاملية  واملمار�سات  اخل���ربات  ب��اأح��دث 

متطورة  ب��ط��رق  واإنتاجيتها  كفاءتها 
جانبها،  من  م�سروعها.  جناح  ت�سمن 
اإدارة  مدير  الأف����ردي،  م��رمي  �سرحت 
دبي  اقت�سادية  يف  احلكومي  الت�سال 

على  دب����ي  اق��ت�����س��ادي��ة  “تركز  ق��ائ��ل��ة: 
لت�سمل  جهودنا  ت�ساعفت  حيث  الأع��م��ال،  وري���ادة  ال��ت��ج��ارة  يف  امل���راأة  متكني 
مناطق جغرافية ودميوغرافية اأو�سع من خالل مبادرات مثل برنامج املراأة يف 
التجارة الدولية – ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وغريها. بالإ�سافة، ن�سعى 
اإحدى  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  عرب 
الأع��م��ال من خالل  ري��ادة  دع��م وتعزيز ثقافة  اإىل  دب��ي،  اقت�سادية  موؤ�س�سات 
والتمويل  وال�ست�سارات  املتخ�س�س  التدريب  مثل  متنوعة  خ��دم��ات  توفري 
وي�سعدنا  النا�سئة.  ال�سركات  ومن��و  الأف��ك��ار  ل�ستقطاب  احلا�سنات  وت��وف��ري 
وتعزيز  للمراأة  والتجارة  الأعمال  ري��ادة  املتنوعة يف  الفر�س  تقدمي  موا�سلة 
بال�سراكة مع جمل�س  وامل�ستدامة  ال�ساملة  القت�سادية  التنمية  نحو  جهودنا 

�سيدات الأعمال يف دبي«.

تريليون درهم اإجمايل موجودات 5   2.157
بنوك اإماراتية مع نهاية الربع الأول 2021

•• اأبوظبي- وام:

العديد  الإماراتية  البنوك  بع�س  اأعلنت عنها  التي  املالية  النتائج  اأظهرت 
العام  من  الأول  الربع  خالل  القطاع  ن�ساط  عن  الإيجابية  املوؤ�سرات  من 
الداعمة  القطاعات  اأه��م  اأح��د  اىل  بقوة  النمو  ع��ودة  عك�س  اجل���اري، مم��ا 
لالقت�ساد الوطني. وارتفع �سايف اأرباح 5 بنوك وطنية اإىل 6.3 مليار درهم 
خالل الربع الأول من العام اجلاري وذلك بالتزامن مع الرتفاع الكبري يف 
من   70% نحو  ت�سكل  دره��م  تريليون   2.157 اإىل  موجوداتها  اإجمايل 
اإجمايل موجودات اجلهاز امل�سريف الإماراتي بح�سب اأحدث الأرقام ال�سادرة 
اأرق��ام امل�سرف املركزي قد اأظهرت  عن م�سرف الم��ارات املركزي. وكانت 
3.179 تريليون درهم  اإىل  امل�سريف و�سل  القطاع  اإجمايل موجودات  اأن 
�سملها  التي  البنوك  وجنحت   . اجل��اري  العام  من  نوفمرب  �سهر  نهاية  يف 
الر�سد /اأبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، اأبوظبي التجاري، ال�سارقة 
الودائع  اأم��وال  من  املزيد  ا�ستقطاب  يف  الإ�سالمي/  الإم���ارات  الإ�سالمي، 
 1.347 ر�سيدها  اإجمايل  من  رفع  مما   2021 من  الأول  الربع  خالل 

تريليون درهم .
وتف�سيال فقد ارتفع اإجمايل موجودات البنوك التي �سملها الر�سد بن�سبة 
%4.7 خالل الربع الأول من العام 2021 حيث بلغت قيمتها 2.157 
تريليون درهم مقارنة مع 2.059 تريليون درهم يف الربع ذاته من العام 
الربع  خالل   3.6% بن�سبة  منت  فقد  الودائع  م�ستوى  وعلى   .  2020
الأول من العام اجلاري قافزة اإىل 1.347 تريليون درهم باملقارنة مع 1.3 
تريليون يف الربع الأول من 2020 يف حني و�سل اإجمايل قيمة القرو�س 
اإىل 1.12 تريلون درهم. وت�سدر بنك اأبوظبي الأول قائمة اأكرب البنوك 
من حيث اإجمايل املوجودات التي ارتفعت اإىل م�ستوى 940.7 مليار درهم 
درهم  مليار   835 مع  باملقارنة   2021 العام  الأول من  الربع  نهاية  مع 
ت��اله بنك الم���ارات دب��ي الوطني الذي   2020 املقابل من ع��ام  يف الربع 
ارتفعت موجوداته من 691 مليار درهم اىل 695.1 مليار درهم خالل 

فرتتي الر�سد وبنك اأبوظبي التجاري 395.8 مليار درهم .
كذلك جاء بنك ابوظبي الأول باملركز الأول من حيث قيمة الودائع التي 
بلغت 568 مليار درهم يف نهاية الربع الأول من العام اجلاري فيما و�سلت 
238 مليار  459 مليار دره��م ونحو  اإىل  الوطني  يف بنك الم��ارات دبي 
درهم لبنك ابوظبي التجاري . وعلى �سعيد القرو�س فقد و�سلت قيمتها 
378 مليار درهم يف حني بلغت لدى بنك  اأبوظبي الأول نحو  لدى بنك 
الإم��ارات دبي الوطني 436 مليار درهم تقريبا ونحو 236 مليار درهم 

لدى بنك اأبوظبي التجاري.

•• دبي-الفجر:

وق�����ع جم��ل�����س ����س���ي���دات اأع�����م�����ال دبي 
التنمية  دائ������رة  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
تعزيز  اإىل  تهدف  ب��دب��ي،  القت�سادية 
اأع�ساء املجل�س،  التعاون امل�سرتك بني الطرفني يف دعم رائدات الأعمال من 
امل�ساريع  اخل��ربات يف جم��ال  وتبادل  املختلفة  المتيازات  خ��الل منحهن  من 
واملبادرات  الفعاليات  تنظيم  يف  التعاون  اإىل  اإ�سافة  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
والرتويج مل�ساريعهن، لتحقيق التنمية امل�ستدامة لأعمالهن وتلبية تطلعاتهن 
املهنية كع�سوات فاعالت يف اقت�ساد اإمارة دبي ودولة الإمارات عموما.  جرت 
نادين  قبل  من  توقيعها  ومت  الأح��د،  الأول  اأم�س  ي��وم  املذكرة  توقيع  مرا�سم 
اأعمال دبي، ومرمي الأفردي  حلبي مدير تطوير الأعمال يف جمل�س �سيدات 
ورحبت  بدبي.  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف  احلكومي  الت�سال  اإدارة  مدير 
اأعمال،  �سيدات  جمل�س  رئي�س  ال��ق��رق  �سالح  عي�سى  رج��اء  ال��دك��ت��ورة  �سعادة 
توقيع مذكرة  اأن  موؤكدة  بدبي،  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  التعاون مع  بهذا 

مليارات درهم مكا�سب اأ�سواق املال   4
الإماراتية يف جل�سة منت�سف الأ�سبوع 

•• اأبوظبي-وام:

ارتفعت وترية التح�سن يف اأداء اأ�سواق املال الإماراتية وذلك بعد جناحها يف 
القيمة  باملحافظة على متا�سكها، وجتاوزت مكا�سب  الأ�سبوع  بداية  جل�سة 

ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات املدرجة خالل جل�سة اأم�س 4 مليارات درهم.
وجاء التح�سن الذي �سهدته الأ�سواق املالية بالتزامن اأي�سا مع زيادة حجم 
املربمة  ال�سفقات  قيمة  بلغت  التداول، فقد  قاعات  اإىل  املتدفقة  ال�سيولة 

نحو 1.33 مليار درهم يف ختام التعامالت .
ل�سوق  العام  املوؤ�سر  ارتفع  ..فقد  املوؤ�سرات  حركة  م�ستوى  على  وتف�سيال 
اأقفل  ح��ني  يف  نقطة   2646 م�ستوى  بالغا   0.73% بن�سبة  امل��ايل  دب��ي 
نقطة   6146 م�ستوى  عند  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر 

بزيادة ن�سبتها %0.48 مقارنة مع اليوم ال�سابق .

تعزز من خطط التو�سع اخلارجي 
يف  خ�سو�ساً  فيها  للم�ستثمرين 
اإىل  الت�سدير  واإع����ادة  ال���س��ت��رياد 
املنطقة  وت���وف���ر  ال���ع���امل،  اأ�����س����واق 
اأبرزها  ع���دي���دة  ت��ن��اف�����س��ي��ة  م���زاي���ا 
كفاءة  تعزز  واح��دة  عمليات  نافذة 
الأعمال،  ممار�سة  وت�سهل  الأداء 
واإعفاءات �سريبية متعددة وحرية 
اإع��ادة راأ���س امل��ال والأرب���اح، وملكية 
�سريع  وت��وا���س��ل  ل��الأع��م��ال،  كاملة 

مع الأ�سواق الإقليمية والعاملية.

القت�سادي يف موؤ�سر على الن�ساط 
الكبري الذي ت�سهده هذه المارات 

.
ال�سركات  ف����روع  رخ�����س  وت�����س��ك��ل 
من  تقريبا   2.7% نحو  املحلية 
الأن�سطة  رخ�������س  ع����دد  اإج����م����ايل 
البالغة  ال���دول���ة  يف  الق��ت�����س��ادي��ة 
نهاية  يف  رخ�سة  األ��ف   765 نحو 
اأبريل  ���س��ه��ر  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف 

اجلاري .
املحلية  ال�����س��رك��ات  ف����روع  وت��ع��م��ل 

القت�سادية  الأن�����س��ط��ة  ك��اف��ة  يف 
وال�سناعة  التجارة  مقدمتها  ويف 
وغريها  والتكنولوجيا  واخلدمات 

من القطاعات الأخرى.
تو�سع  ا����س���ت���م���رار  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
املزيد  ب��اف��ت��ت��اح  املحلية  ال�����س��رك��ات 
م���ن ال���ف���روع ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا خالل 
الأ�سهر القادمة خا�سة مع ارتفاع 
الأن�سطة يف خمتلف  وترية حركة 
ال���ع���ام���ل���ة يف دول�����ة  ال����ق����ط����اع����ات 

المارات .

والأملانية  والفرن�سية  الإجنليزية 
واليابانية  وال��ك��ردي��ة  وال��رو���س��ي��ة 
وغريها ، وبلغ عدد امل�ساجد حول 
ال��ت��ي حت��ت��وي على �ساعات  ال��ع��امل 
تنتجها  ال���ت���ي  ال�������س���الة  اأوق���������ات 
 100،000 م���ن  اأك����رث  ال�����س��رك��ة 
م�����س��ج��د. وت��ع��ت��رب امل��ن��ط��ق��ة احلرة 
منطقة  اأك������رب  ث�����اين  ب���احل���م���ري���ة 
وت�سم  الإم��������ارات،  دول����ة  ح����رة يف 
وتتميز  اأرا����سٍ �سناعية وجت��اري��ة، 
حديثة  وم���راف���ق  م��ت��ط��ورة  ببنية 

الفروع  من  املزيد  بافتتاح  املحلية 
ال�����دول�����ة مع  اإم����������ارات  يف ج��م��ي��ع 
القطاعات  اإىل  ال��ن�����س��اط  ع�����ودة 
الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة وال���ذي 
اعتبارا من  الأوىل  ب��وادره  ظهرت 

الربع الأخري من العام املا�سي .
وال�سارقة  ودبي  اأبوظبي  زالت  ول 
%90 من  ن��ح��و  ع��ل��ى  ت�����س��ت��ح��وذ 
ال�سركات  ف������روع  ع�����دد  اإج����م����ايل 
المارات  دول��ة  يف  العاملة  املحلية 
الوطني  ال�����س��ج��ل  لأرق��������ام  وف���ق���ا 

•• ال�صارقة-الفجر:

ال��ت��ي حتتلها  ل��ل��م��ك��ان��ة  اإث���ب���ات  يف 
املنطقة  وه��ي��ئ��ة  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة 
احل���رة ب��احل��م��ري��ة ك��وج��ه��ة عاملية 
الأجنبية  وال�ستثمارات  لل�سركات 
الراغبة يف النطالق نحو العاملية، 
ال�سام  “اأوائل  ����س���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
املتخ�س�سة  والتجارة”  لل�سناعة 
ال�سالة  اأوق����ات  ���س��اع��ات  ب�سناعة 
املبتكرة  الإلكرتونية  وال�سناعات 
ا�ستطاعت  اأن��ه��ا  الوائ������ل،  م��ارك��ة 
اأن اتخذت من حرة احلمرية  بعد 
العام  يف  ل���ه���ا  م���ق���را  ب���ال�������س���ارق���ة 
مبنتجاتها  ت�����س��ل  اأن  م،   2013
�سوق   100 م��ن  اأك���رث  اإىل  ال��ي��وم 
ح���ول ال��ع��امل، وذل���ك ارت��ف��اع��اً عن 
تخدمها  ك��ان��ت  ف��ق��ط  ���س��وق��اً   50
الدولة،  يف  اأعمالها  تاأ�سي�س  قبل 
اأكرث من  حمققة ن�سبة منو بلغت 
العاملية  الأ�سواق  %100 يف عدد 
التي ت�سلها منتجاتها، مبا يعزيز 

وجه اخل�سو�س كانت بيئة خ�سبة 
وانتقالها  �سركته  لتو�سع  ومثالية 
ال��ع��امل��ي��ة، وك���ان���ت وم����ا زال���ت  اإىل 
والإنتاج  للت�سنيع  وج��ه��ة  اأف�����س��ل 
تبني  اأن  م�����س��ي��ف��اً  وال���ت�������س���دي���ر، 
على  والتحفيز  لالبتكار  ال��دول��ة 
اعتماد  على  وحر�سها  ممار�ساته 
ك����ان ميزة  امل��ب��ت��ك��ري��ن  وت�����س��ج��ي��ع 
وجهة  الدولة  من  جعلت  اإ�سافية 
�ساهم  ما  وه��ذا  الأوىل،  املبتكرين 
اإىل  ب��ه��ا  وال��و���س��ول  �سركته  بنمو 
الأ�سواق  م��ن  ال��ك��ب��ري  ال��ع��دد  ه���ذا 

العاملية.

مرونة وديناميكية 
ال�سالة  اأوق������ات  ���س��اع��ات  وت��ت��م��ي��ز 
الإل��������ك��������رتون��������ي��������ة وال�����رق�����م�����ي�����ة 
وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م����ارك����ة الوائ������ل 
وت��ط��ب��ي��ق��ات اجل����وال ال�����س��الة نور  
املدر�سية  ال�ساعات  اىل  بالإ�سافة 
“اأوائل  ����س���رك���ة  ت���ط���وره���ا  ال���ت���ي 
وديناميكيتها،  مبرونتها  ال�سام” 

ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  على  دوما 
ت�����س��ه��م يف دفع  ال���ت���ي  الب���ت���ك���اري���ة 
يف  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  م�����س��رية 
اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ودول����ة الإم�����ارات 
ع���م���وم���ا ع����ن ط����ري����ق ال���ت���م���ي���ز يف 
اجلديدة  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 

واملبتكرة واحللول الذكية.

جودة �خلدمات و�لت�صهيالت
ي���ا����س���ر ح�سني  امل���ه���ن���د����س  واأ������س�����اد 
ل�سركة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���ع���ث���م���ان، 
اخلدمات  بجودة  ال�سام”  “اأوائل 
هيئة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  والت�سهيالت 
اإمارة  املنطقة احلرة باحلمرية يف 
ال�سارقة، ومكانتها املتنامية كوجهة 
ا�ستثمارات  لنمو  ومثالية  رئي�سية 
�سركته، منوهاً بدعم امل�سووؤلني يف 
على  وحر�سهم  ال�سارقة،  حمرية 
والنمو  النجاح  اأ�سباب  ك��ل  توفري 
ح���ت���ى حت���ق���ق ���س��رك��ت��ه اأه���داف���ه���ا، 
م�سريا اإىل اأن دولة الإم��ارات على 
وجه العموم، واإمارة ال�سارقة على 

الإمارات اإىل اأ�سواق عاملية عديدة، 
الت�سهيالت  كل  توفري  عن  ف�سال 
املحلي  املنتج  قيمة  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا 
وتناف�سية ال�سناعات الوطنية على 

امل�ستوى العاملي.
اإم�����ارة  اأن  اإىل  امل����زروع����ي،  ول���ف���ت 
تعترب  احل��رة  ومناطقها  ال�سارقة 
اليوم من اأهم الوجهات الإقليمية 
حتفيز  يف  ال������رائ������دة  وال����ع����امل����ي����ة 
املبتكرة،  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�����س��ن��اع��ات 
�ساحب  لتوجيهات  تطبيقاً  وذل��ك 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
ع�سو  ال����ق����ا�����س����م����ي،  حم����م����د  ب�����ن 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
يف تنويع القت�ساد  “حفظه اهلل”، 
وتناف�سيته  ب��ج��اذب��ي��ت��ه  والرت���ق���اء 
ارتباط  اأن  على  م�����س��دداً  العاملية، 
ال�سناعات بالبتكار ي�سكل مرتكزاً 
ل���ن���ج���اح م���ن���ت���ج���ات ال�������س���رك���ات يف 
ا�ستهالكية  ف��ئ��ات  اإىل  ال��و���س��ول 
اأو�سع يف خمتلف الأ�سواق العاملية، 
فاإن حرة احلمرية حتر�س  لذلك 

يف  للمنطقة  ال��رائ��دة  ال�سمعة  من 
ا�ستثمارية  كبيئة  الأع��م��ال  ع��امل 
متطورة ومبتكرة تلبي احتياجات 

عمالئها.

دعم “��صنع يف �لإمار�ت«
�سامل  �����س����ع����ود  �����س����ع����ادة  وت����ف����ق����د 
املنطقة  ه��ي��ئ��ة  م��دي��ر  امل����زروع����ي، 
وفد  راأ���س  على  باحلمرية،  احل��رة 
من الهيئة موؤخراً م�سنع ال�سركة 
ال�سركات  اأوائ������ل  م���ن  ت��ع��د  ال���ت���ي 
اإلكرتوين  منتج  ابتكار  يف  بالعامل 
وينظم  ي���و����س���ح  اجل���������ودة  ف����ائ����ق 
اأوق�����ات ال�����س��الة م��ارك��ة الوائ����ل؛ 
م���وؤك���دا ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى دعم 
يف  وخ�����س��و���س��اً  ك��اف��ة  امل�ستثمرين 
والتزاماً  تطبيقاً  ال�سناعة،  قطاع 
ب���ال���ه���وي���ة ال�������س���ن���اع���ي���ة امل����وح����دة 
من  وذل��ك  الإمارات”،  يف  “ا�سنع 
املتميزة  اللوج�ستية  البنية  خالل 
لتطوير  امل��ن��ط��ق��ة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
من  والن��ط��الق  امل�سانع  خ��دم��ات 

اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة  ح���ي���ث حت����ت����وي 
الآيل  الآذان  على  ال�سالة  اأوق���ات 
واأذك�����ار ال�����س��ب��اح وامل�����س��اء وح�سن 
والقراآن  ال�سرعية  والرقية  امل�سلم 
النماذج  ع���دد  وي��ت��خ��ط��ى  ال���ك���رمي، 
 500 ال�������س���رك���ة  ال���ت���ي ط���ورت���ه���ا 
املتطلبات  خمتلف  ح�سب  من���وذج 
ال�سركة  ت���وف���ر  ك��م��ا  وال���رغ���ب���ات، 
ال�سالة  مل��واق��ي��ت  رق��م��ي��ة  ���س��اع��ات 
وت�سم  ل����غ����ات   10 م�����ن  ب�����اأك�����رث 
ك���ل من  ال��ع��رب��ي��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

•• اأبوظبي -وام:

ارتفع اإجمايل عدد فروع ال�سركات 
اإىل  امل��ح��ل��ي��ة يف دول�����ة الم��������ارات 
الن�سف  خ����الل  ف��رع��ا   20856
 2021 اأب���ري���ل  ���س��ه��ر  م���ن  الأول 
مع  مقارنة   1.5% ن�سبته  بنمو 
الن�سف الأول من �سهر مار�س من 
الأرقام  بح�سب  وذل���ك  ذات���ه  ال��ع��ام 
الوطني  ال�������س���ج���ل  وث���ق���ه���ا  ال���ت���ي 
ال�سركات  ياأتي تو�سع  القت�سادي. 

لتعزيز �لتعاون �مل�صرتك وحتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة لأعمالهن وتلبية تطلعاتهن

»�سيدات اأعمال دبي« و »دائرة التنمية القت�سادية بدبي« 
توقعان مذكرة تفاهم لدعم رائدات الأعمال من اأع�ساء املجل�ص

عدد فروع ال�سركات املحلية يف الإمارات مع نهاية منت�سف اأبريل   20856

املال والأعمال



الثالثاء   27    إبريل   2021  م   -   العـدد   13226  
Tuesday    27   April   2021   -  Issue No   13226

19191919

املال والأعمال

الحتاد الن�سائي يدرج م�ساريع اأ�سحاب الهمم �سمن »متجري« لالأ�سر املنتجة
حلول اجتماعية م�ستدامة حت�سن من منط حياة اأ�سحاب الهمم والرتقاء بها 
يف اإمارات الدولة. واأكدت اأن الحتاد الن�سائي العام بتوجيهات كرمية من �سمو 
اأ�سحاب  اإمكانيات  عن  البحث  اإىل  دائما  ي�سعى  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
واإبراز  مناف�سة  اإنتاجية  وم�ساغل  املبدعة يف حرف  وت�سغيل طاقاتهم  الهمم 
قدراتهم ومهاراتهم املهنية والعملية. و قالت لطاملا كانت �سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك الداعم الأول ملفهوم الرعاية والتنمية وحتقيق الرفاهية والعي�س 
الكرمي للمراأة ب�سكل خا�س واملجتمع ب�سكل عام ول �سيما فئة اأ�سحاب الهمم 
الذين ي�سكلون ركيزة اأ�سا�سية من املجتمع بعدما برهنوا على ما ميتلكونه من 
كفاءات ومهارات وقدرات وخا�سة يف جمال احلرف اليدوية والإبداعية التي 
اأحدثت منتجاتها رواجاً كبرياً بني خمتلف �سرائح املجتمع ل�سيما واأنها ذات 
جودة عالية وجتمع بني الفن واحلرفية. ومن ناحيته اأكد �سعادة عبد اهلل عبد 
العايل احلميدان الأمني العام ملوؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم انه تنفيذا 

دور  لهم  و  املجتمع  يف  منتجني  اأ�سخا�ساً  جلعلهم  الهمم  اأ���س��ح��اب  وبناتنا 
اأ�سا�سي يف التنمية. واأو�سح احلميدان اأن املوؤ�س�ّسة تعمل من خالل �سراكاتها 
الإم���ارات  اأك��ادمي��ي��ة  منها  املتخ�س�سة  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م��ع  ال�سرتاتيجية 
ال��ت��اب��ع��ة ل��غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ت��وف��ري ال��ربام��ج وال����دورات 
لهذه  الالزمة  العلمية  وامل��واد  ولأ�سرهم  الهمم  لأ�سحاب  املنا�سبة  التدريبية 
دائرة  م��ع  التعاون  ع��ن  ف�ساًل  لذلك  ال��الزم��ة  ال�سهادات  ومنحهم  ال��ربام��ج 
اأبوظبي  اإمارة  الهمم على م�ستوى  اأ�سحاب  التنمية القت�سادية بهدف دعم 
“رواد  م�سمى  حتت  اأبوظبي”  “تاجر  فئة  من  لهم  جتارية  رخ�س  لإ���س��دار 
اأعمال اأ�سحاب الهمم” لتحقيق هدف متكينهم ودجمهم يف جمتمع العمال 
باأبوظبي والدولة ب�سكل عام وذكر اأن الدعم والرعاية واملتابعة من موؤ�س�سة 
زايد العليا لأ�سحاب الهمم ي�ساعد على الرتويج والت�سجيع ملالك امل�سروعات 

التجارية من اأ�سحاب الهمم وعلى اإطالق طاقاتهم الإبداعية الكامنة،.

•• اأبوظبي-وام:

العليا  زاي���د  موؤ�س�سة  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  اأدرج 
ال�سوق  ، �سمن  الهمم  والتجارية لأ�سحاب  القت�سادية  امل�ساريع  �سل�سلة من 
العام  الن�سائي  الحت��اد  اأطلقه  الذي  املنتجة  لالأ�سر  “متجري”  الفرتا�سي 
برعاية كرمية من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام 
وذلك بهدف متكينهم ودجمهم يف املجتمع  التنمية الأ�سرية “اأم الإمارات” ، 
وتو�سيع دائرة انت�سار منتجاتهم وحتفيزهم على مزيد من العطاء التنموي 
العامة لالحتاد  الأمينة  ال�سويدي  نورة خليفة  �سعادة  قالت  و  والقت�سادي. 
لأ�سحاب  والتجارية  القت�سادية  امل�ساريع  �سل�سلة  اإدراج  اإن  العام  الن�سائي 
الهمم �سمن ال�سوق الفرتا�سي “متجري” لالأ�سر املنتجة �سي�سهم يف و�سع 

تقدمي  يف  مهمتها  عند  املوؤ�س�ّسة  دور  يتوقف  ل  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات 
خدمات وبرامج الرعاية والتاأهيل واخلدمات العالجية للطالب والطالبات 
اأ�سحاب الهمم امل�سمولني برعايتها فقط واإمنا تخُ�سهم وب�سكل كبري يف تطوير 
قدراتهم الإدراكية والجتماعية والتفاعلية وتطوير مهارات احلياة اليومية 
الأن�سطة  على  الرتكيز  مع  الأخ���رى  امل�ساندة  اخل��دم��ات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة 

املختلفة التي تتيح لأ�سحاب الهمم فر�سة التفاعل مع البيئة والأقران.
ال�سيخ  �سمّو  واإ�سراف  الهمم مبتابعة  لأ�سحاب  العليا  زايد  موؤ�س�سة  اأن  واأك��د 
من  اأي  دع��م  عن  تتوقف  لن  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خالد 
اأ�سحاب الهمم لكي ينطلقوا لآفاق اأو�سع يف املجتمع حتت العالمة التجارية 
ال��الزم لهم  التدريب  » و تقدمي   BEE “ النحلة  الهمم  باأ�سحاب  اخلا�سة 
ولأ�سرهم من قبل فريق املوؤ�س�ّسة من مهارات ادارة امل�ساريع التجارية. واأكد 
ابنائنا  الهمم على دعم وتنمية قدرات  العليا لأ�سحاب  حر�س موؤ�س�سة زايد 

بح�صور نخبة من �خلرب�ء �لعقاريني

غرفة عجمان تنظم املجل�ص الرم�ساين العقاري

امل�ستويني  على  التزاماتنا  لتحقيق  وخ��ربات��ن��ا  اأعمالنا 
امليدانية  ال��ع��ي��ادات  �سجلت  ح��ي��ث  وال�����دويل؛  الإق��ل��ي��م��ي 
خالل  طبية  زي��ارة  مليوين  على  يزيد  ما  ال�سركة  لهذه 
موؤ�س�سات  م��ن  امل��ت��ن��وع��ة  حمفظتنا  وم���ع   .2020 ع���ام 
خالل  �سنتمكن  وال��ث��ان��وي��ة،  الأول��ي��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
يف  كبري  تكامل  حتقيق  م��ن  ال��ق��ادم��ة  اخلم�س  ال�سنوات 
اأن�سطة الأعمال، والتو�سع عرب اأنحاء منطقة دول جمل�س 
اإىل نظم  واأفريقيا مع تنامي احلاجة  التعاون اخلليجي 
الطبية  احل��الت  ونقل  امليدانية  ال�سحية  الرعاية  اإدارة 
فاياليل،  �سم�سري  ال��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه،  م��ن  ال��ط��ارئ��ة«. 
رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب ل�سركة “ري�سبون�س 
ميديكال‘  بل�س  ’ري�سبون�س  “متكنت  ميديكال”:  بل�س 
خالل ما يزيد على عقد من الزمن من تر�سيخ مكانتها 
ومع  عليها.  العتماد  وميكن  موثوقة  جت��اري��ة  كعالمة 
الوقت منت اإمكاناتنا وتو�سع ح�سورنا اإىل اأن بتنا اليوم 
امليدانية  ال�سحية  الرعاية  عمليات  اإدارة  على  ق��ادري��ن 
وعمليات الإجالء الطبي الطارئة يف جميع اأنحاء منطقة 

ال�سرق الأو�سط.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت ال�سركة العاملية القاب�سة �س.م.ع. )املدرجة يف �سوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية بالرمز IHC( عن ا�ستحواذها 
بل�س  “ري�سبون�س  �سركة  من   40% بن�سبة  ح�سة  على 
�سركاتها  اإح�����دى  ع���رب  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ميديكال” 

التابعة.
منذ تاأ�سي�سها يف  واأ�سبحت “ري�سبون�س بل�س ميديكال”، 
عام 2010، واحدة من اأكرب املزودين يف دولة الإمارات 
احلالت  ون��ق��ل  امليدانية  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  اإدارة  لنظم 
الطبية الطارئة من مواقع العمل النائية. وتوفر ال�سركة 
وال�سناعات  وال���غ���از،  ال��ن��ف��ط  ل��ق��ط��اع��ات  ال��ط��ب��ي  ال��دع��م 
الكيميائية، ومواقع البناء، والعيادات امليدانية، وخدمات 
تاأ�سي�س  عن   2019 ع��ام  يف  ال�سركة  واأعلنت  الإ�سعاف. 
ح�سور لها يف اململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان، 
منطقة  اأنحاء  عرب  للتو�سع  ا�سرتاتيجية  خطط  ولديها 
دول جمل�س التعاون اخلليجي واأفريقيا )غانا ونيجرييا( 
امل���ق���ب���ل���ة. وتتوىل  ال�������س���ن���وات اخل���م�������س  وال���ه���ن���د خ�����الل 

اليوم  ميديكال”  بل�س  “ري�سبون�س 
ت�سغيل اأكرث من 200 عيادة ميدانية، 
اأ�سطول  اأك����رب  ام��ت��الك��ه��ا  ع���ن  ف�����س��اًل 
م��ن ���س��ي��ارات الإ���س��ع��اف يف الإم�����ارات. 
جمموعة  م��ن  ج���زءاً  ال�سركة  وتعترب 
�سركات “يف بي اإ�س للرعاية ال�سحية«. 
وبهذه املنا�سبة، قال �سيد ب�سر �سعيب، 
املنتدب  والع�سو  التنفيذي  الرئي�س 
“ت�سعى  ال��ق��اب�����س��ة:  ال��ع��امل��ي��ة  لل�سركة 
الرتقاء  اإىل  القاب�سة  العاملية  ال�سركة 
املنطقة،  يف  ال�سحية  الرعاية  مب�سهد 
’ري�سبون�س  على  ا�ستحواذنا  وي�ساهم 
بل�س ميديكال‘ يف تو�سيع حجم ونطاق 

فر�ستها  ال����ت����ي  امل����ت����غ����ريات  م����ع 
البداع  على  والعتماد  اجلائحة، 
تطوير  يف  امل�ستقبل  واإ���س��ت�����س��راف 
القطاع العقاري واإ�ستدامته، الأمر 
وم�سداقية  ثقة  م��ن  ي��ع��زز  ال���ذي 
بيئة العمال ب�سكل عام يف الدولة 

وجذب روؤو�س الأموال.
وتناول املتحدثون، اأهمية التكامل 
املعرفة  ونقل  املعنية  اجلهات  بني 
بيئة  ل��ت��ه��ي��ئ��ة  ال���ب���ي���ان���ات  ور����س���د 
عمل عقارية م�ستدامة، مع و�سع 
واإعتماد  الأم����د  ط��وي��ل��ة  اخل��ط��ط 
معايري البناء امل�ستقبلية والرتكيز 
على املباين اخل�سراء املعتمدة على 
الطاقة النظيفة، كما اأكد املجل�س 
ال�سرتاتيجية  اأن  ال��رم�����س��اين 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية 
 Operation امل����ت����ق����دم����ة 
ال�سناعي  والتو�سع   «  300bn
ال�����ذي ���س��ت�����س��ه��ده ال����دول����ة خالل 
���س��ي�����س��اه��م ب�سكل  امل��ق��ب��ل��ة  ال���ف���رتة 
اأ�سا�سي يف اإنتعا�س ال�سوق العقاري 
منو  يحتم  القطاعني  اأح��د  فنمو 
الآخ�������ر، واأ�����س����ار امل���ت���ح���دث���ون اإىل 
املباين  ت�����س��م��ي��م  م��واك��ب��ة  اه��م��ي��ة 
ال�������س���ن���اع���ي���ة مل���ت���ط���ل���ب���ات ال����ث����ورة 

ال�سناعية الرابعة.
ه������ذا واأك��������د احل���������س����ور ع���ل���ى اأن 
احلديثة  التقنيات  على  الإعتماد 
بات اأ�سا�سياً يف منو القطاع ل�سيما 
م���ن من�سات  ن�����س��ه��ده  م���ا  يف ظ���ل 
توفر  ال��ع��ق��اري  للت�سويق  رق��م��ي��ة 
قاعدة بيانات عن املناطق وال�سكان 
واخل������دم������ات امل����ت����وف����رة وغ���ريه���ا 
اإتخاذ  ي�سهل  مم��ا  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن 
كما  ال���ت���داول،  عمليات  يف  ال��ق��رار 
على  العقاريني  املطوريني  يعتمد 
الرتويج  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
تنظيم  اإىل  بال�سافة  للم�ساريع 

معار�س عقارية اإفرتا�سية.
الرم�ساين  امل��ج��ل�����س  خ���ت���ام  ويف 
عبداهلل  ����س���ع���ادة  ق�����ام  ال����ع����ق����اري 
املويجعي بتكرمي املتحدثني بدرع 

غرفة عجمان التذكاري. 

حقوق  وحتفظ  ب�سهولة  امللكيات 
الأط��������راف.   ه���ذا و���س��م املجل�س 
العقاريني  املتحدثيني  من  نخبة 
ع��ل��ى راأ����س���ه���م ���س��ع��ادة م�����روان بن 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير   � غليطة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��اري ب���دب���ي، واإي����اد 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  مطر 
العقاري،  ل��الإ���س��ت��ث��م��ار  ج���ي  اي 
وخ����ل����ي����ف����ة �����س����ل����ط����ان امل������ه������ريي � 
الرا�سخون  ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
� خبري  الوادية  و مهند  للعقارات، 
والرئي�س  ع�����ق�����اري  واإع������الم������ي 
لإدارة  ه��ارب��ور  ل�سركة  التنفيذي 
فليفل  و�سليم  العقارية،  الأ���س��ول 
واملبعات  الأع��م��ال  تطوير  مدير   �
�سركة   � والإع���������الن  وال����داع����اي����ة 
تطوير الزورا، واأدار حوار املجل�س 
الإعالمي مروان ال�سحي.  بحيث 
ت��ن��اول امل��ت��ح��دث��ون ت��اأث��ري جائحة 
العقاري  ال���ق���ط���اع  ع��ل��ى  ك����ورون����ا 
وجهود دول��ة الإم���ارات يف حتويل 
حتديات اجلائحة اإىل فر�س، ودور 
امل�ستثمرين  ط��م��اأن��ة  يف  احل��ك��وم��ة 
وت����وج����ي����ه امل����وؤ�����س���������س����ات امل���ال���ي���ة 
القرو�س  ج��دول��ة  اإىل  وامل�����س��ارف 
يف  للمتعاملني  املالية  واملعامالت 
ب�سكل خا�س مع  العقاري  القطاع 
تهيئة بيئة ت�سريعية مرنة تواكب 
لتت�سدر  وامل�ستجدات،  امل��ت��غ��ريات 
الإمارات امل�سهد العاملي يف التكيف 

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  غ���رف���ة  جم��ل�����س  اأو�����س����ى 
الرم�ساين العقاري باأهمية توعية 
رواد العمال املواطنني بالإ�ستفادة 
املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س  من 
العقارية  ب��الأن�����س��ط��ة  وامل��رت��ب��ط��ة 
الفنية  اخل�����دم�����ات  خ������الل  م�����ن 
وع����ق����ود ال�����س��ي��ان��ة وغ����ريه����ا من 
احل�سور  اأو����س���ى  ك��م��ا  ال���ف���ر����س، 
ت��ك��ات��ف اجل��ه��ات املعنية  ب�����س��رورة 
يف  ومعتمدة  ثابتة  معايري  لو�سع 
متطلبات  ت�سمن  املباين  ت�سميم 
والأمان   والأم���ن  العامة  ال�سحة 
النظيفة،  الطاقة  على  والعتماد 
واملعلومات  البيانات  واأهمية جمع 
حم��ل��ي��اً واإحت����ادي����اً ل��ل��وق��وف على 
م����ق����وم����ات وحت������دي������ات ال���ق���ط���اع 
امل�ستقبلية،  وال��ف��ر���س  ال��ع��ق��اري 
واأهمية تنظيم لقاءات دورية بني 
لإ�ست�سراف  واخل��رباء  امل�سوؤولني  
امل�����س��ت��ق��ب��ل ال����ع����ق����اري وال���ت���ع���اون 
امل�������س���رتك يف ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات 
ومتابعة م�ستجدات القطاع ل�سيما 
يف ظل تنوع تقنياته احلديثة.   جاء 
الرم�ساين  امل��ج��ل�����س  خ���الل  ذل���ك 
غرفة  ورع��اي��ة  بتنظيم  ال��ع��ق��اري 
جتارة و�سناعة عجمان وبح�سور 
�سعادة املهند�س عبداهلل املويجعي � 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة عجمان، 
القطاع  وم�ستقبل  واق���ع  ملناق�سة 
القطاع  ع��ل��ى  وت���اأث���ريه  ال��ع��ق��اري 
اإم��ارة عجمان ودولة  ال�سناعي يف 
الإمارات ور�سد الآراء واملقرتحات 
واأثر جائحة كورونا على  الهادفة 
املجل�س  ح�سر  ال��ع��ق��اري.  القطاع 
ال���رم�������س���اين ����س���ع���ادة حم���م���د بن 
جمل�س  ع�سو  احلمراين  عبداهلل 
و�سعادة  ع���ج���م���ان  غ���رف���ة  اإدارة 
عام  م��دي��ر  اجلناحي  علي  حممد 
و�سعادة  ب��الن��اب��ة  ع��ج��م��ان  غ��رف��ة 
ع��م��ر ب��ن ع��م��ري م��دي��ر ع���ام دائرة 
يف  ال��ع��ق��اري  والتنظيم  الأرا����س���ي 
اجلهات  وممثلي  ع��ج��م��ان،  اإم����ارة 

احلكومية واملكاتب العقارية.
وح���ر����س���ت غ���رف���ة ع���ج���م���ان على 
ب�سكل  الرم�ساين  املجل�س  تنظيم 
“هجني”  يف مقر مركز عجمان 
لريادة العمال اإىل جانب احل�سور 
عن بخُعد عرب تقنية الإت�سال املرئي 
ل�سمان تعميم الإ�ستفادة وتطبيق 

الإجراءات الإحرتازية.
الرم�ساين  املجل�س  م�ستهل  ويف 
املويجعي  ع���ب���داهلل  ���س��ع��ادة  رح���ب 
اأهمية  ع���ل���ى  واأك�������د  ب���احل�������س���ور، 
ال�سوء  ت�سليط  يف  ودوره  املجل�س 
ال��ق��ط��اع يف  وم�ستقبل  واق���ع  ع��ل��ى 
اإمارة عجمان والدولة ب�سكل عام، 
وتناول املجل�س للعديد من املحاور 
جائحة  “اأثر  وم��ن��ه��ا  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
العقاري،  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  ك���ورون���ا 
م�����س��ت��ق��ب��ل ال���ق���ط���اع ال���ع���ق���اري يف 
ال������دول������ة، ال���ت���ق���ن���ي���ات اجل����دي����دة 
وال��ت��و���س��ع ال�����س��ن��اع��ي واأث�����ره على 
كما اأكد على  التطوير العقاري”، 
املبا�سر  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع  ت��اأث��ري 
القت�سادية  الأن�سطة  كافة  على 
وغريها  والتعليمية  وال�سياحية 

من القطاعات.
و  ال���ع���ق���اري  “القطاع  واأ�����س����اف 
متكامالن  والبناء  الت�سييد  قطاع 
ولكل قطاع منهما تاأثرياً مبا�سراً 
على الآخ��ر، ملا لهما من م�ساهمة 
الإجمايل  املحلي  الناجت  كبرية يف 

•• دبي-الفجر: 

����س���ج���ّل���ت �����س����رك����ة الإم����������������ارات دب����ي 
امل�سرفية  ال����ذراع  ك��اب��ي��ت��ال،  ال��وط��ن��ي 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ل��ب��ن��ك الإم�������ارات دبي 
الوطني، املجموعة امل�سرفية الرائدة 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 
يف  ربعي  اأداٍء  اأف�سل  وتركيا،  اأفريقيا 
تاريخها على �سعيد اأ�سواق راأ�س مال 

الدين.
الذي  ال��ق��ي��ا���س��ي  الأداء  اأع���ق���اب  ويف 
 ،2020 ع��ام  خ��الل  ال�سركة  �سجلته 
اأ�سواق راأ���س مال الدين يف  قام فريق 
ال�ستثمارية  امل�سرفية  الأعمال  اإدارة 
ب��ن��ج��اح خالل  م��ع��ام��ل��ة   24 ب��ق��ي��ادة 
الربع الأول من عام 2021، جمعت 
ما يزيد عن 18 مليار دولر لعمالء 
ال�سيادية  ال���ك���ي���ان���ات  م���ن  ال�����س��رك��ة 
وامل����وؤ�����س���������س����ات امل����ال����ي����ة وال�������س���رك���ات 

التجارية.
يف  اأعمالها  تو�سيع  ال�سركة  ووا�سلت 
جمال ال�سندات البيئية والجتماعية 
خم�سة  ق�������ادت  ح���ي���ث  واحل�����وك�����م�����ة، 
اإ�������س������دارات م����ن ه�����ذا ال����ن����وع خالل 
اجل������اري،  ال����ع����ام  م����ن  الأول  ال����رب����ع 
النوع  ل��ه��ذا  اإ�����س����دار  اأول  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
م��ن ال�����س��ن��دات يف رو���س��ي��ا خ���الل عام 
دولر  مليون   300 بقيمة   2021
اأمريكي ل�سالح بنك »�سوفكومبانك« 
اأكرب  ثالث   ،)Sovcombank(
ل��ل��ق��ط��اع اخلا�س  امل��م��ل��وك��ة  ال��ب��ن��وك 
يف رو���س��ي��ا م���ن ح��ي��ث اإج���م���ايل قيمة 
اإ�سدار  ال�����س��رك��ة  وق�����ادت  الأ�����س����ول. 

الناجت  يف  ال���وط���ن���ي  ال�������س���ن���اع���ي 
املحلي الإجمايل اإىل 300 مليار 
واأكد على  درهم يف العام 2031. 
العمراين  ال��ت��ط��ور  اإ���س��ت��م��راري��ة 
قيادة  الإم�������ارات يف ظ���ل  دول����ة  يف 
تتناغم  حتتية  بنية  توفر  ر�سيدة 
اإىل  مع متطلبات امل�سهد العقاري 
واإج����راءات  ت�سريعية  بيئة  ج��ان��ب 
اإتنقال  ت���وف���ر  و����س���ري���ع���ة  م���رن���ة 

واملن�ساآت  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
اخلا�سة وكذلك اأفراد املجتمع من 
اللقاءات  ه��ذه  مثل  تنظيم  خ��الل 
م���ن م�ساهمة  ل��ه��ا  مل���ا  وامل��ج��ال�����س 
واآثار اإيجابية يف م�سرية التنمية.  
املويجعي،  عبداهلل  �سعادة  واأو�سح 
عالقته  ال�����س��ن��اع��ي  ال���ق���ط���اع  اأن 
العقاري،  ال���ق���ط���اع  م����ع  ط����ردي����ة 
منو  يف  اأ�سهم  قطاع  تطور  فكلما 

�ساهم  ب��ح��ي��ث  ع���ج���م���ان،  لإم�������ارة 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  القطاعني  ك��ال 
 19% بن�سبة  لالإمارة  الإجمايل 
خالل العام 2019، فقد �ساهمت 
 6% بن�سبة  ال��ع��ق��اري��ة  الأن�����س��ط��ة 
والبناء  الت�سييد  ق��ط��اع  و���س��اه��م 

بن�سبة 13%«.
اجلهود  تكامل  اأهمية  على  واأك���د 
وت���ع���زي���ز ال���ت���وا����س���ل امل��ب��ا���س��ر مع 

الآخ�����ر، م�سرياً  ال��ق��ط��اع  وت���ط���ور 
اإىل ح��دوث تطور ع��ق��اري يف ظل 
اإه��ت��م��ام كبري من  م��ن  ن�سهده  م��ا 
واجلهات  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ق��ب��ل 
بالتنمية  ال���دول���ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�سناعية، واإطالق ال�سرتاتيجية 
والتكنولوجيا  لل�سناعة  الوطنية 
 Operation 300bn املتقدمة 
القطاع  م�����س��اه��م��ة  رف���ع  ب��ه��دف   «

اأداءها املتميز على م�ستوى الإ�سدارات 
الرائدة خالل عام 2021 رغم حالة 
الأمر  ال�سوق،  يف  ال�سائدة  الغمو�س 
الذي ير�سخ ريادتنا يف جمال تقدمي 
لعمالئنا.  خم�س�سة  مت��وي��ل  ح��ل��ول 
حققته  ال��ذي  القيا�سي  الأداء  وي��اأت��ي 
ليمهد  الأول  ال��رب��ع  خ���الل  ال�����س��رك��ة 
الزخم واملعامالت  الطريق ملزيد من 
لإ�سدار   2021 ع��ام  خ��الل  الكربى 
التقليدية  ال�������س���ن���دات  م����ن  امل����زي����د 
املجالت  يف  وال�����س��ن��دات  وال�����س��ك��وك 

البيئية والجتماعية واحلوكمة«.
اأ�ساربوتا،  هيت�س  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
القرو�س  ورئ��ي�����س  الإداري  امل���دي���ر 
امل�����س��رتك��ة وق�����س��م اأ����س���واق راأ�����س مال 
الدين ل�سركة الإم��ارات دبي الوطني 
الزخم  مب��وا���س��ل��ة  “نفخر  ك��اب��ي��ت��ال: 
وحتقيق  املا�سي  العام  حققناه  ال��ذي 
من  الأول  ال��رب��ع  خ��الل  متميزاً  اأداًء 
تزويد  م��وا���س��ل��ة  ع���رب   2021 ع����ام 
ع���م���الئ���ن���ا ب���اأف�������س���ل ح���ل���ول اأ�����س����واق 
���س��اه��م��ت خدماتنا  ف��ق��د  امل����ال.  راأ�����س 
يف  حم��وري  ب��دور  القّيمة  ومنتجاتنا 
لعملياتنا  اجل��غ��رايف  النطاق  تو�سيع 
واك��ت�����س��اب ���س��ه��رة م��رم��وق��ة يف جمال 
تقدمي اأف�سل ال�ست�سارات واخليارات 
لعمالئنا.  امل��ت��ن��وع��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
اأن  ي�سعدنا  اخل�����س��و���س،  وج��ه  وع��ل��ى 
�سندات  يف  امللمو�س  النمو  هذا  ن�سهد 
والجتماعية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  امل�����ج�����الت 
واحلوكمة، والتي نتوقع لها اأن تلعب 
دوراً حمورياً يف قطاع التمويل �سمن 

الأ�سواق النا�سئة«.

عرب  الإ�سرتليني  واجل��ن��ي��ه  وال��ي��ورو 
الت�سنيفات  م���ن  وا���س��ع��ة  جم��م��وع��ة 
 +CCC اإىل   AA الئتمانية )من 
والإ�����س����دارات غ��ري امل�����س��ن��ف��ة( وعرب 
)الديون  امل���ال  راأ����س  اأ���س��ك��ال  خمتلف 
الكبرية  وال��دي��ون  امل�سمونة  الكبرية 
امل�سريف  امل���ال  وراأ�����س  امل�سمونة  غ��ري 

من ال�سق الأوىل وال�سق الثاين(.
“�سركة  ق����ادت  ذل����ك،  ع��ل��ى  وع������الوًة 
كابيتال”  ال��وط��ن��ي  دب����ي  الإم��������ارات 
ع�����دة م���ع���ام���الت ب�������ارزة م��ن��ه��ا طرح 
دولر  م��ل��ي��ار   2.5 ب��ق��ي��م��ة  ����س���ن���دات 
باك�ستان  جمهورية  ل�سالح  اأمريكي 
الإ����س���الم���ي���ة، ال����ط����رح الأك�������رب على 
بالدولر  مقومة  لل�سندات  الإط��الق 
طرح  واأك����رب  باك�ستان  يف  الأم��ري��ك��ي 
عاماً   30 خ���الل  ال�����س��رك��ة  ت��رتاأ���س��ه 
واأول طرح ل�سندات ثالثية ال�سرائح؛ 
�سندات  ل��ط��رح  ق��ي��ادت��ه��ا  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اأمريكي  دولر   مليار   1.75 بقيمة 
بايبالين  “جالك�سي  �سركة  ل�سالح 
 Galaxy( »اأ�سيت�س بيدكو املحدودة
 Pipeline Assets Bidco
ل�سالح  و����س���ن���دات  (؛   Limited
بقيمة  الئتماين”  م��و���س��ك��و  “بنك 
600 مليون يورو، وهي اأكرب عملية 
طرح �سندات مقومة باليورو للقطاع 
معامالت  واأوىل  رو���س��ي��ا  يف  اخل��ا���س 
رابطة  ومنطقة  رو���س��ي��ا  يف  ال�����س��رك��ة 

الدول امل�ستقلة خالل عام 2021.
ال�سركة  ق����ادت  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  وم���ن 
ع�������دة م����ع����ام����الت ب����������ارزة لإ������س�����دار 
بقيمة  �سكوك  ط��رح  منها  ال�سكوك، 

 450 ب���ق���ي���م���ة  �����س����ن����دات خ���������س����راء 
�سركة  ل�سالح  اأمريكي  دولر  مليون 
م����ط����ار دل����ه����ي ال��������دويل امل�����ح�����دودة؛ 
 561 ب��ق��ي��م��ة  و�����س����ن����دات خ�������س���راء 
�سركة  ل�سالح  اأمريكي  دولر  مليون 
ليفانرت«  اإن�����ريج�����ي  “كونتنيوم 
 Continuum Energy(

.)Levanter Pte Ltd
نفذتها  ال���ت���ي  امل���ع���ام���الت  وت����وزع����ت 
كابيتال”  ال��وط��ن��ي  دب���ي  “الإمارات 
منها  ج��غ��راف��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة   12 ع��ل��ى 
ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  دول  م���ن���ط���ق���ة 
وه����ون����غ كونغ  وال�������س���ني  اخل��ل��ي��ج��ي 
وال���ه���ن���د وك���ازاخ�������س���ت���ان وامل���ال���دي���ف 
املتحدة،  واململكة  ورو�سيا  وباك�ستان 
يف  الناجحة  جهودها  على  يوؤكد  مما 
مدار  ع��ل��ى  ح�����س��وره��ا  ن��ط��اق  تو�سيع 
ال�سنوات املا�سية. ونفذ فريق ال�سركة 
معامالت مقومة بالدولر الأمريكي 

اإ�سرتليني  ج���ن���ي���ه  م���ل���ي���ون   500
اللوردات يف  ل�سالح مفو�سي جمل�س 
اململكة  -حكومة  امللكة  جاللة  خزانة 
امل��ت��ح��دة، الإ���س��دار الأك���رب م��ن نوعه 
ل�سالح جهة حكومية غربية؛ وطرح 
دولر  م��ل��ي��ون   200 بقيمة  ���س��ك��وك 
والتي  امل��ال��دي��ف،  جمهورية  حلكومة 
تخ�سي�س  مع  حقيقياً  تنوعاً  حققت 
ل�سالح  ال����ط����رح  ق��ي��م��ة  م����ن   %50
قاعدة امل�ستثمرين يف منطقة ال�سرق 
الأو������س�����ط )ذه������ب ج�����زء ك���ب���ري منها 
اأحكام  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة  ال�سناديق  اإىل 

ال�سريعة الإ�سالمية(.
القا�سم،  اأحمد  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
رئي�س  اأول،  ت��ن��ف��ي��ذي  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
لل�سركات  امل�������س���رف���ي���ة  الأع�������م�������ال 
الإم���ارات  بنك  ملجموعة  واملوؤ�س�سات 
�سركة  “توا�سل  ال����وط����ن����ي:  دب������ي 
كابيتال‘  ال��وط��ن��ي  دب����ي  ’الإمارات 

عبد�هلل �ملويجعي: �أهمية توعية رو�د �لأعمال بالفر�س �ملتاحة يف �لأن�صطة�لعقارية
 مرو�ن بن غليطة: �لبيانات و�ملعلومات �أ�صا�س لتطوير ومنو �لقطاع �لعقاري

�إياد مطر: �لإمار�ت قدمت منوذجا ر�ئد� يف �لتعامل مع �ملتغري�ت وعززت ثقة �مل�صتثمرين
 خليفة �ملهريي: �لبيئة �لت�صريعية ومرونة و�صرعة �لإجر�ء�ت لهما دور رئي�صي 
مهند �لو�دية: �لتوعية و�لتثقيف من �أهم عو�مل تنمية �لقطاع �لعقاري ومنوه

�صـليم فليفـل: �ملحفـز�ت �حلكوميـة �صـاهمت يف �لتعايف �ل�صـريع للقطـاع �لعقـاري   

»الإمارات دبي الوطني كابيتال« ت�سجل اأقوى اأداء ربعي على الإطالق يف اأ�سواق راأ�ص مال الدين  % من  ال�سركة العاملية القاب�سة ت�ستحوذ على 40 
اأ�سهم »ري�سبون�ص بل�ص ميديكال« للخدمات الطبية



تقاليد غريبة يف �سهر رم�سان من حول العامل
تختلف تقاليد وعادات ا�ستقبال �سهر رم�سان املبارك من بلد اإىل اآخر، وتتميز 
ال�سهر  يف  ميار�سونها  غريبة  وتقاليد  بطقو�س  غ��ريه��ا  ع��ن  ال�سعوب  بع�س 
حول  رم�سان  �سهر  يف  الغريبة  التقاليد  م��ن  جمموعة  يلي  وفيما  ال��ك��رمي. 
من  ي��وم  اأول  �سباح  يف  ال�سي�سان:  اإيجبت:  نيوز  ديلي  موقع  بح�سب  ال��ع��امل، 
رم�سان، يزور ال�سي�سانيون قبور اأقاربهم وتقام التجمعات ال�سوفية. الأطفال 
لالأولد  “رم�سان”  الف�سيل يطلق عليهم  ال�سهر  الذين ي�سادف ولدتهم يف 
الأطفال  يتجول  ال��ك��رمي،  ال�سهر  خ��الل  طاجيك�ستان:  للبنات.  و”مرحة” 
اأغاين  يغنون  وه��م  الهدايا  جلمع  حقائب  يحملون  جمموعات  يف  الأح��ي��اء  يف 
�سر�ساي.  با�سم  املعروف  احلليب  و�سراب  بال�ساي  يفطرون  امل�سلمون  مبهجة. 
الأخرية  �سعبان  ليلة  يف  ال�سواطئ  اإىل  املالديف  �سعب  يذهب  املالديف:  جزر 
مل�ساهدة الهالل بالعني املجردة. وت�سمل وجبة الإفطار عادة املاأكولت البحرية 
اإندوني�سيا: تعطى املدار�س واجلامعات اإجازة  والأ�سماك خالل �سهر رم�سان. 
اأ�سبوع حتى يعتاد النا�س على ال�سيام، وتعزف الطبول التقليدية امل�سماة  ملدة 
البودوق احتفاًل بقدوم ال�سهر الكرمي. باك�ستان: يقيم �سعب باك�ستان احتفاًل 
لت�سجيعهم  م��رة  لأول  ي�سومون  الذين  الأط��ف��ال  جميع  يجتمع  حيث  كبرًيا 
ويرتدون اأغطية راأ�س مطلية بالذهب للتميز. ويلجاأ ال�سباب يف باك�ستان، ول 
ليايل  القدمي لإبقائهم م�سغولني خالل  الطراز  لعبة من  اإىل  بي�ساور،  �سيما 
رم�سان املتاأخرة وهي قتال البي�س، وتت�سمن اللعبة ا�ستخدام بي�سة م�سلوقة 

ذات األوان زاهية لك�سر بي�س خ�سومك، وقد مت لعبها لأجيال يف باك�ستان.

»اأر�ص الُرحل« يفوز بالأو�سكار 
اأف�سل فيلم، وفازت  اأو�سكار  )نومادلند( بجائزة  حل”  “اأر�س الرخُ فاز فيلم 
ليلة  يف  الأح��د  م�ساء  ممثلة  اأف�سل  بجائزة  مكدورماند  فران�سي�س  جنمته 
�سهدت العودة اإىل بريق هوليوود بعد عزل عام طويل ب�سبب فريو�س كورونا. 
وفاز الربيطاين اأنتوين هوبكينز بجائزة اأف�سل ممثل لدوره يف فيلم “الأب” 
)ذا ف��اذر( الذي ج�سد فيه �سخ�سية رجل ي�سارع مر�س اخل��رف. وكان من 
بوزمان  ت�سادويك  الراحل  اإىل  اجلائزة  تذهب  اأن  وا�سع  نطاق  على  املتوقع 

لدوره يف اآخر اأفالمه )ما رينيز بالك بوتوم(.
وفازت كلوي ت�ساوي املولودة يف ال�سني بجائزة اأف�سل خمرج عن فيلم “اأر�س 
الرحل” لت�سبح اأول امراأة اآ�سيوية وثاين امراأة على الإطالق تفوز بجائزة 
ال�ساحنات  الفيلم ق�سة جمموعة من قاطني  اإخ��راج. يحكي  اأف�سل  اأو�سكار 
م�ساع �سعبة  اآخ��ر يف  اإىل  م��ن عمل  يتنقلون  ال��رك��ود  ف��رتة  اإب���ان  اأمريكا  يف 
لك�سب العي�س. وحازت يون يوه-جوجن )73 عاما( على جائزة اأف�سل ممثلة 
م�ساعدة لإدائها دور جدة م�ساك�سة يف فيلم )ميناري( لت�سبح اأول ممثل اأو 
امراأة  فوز  �سهدت  ن�سخة  اآخر  كانت  بالأو�سكار.  تفوز  كورية جنوبية  ممثلة 
بجائزة الإخراج قبل 11 عاما عندما ح�سلت كاثرين بيجلو على اللقب عن 

فيلم “ذا هارت لوكر” )خزانة الأمل( الذي تناول حرب العراق.
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»دميون �سالير« الياباين
 يح�سد اإيرادات قيا�سية

املتحركة  ال���ر����س���وم  ف��ي��ل��م  ح���ق���ق 
نهاية  �سالير”  “دميون  الياباين 
ه���ذا الأ����س���ب���وع اأف�����س��ل اف��ت��ت��اح مت 
ت�سجيله على الإطالق لفيلم بلغة 
وهو  ال�سمالية،  اأمريكا  يف  اأجنبية 
اإيرادات  اإجن��از جديد بعدما حقق 
ق��ي��ا���س��ي��ة يف ����س���ب���اك ال���ت���ذاك���ر يف 

اليابان.
�سالير”  “دميون  ف��ي��ل��م  وح�����س��د 
وهي  “اأنيباك�س”،  اإن����ت����اج  م����ن 
“�سوين”  �سركة متلكها جمموعة 
اليابانية العمالقة، 19،5 مليون 
وكندا،  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  دولر 
وفقا ملوقع “اإكزيبيرت ريالي�سنز” 

املتخ�س�س.
على  �سالير”  “دميون  وت���ف���ّوق 
ال���ذي  ال�����س��ي��ن��ي  “هريو”  ف��ي��ل��م 
اأخ��رج��ه ت�سانع اأمي��و وال��ذي حقق 
مليون   17،8 ب��ل��غ��ت  اإي�����������رادات 
الفتتاحي يف  دولر خالل عر�سه 
اآب-اأغ�سط�س  يف  الأمريكية  الدور 

.2004
يف  قيا�سية  عائدات  الفيلم  و�سّجل 
�سباك التذاكر يف اليابان يف نهاية 
ويظهر  الأول-دي�������س���م���رب.  ك��ان��ون 
اإح�ساء على موقع “بوك�س اأوفي�س 
تذاكر  ب��ي��ع  امل��ت��خ�����س�����س  موجو” 
يف  دولر  م���ل���ي���ون   365 ب��ق��ي��م��ة 

ال�سوق اليابانية وحدها.
وتدور ق�سة الفيلم حول تاجنريو، 
وهو مراهق عا�س يف اليابان خالل 
 )1926-1912( تاي�سو  حقبة 
بعدما  لل�سياطني  �سيادا  واأ�سبح 
ق���ت���ل���ت ع���ائ���ل���ت���ه ع����ل����ى ي������د ه����ذه 
املخلوقات املتعط�سة لدماء الب�سر.

يعرثان على ثروة اأخفاها اجلد يف املنزل 
ما�سات�سو�ست�س  ولي����ة  م��ن  ع��ائ��ل��ة  ك��ن��وز  ���س��ائ��د  ���س��اع��د 
حتت  خم��ب��اأة  نقود  بها  خزنة  على  العثور  يف  الأمريكية 
الأر�س يف منزلها، ح�سب ما ذكرته �سحيفة “ديلي ميل” 
الربيطانية. وبعد حماولت عديدة من الف�سل فى رحلة 
البحث عن اإرث الأجداد، ا�ستعانت عائلة تعي�س فى ولية 
اأجل  من  الكنوز  عن  بباحث  الأمريكية،  ما�سات�سو�ست�س 
العثورعلى 46 األف دولر من النقود املخباأة حتت األواح 
العائلة  اأن  ميل”  “ديلي  وذك��رت  منزلهم.  يف  الأر�سية 
ا�ستاأجرت �سائد الكنوز كيث ويلي، للعثور على �سندوق 
عليه  العثور  واأرادوا  يخفيه  ك��ان  جدهم  اأن  اأ�سيع  نقود 
قبل بيع املنزل، وبالفعل مت العثور على �سناديق نقدية 
يف منازل اأخرى ميلكها اأفراد الأ�سرة، والتي جمعت لهم 
مبلغ كبري من املال. وا�ستبه اأ�سحاب املنزل باأن الأموال 
كانت خمباأة حتت املادة العازلة. واأفاد تقرير ال�سحيفة 
الربيطانية باأن الأ�سرة حاولت البحث عن الكنز ل�سنوات 
األواح  بع�س  ل�سحب  ب��ن��اء  م��ق��اول  ا���س��ت��اأج��رت  اأن��ه��ا  حتى 
الأر�سية يف املنزل للعثور عليه، لكن دون حتقيق اأى نتائج 
اإيجابية. واأو�سح التقرير، اأنه مت العثور على الأموال يف 
النهاية يف ركن حتجبه قطع اأخرى من اخل�سب، ليكون 

مبثابة قاع زائف اأ�سفل األواح الأر�سية.

يطلق النار على �سديقته ثم ينتحر
النار  اإط��الق��ه  بعد  النتحار  على  لبناين  م��واط��ن  اأق���دم 
ع��ل��ى ���س��دي��ق��ت��ه ال�����س��وري��ة واإ���س��اب��ت��ه��ا ب��ج��روح خطرية. 
واأفادت �سحيفة “النهار” اللبنانية باأن “املواطن اإ. ف. 
بندقية  م��ن  ال��ن��ار  اإط���الق  اأق���دم على   1967 ر مواليد 
�سيد داخل غرفة فندق يف منطقة البوار على �سديقته 
ف. ت. ق �سورية اجلن�سية مواليد العام 1992 واأ�سابها 
ب��ج��روح خ��ط��رة، ث��م اأط��ل��ق ال��ن��ار على راأ���س��ه م��ا اأدى اإىل 
واأ�سافت اأن “القوى الأمنية والأدلة  وفاته على الفور”. 
التحقيقات ملعرفة  املكان وبو�سرت  اإىل  �سارعت  اجلنائية 
من  اجلثة  معاينة  “بعد  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ارت  املالب�سات”. 
اإىل  املدين  الدفاع  نقلها عنا�سر  ال�سرعي،  الطبيب  قبل 

م�ست�سفى البوار احلكومي«.

 ديك ي�سيح حتى اآخر نَف�ص وي�سقط مغ�سيا عليه
و�سفته  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  ويك”،  “نيوز  جم��ل��ة  ن�����س��رت 
التوا�سل  مواقع  رواد  بني  كبريا  رواج��ا  لقي  بامل�سحك 
الجتماعي، يخُظهر ديًكا ا�ستمر بال�سياح ب�سكل متوا�سل 
ب�سكل  عليه  مغ�سيا  �سقط  ح��ت��ى  ن�سبيا،  ط��وي��ل  ل��وق��ت 
م�سحك. وبعد �سقوطه، عاد الديك للنهو�س مرة اأخرى، 
اأحد احل�سابات الفيديو عرب  كاأن �سيئا مل يكن. و�سارك 
تويرت، مرفقا اإياه بتعليق يقول “مهما كنت تفعل، اذهب 
اإىل هناك واأعِط كل ما لديك اليوم«. وتخُظهر ن�سخة من 
الفيديو على يوتيوب اأن املقطع يعود اإىل �سهر دي�سمرب 

املا�سي.
ومنذ ن�سره، حاز الفيديو   اأكرث من 50 األف م�ساهدة. 
باهيتار  ا�سمه  ال��دي��ك  ف���اإن  بايبل”،  “لد  مل��وق��ع  ووف��ق��ا 
ويعي�س يف مدينة دنيزيل الرتكية. ويوؤكد �ساحب الديك 
ي�سيح  مرة  كل  ال�سيء يف  ذات  يفعل  باهيتار  اأن  للموقع 

فيها، ما جعله من امل�ساهري يف منطقته.

ي�سرق ماليني الدولرات من 20 امراأة يف عامني
متكنت ال�سرطة ال�سينية من اعتقال “عا�سق حمتال”  اأخذ ماليني الدولرات خالل فرتة وجيزة من اأكرث 

من 20 امراأة كان يواعدهن يف نف�س الوقت، وفقا ملا ذكر موقع “اأوديتي �سنرتال«.
والالفت يف الأمر اأن ذلك الرجل كان يواعد ثالثة ن�ساء يع�سن يف نف�س املبنى دون اأن يثري اأي �سك ب�ساأن ذلك 
اإىل اأن اكت�سف اأمره عقب ذهبت اإحدى ال�سحايا اإىل ال�سرطة لتقدم �سكوى ب�ساأنه بعد اأن خدعها و�سطا منها 

على مبالغ تعادل اأكرث من 1.3 مليون دولر اأمريكي.
20 مار�س املا�سي، عندما تقدمت امراأة اإىل مركز لل�سرطة يف مدينة ت�سنغت�سو مبقاطعة  وبداأت الق�سة يف 
خنان ال�سينية، لتقدمي �سكوى بتعر�سها لالحتيال على يد اأحد الرجال الذي اأخذ منها 9 ماليني يوان )1.3 

مليون دولر( عقب عالقة جمعتها به يف العام 2019. 
اأ�سرة  اإىل  ينتمي  اأن��ه  زع��م  اأن  بعد  ن��ان، متكن من خداعها  ت�سانغ  املتهم،  اأن  �سكوها  ال�سحية يف  تلك  وقالت 
يف  امراأة  مرقومة، ومن خالل التحقيقات اكت�سفت ال�سرطة اأن ذلك “املحتال” قد ن�سب على اأكرث من 20 

نف�س الوقت .
وا�سارت الفتاة اإىل اأنها تعرفت اإىل نان يف مغ�سلة �سيارات حيث كان  بدا لطيًفا للغاية قبل اأن يبا�سرا لحقا يف 

تبادل الر�سائل عرب تطبيق “وي �سات” لفرتة من الوقت وينخرطا لحقا يف عالقة عاطفية.
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ا�ستئ�سال ورم من رئة طفلة مل تولد بعد
ل  طفلة  رئ��ة  من  ورم  ا�ستئ�سال  من  بريطانيون  اأطباء  متكن 

تزال يف رحم والدتها با�ستخدام اأمواج الليزر.
وجل�ست الأم ال�سيدة بيكي تراقب الأطباء على �سا�سة الأمواج 
الي�سرى  الورم يف الرئة  فوق ال�سوتية، وهم يقومون بتفجري 
بعد  وع��ل��ى  للحمل،  ع�سر  ال�����س��اب��ع  الأ���س��ب��وع  يف  اآين  لطفلتها 

ميليمرتات قليلة من قلبها، مما جعل حياتها يف خطر.
الأجنة  طب  يف  عمل  ال��ذي  ثيالجاناثان،  الربوفي�سور  ويقول 
لأكرث من 20 عاًما “نحن اأطباء، ول�سنا اآلهة. لي�س من املمكن 
حتقيق  املهم  من  �سماعه،  يريدون  مبا  الوالدين  اإخبار  دائًما 

التوازن بني اإعطاء الأمل وال�سدق ب�ساأن ما ميكنهم توقعه«.
كل  ملتابعة  م�سبوق  غ��ري  بو�سول  للكامريات  الأط��ب��اء  و�سمح 
على  وث��ائ��ق��ي  فيلم  خ���الل  م��ن  العملية  ب��ث  ومت  حت��رك��ات��ه��م، 
القناة الرابعة الربيطانية، ومتت عملية البث من وحدة طب 
وكان  لندن.  يف  ج��ورج  �سانت  م�ست�سفى  يف  املتخ�س�سة  اجلنني 
الأطباء قد اأخربوا بيكي اأن طفلتها اآين ميكن اأن متوت اإذا مل 
ال��ورم من رئتها، وخالل اجلراحة قام الربوفي�سور  اإزال��ة  تتم 
اإىل  بيكي  اإب��رة جمهرية من خالل رحم  باإدخال  ثيالجاناثان 
اآين لتخديرها، ومبجرد اأن مت تخديرها، ا�ستخدم اإحدى يديه 
لإم�ساك حمول الطاقة فوق بطن بيكي لعر�س مو�سع الطفلة 

الدقيق على �سا�سة املوجات فوق ال�سوتية.

ال�سرطة تقب�ص على عن�سري اأمن مزيفني
اأعلنت ال�سلطات ال�سعودية، توقيف �سخ�سني انتحال �سفة رجلي 
املكرمة.  مكة  منطقة  ل�سرطة  الإعالمي  للمتحدث  وفقا  اأم��ن، 
وك�����س��ف امل��ت��ح��دث اأن امل��ت��اب��ع��ة الأم��ن��ي��ة جل��رائ��م الع���ت���داء على 
حمافظة  �سرطة  متكن  عن  اأ�سفرت  مرتكبيها  وتعقب  الأم���وال 
اليمنية يف  القب�س على مواطن ومقيم من اجلن�سية  جدة من 
وال�سلوك  النمط  ب��ذات  جرائم  ارتكبا  العمر،  من  الثالث  العقد 
الإجرامي. واأ�سار املتحدث اإىل اأنهما انتحال �سفة رجال الأمن 
ودخال اإىل عدد من م�ساكن العمالة الوافدة، و�سلبا ما بحوزتهم 
اإىل فرع النيابة العامة.  اأم��وال. واأوقف ال�سخ�سان واأحيال  من 
وال�سهر املا�سي، اعتقلت ال�سرطة ال�سعودية اأي�سا مقيم ومواطن 

�سعودي انتحال اأي�سا �سفة رجلي اأمن ل�سرقة �سيارات.

ولدة عجل براأ�سني و4 عيون 
بعيوب خلقية وحالت  الأخ��رية ولدة حيوانات  الآون��ة  �سهدت 
متحورة يف خمتلف البلدان، كالتي �سجلها مزارع اأجنبت بقرته 
واأربع  ملت�سقني  براأ�سني  متحورا  عجال  مقدونيا  �سمايل  يف 
�سركة  يعمل يف  الذي  بوبوف�سكي  فا�سكو  القروي  وقال  عيون. 
ناتايل 2005 يف قرية كرافاري بالقرب من مدينة بيتول يف 
اأربع عيون  اإن العجل ولد بعيوب خلقية وهي  �سمال مقدونيا، 
واأنفان وفمان وجمجمتان ولكن بدماغ واحد، ح�سب ما ن�سرت 
من  بوبوف�سكي  وتعجب  الربيطانية.  �ستار”  “ديلي  �سحيفة 
ما  ع��ادة  اأن��ه  اإىل  معا، م�سريا  العجل  اندماج جمجمتي  كيفية 
يكون عمر احليوانات املولودة بت�سوهات ق�سري ومتوت بعد اأيام 
اأن��ه ينمو مع  الراأ�سني جنا ويبدو  ذا  العجل  ال��ولدة، لكن  من 
وجود عالمات حيوية قوية منذ ولدته يف 16 اأبريل. وتظهر 
لقطات الفيديو التي التقطها فا�سكو العجل ذا اللون الأبي�س 
والأ�سود وهو واقف على اأرجله الأربع ويخطو خطوات �سغرية 
يف احلظرية، كما �سوهد عامل يعطي احلليب للعجل ويبدو اأن 

راأ�سيه يتفاعالن مع ج�سمه.
املخرجة الربيطانية-الفل�سطينية فرح نابل�سي ت�سل اإىل حفل توزيع جوائز الأو�سكار يف لو�س اأجنلو�س. »ا ف ب« 

يخت عمالق ي�سّق 
ج�سرا اإىل ن�سفني 

ا���س��ت��غ��رق ي��خ��ت ه��ول��ن��دي فاخر 
اأرب���ع���ة اأي�����ام  ل��ي��ع��رب ق��ن��اة �سيقة 
ب���ه���ول���ن���دا.  ال���������س����م����ال  ب����ح����ر  يف 
�سحيفة  عر�سته  ت��ق��ري��ر  ووف���ق 
يبلغ  الربيطانية  “الغارديان” 
طول اليخت العمالق 94 مرتا، 
“يخت”  ���س��ف��ي��ن��ة  اأك��ب�����������������ر  وه����ي 
هذا  خ���������الل  من  متر  اأن  ميكن 

امل�سيق.
اأو�سانني، م�سور   وق��ال ت��وم ف��ان 
ال��ي��خ��وت ال��ف��اخ��رة ال���ذي التقط 
امل�سممون  “يواجه  ال��ل��ق��ط��ات: 
املائية  امل����م����رات  ب�����س��ب��ب  ق����ي����ودا 
واجل�����������س�����ور ال�������س���ي���ق���ة، ف���اإن���ه���ا 
اأفكار  على  قي������ودا  متثل  دائ��م��ا 
اأو  ال��ف��اخ��رة  اليخوت  ت�سميمات 

ال�سوبر”.
 يذكر اأن جوائز بوت اإنرتنا�سيونال 
 Boat« والب����ت����ك����ار  ل��ل��ت�����س��م��ي��م 
 International Media‘s
لعام   »World Superyacht
عدد  ت���ك���رمي  ����س���ه���دت   ،2019
م���ن اأرق������ى ال���ي���خ���وت وال����ق����وارب 

ال�سراعية يف العامل..
 وقد قام احلكام بتمييز القوارب 
وف�����ق�����ا ل���ل���م���ع���اي���ري اجل���م���ال���ي���ة 
منح  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة، 

عالمات لالبتكار.
بجائزة   Dar ال��ي��خ��ت  وت�����وج   
و�سائل  ك��ل  وي�سم  يخت،  اأف�سل 
امل��ت��وق��ع��ة، مب���ا يف ذلك  ال���راح���ة 
������س�����اون�����ا، وم����ه����ب����ط ل����ط����ائ����رات 
�سباحة  وح���و����س  ال��ه��ل��ي��ك��وب��رت، 

كبري.

طيور تقاوم ثعبانا �سخما 
حلماية �سغارها

ك�سفت لقطات مذهلة لثالثة طيور �سجاعة تواجه 
ل�سحيفة  ووفقا  اأطفالها.  حلماية  عمالقا  ثعبانا 
“ديلي ميل” الربيطانية، مت ت�سوير املقطع املثري 
من قبل تا�س كوتر يف منطقة دريب�ستون باأ�سرتاليا. 
ووثق الفيديو اأحد الطيور وهو يحمي اأطفاله خلف 
قطيع من الطيور لإبعادها عن طريق الأذى، بينما 
وق��ف ط��ائ��ر اآخ���ر اأم���ام الأف��ع��ى وق���ام ب��ف��رد جناحيه 

ب�سكل هجومي ملقاومة الثعبان.
 وب���ني امل��ق��ط��ع ان�����س��م��ام ط��ي��ور اأخ�����رى وه���ي تفرد 
الثعبان  بني  ج��دارا  لت�سنع  ري�سها  وتنفخ  اأجنحتها 

واأطفالها. 
ومل يظهر الثعبان اأي عالمات على الرتاجع وزحف 
من بني من اأرجلها، لكن الطيور وقفت �سده بعنف. 
اندفعت  نحوها،  التحرك  يف  الثعبان  ا�ستمرار  ومع 
الطيور  حتمي  ت��زال  ل  بينما  اجل��ان��ب  اإىل  الطيور 

ال�سغرية.

»غ��ال��ب��اً م��ا ت��ول��د اأف�����س��ل الأف��ك��ار ع��ن طريق 
ملوؤ�ِس�سة  ح��������������������������دث  م���ا  ه�����������������ذا  ال�سدفة”، 
وكالة   ،»Animal Spot Milano«
احل����ي����وان����ات على  ت����دري����ب  م��ت��خ�����س�����س��ة يف 

التمثيل.
وتعمل وكالة “اأنيمال �سبوت ميالنو” التي 
اأ���س�����س��ت��ه��ا ج��ول��ي��ا ب��ا���س��ك��وال��ي��ت��ي، ع��ل��ى اإع����داد 
وتدريب احليوانات لت�سبح “ممثلة” ت�سارك 

يف م�ساريع فنية واأزياء وات�سالت.
وي��ت��م ت��دري��ب احل��ي��وان��ات ع��ل��ى ي��د موظفي 
الفن،  ع���امل  يف  حم��رتف��ة  لت�سبح  ال��وك��ال��ة 
وذل������ك ب��ال��ك��ث��ري م����ن ال���ع���ن���اي���ة واله���ت���م���ام 
لتدريب  امل��ك��ر���س��ة  احل��ي��وان��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  يف 
ال�سينما  ع��امل  لدخول  املختلفة،  احليوانات 

والإعالن.
وقالت “با�سكواليتي” عن م�سروعها الفريد 
ن�سختها  لالأزياء يف  “فوج”  من نوعه ملجلة 

الإيطالية:

جامعية،  م��در���س��ة  ���س��اأ���س��ب��ح  اأن��ن��ي  “ظننت   
لكن يف النهاية وجدت نف�سي يف عامل الفن، 
اإل��ي��ه، وح�سرت مواقع  اجن��ذب��ت  ال��ذي طاملا 
ت�سوير خمتلفة، وهناك اأدركت مدى اجلهل 
امل�ساريع  يف  احل��ي��وان��ات  م�ساركة  يف  امل��وج��ود 
الفنية، �سواء من جانب الرعاة اأو من جانب 

املدربني«.
مع  بالعالقة  الهتمام  يتم  “مل  واأ���س��اف��ت: 
انعك�س  ال���ذي  الأم����ر  ك����اٍف،  ب�سكل  احل��ي��وان 
النهائية،  وال��ن��ت��ي��ج��ة  الإب�������داع  ع��ل��ى  اأي�������س���اً 
ال�سنني،  الوعي، على مر  وانطالقاً من هذا 
طورت فكرة اإن�ساء الوكالة التي اأ�سبحت بعد 

ذلك حقيقة واقعة«.
الأم������ر ال�����ذي ق���د ل ي��ع��رف��ه ال���ك���ث���ريون اأن 
القطط  اأو  ال��ك��الب  با�ستخدام  اإع���الن  عمل 
ك��ث��ريا من  الأخ����رى، يتطلب  احل��ي��وان��ات  اأو 
 Animal وك��ال��ة  فريق  يقوم  التي  امل��ه��ارات 

Spot Milano بتقدميها.

وكالة اإيطالية لتدريب احليوانات 

ريهانا ت�سرتي منزل 
جديدا مببلغ خيايل

ذكرت و�سائل اإعالم عاملية اأن النجمة العاملية  ريهانا  قد ا�سرتت منزل 
جديد يف لو�س اأجنلو�س بالقرب من منزلها الذي ا�سرتته يف ال�سنة 
اأن ريهانا مل تك�سف بعد  اإل  10 مليون دولر،  املا�سية وذلك مببلغ 

عن �سور ملنزلها الفخم اجلديد.
ع��ل��ى �سعيد اآخ���ر ك��ان��ت ق��د ظ��ه��رت ري��ه��ان��ا ب��ط��ّل��ة مم��ي��زة، اأثناء 
املعروف   ،»Giorgio Baldi« املف�سل  مطعمها  م��ن  خروجها 
يف م��دي��ن��ة ل��و���س اأجن��ل��و���س الأم���ريك���ي���ة، وت��ن��اول��ت ال��ع�����س��اء مع 

اأ�سدقائها.
وكانت ريهانا مرتدية تنورة ق�سرية �سوداء، وحذاء اأ�سود 

تلتف �سرائطه على �ساقيها، وو�سعت نظارات �سوداء 
اأ�سود على وجهها للوقاية من  على عينيها، وقناع 

فريو�س كورونا.


