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عـدل وتـنفـيـذا لقـرار مـجلس االدارة رقم استـنـادا الحـكام قـانـون الشـركـات رقم ٢١ لسـنـة ١٩٩٧ ا
١٣٢في ٢٤ / ٧ / ٢٠١٨ يسـرنا دعـوة الهيـئةالـعامة لـلمـصرف حلضـور االجتـماع الذس سـينـعقد
في محافظة دهوك الساعةالعاشرة من صباح يوم السبت ٢٢ / ٩ / ٢٠١٨ في فرع دهوك - شارع

ناقشة جدول االعمال التالي:  بارزان وذلك 
ـنتهـية في ٣١/ ١٢ / ٢٠١٧ الـية ا ١- منـاقشـة تقـرير مـجلس االدارة عن نـشاط الـشركـة للـسنـة ا

ناسبة بشأنه. واتخاذ القرارات ا
نتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ واتخاذ اليـة ا ٢- مناقشة تقـرير السادة مراقبي احلسابـات للسنة ا

القرارات الالزمة بشانه.
ـصـادقة ٣- مـنـاقـسـة احلـسـابـات اخلـتـامـيـة لـعـام ٢٠١٧ ومـلـحق حـسـاب االربـاح واخلـسـائـر وا

عليهما.
صادقة عليها. ٤- مناقشة تقرير جلنة مراجعة احلسابات وا

٥- مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
ناسب. ٦- مناقشة مقسوم االرباح واتخاذ القرار ا

٧- انتخاب اعضاء مجلس االدارة (٥) خمسة اعضاء اصلي ومثلهم احتياط وذلك النتهاء دورة
مجلس االدارة احلالية.

٨- انتخاب جلنة مراجعة احلسابات.
٩- تعي مراقبي حـسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وحتديد اجورهما وفق ضوابط

هنة. مجلس ا
١٠- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة.

ـوجب وكـالة ـوجب صك االنـابة او تـوكـيل الـغيـر  ـسـاهمـ  راجـ احلضـور او انـابة احـد ا
مـصـدقـة من كـاتب الـعـدل مع ابـراز شـهـادة االسـهم وفي حـالـة عـدم حـصـول الـنـصـاب الـقـانـوني

عين اعاله... مع التقدير.  كان ا سيؤجل االجتماع الى ٢٩ / ٩ / ٢٠١٨ في ذات الزمان وا

العدد: ١/ ٦١٥
التاريخ: ١ / ٨ / ٢٠١٨
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{ دبـي - ا ف ب: تــــــــطـــــــــلق اال
ـــتـــحـــدة في جـــنـــيف اخلـــمـــيس ا
مــــشـــاورات جـــديــــدة بـــ أطـــراف
النزاع الـيمني في مـحاولة لـلتفاهم
فـاوضات سالم تـنهي بـشأن إطـار 
"احلرب البشـعة" في أفقر دول شبه
اجلزيرة العربية والذي يشهد أزمة

إنسانية هي األكبر في العالم.
ــتــمـــردون والــســلــطــة واســـتــبق ا
ـــعــــتــــرف بـــهــــا دولــــيـــا جــــولـــة ا
شـاورات التي دعـا اليـها مـبعوث ا
ـــتــحـــدة في الـــيــمـن مــارتن اال ا
غــريـفــيث بـالــتــقـلــيل من احـتــمـال
حــدوث اخـتـراق مـا مـؤكـدين أنـهـا
تـهدف الى بـناء الـثقـة قبل الـدخول

في مفاوضات جادة.
ـنـيــون لـوكـالـة وأكـد مـســؤولـون 
فــرانس بــرس أن احملــادثــات غــيــر
مـبـاشـرة اال أنـهــا قـد تـتـحـول الى
مفـاوضات مـباشـرة في حال حصل

"تقدم ما".
رة االولى الـتي جتري فـيها وهي ا
مـحـادثـات بـ أطـراف الـنـزاع مـنـذ
آخــــــر جـــــــولـــــــة مــــــشـــــــاورات في
آب/اغـسـطس  2016 في الـكـويت
ـتـحدة حـ فـشلـت مسـاعي اال ا
تحدة في الـتوصل الى حل ينهي ا
ـسـتـمـر مـنـذ  2014 بـعـد الــنـزاع ا

فاوضات. نحو  108 أيام من ا
ــتـمــردون احلـوثــيـون ويــسـيــطـر ا
الذين يـنتـمون الى األقلـية الـزيدية
عـلى الــعـاصـمــة صـنـعــاء ومـنـاطق
أخـرى منـذ أيلـول/سبـتمـبر 2014.
وحتــــاول الــــقـــوات احلــــكــــومــــيـــة
اسـتـعـادة األراضي الـتي خـسـرتـها
ــسـانـدة حتـالف عـسـكـري تـقـوده
السعودية منذ آذار/مارس 2015.
تحدة إن ثالثة من  وتقول األ ا
ــنـــيــ بــحــاجــة بـــ كل أربــعــة 
ــسـاعــدة غــذائـيــة في وقت تــهـدد
مـوجـة جـديـدة من الـكـولـيـرا الـبالد
الـتي تــفـتـقــد لـقـطـاع صــحي فـعّـال

دمرته احلرب.
W¹uł WÐd{

ومـنــذ الـتـدخل الـسـعـودي قـتل في
الــــيــــمـن نــــحـــو  10آالف شــــخص
دني وبينهم أكثر غالبيتهم من ا
من ألــــفي طــــفل لــــقي  66 مــــنــــهم
مـصــرعــهم في ضـربــات جــويـة في
ـــــاضـي وحــــده. آب/أغـــــســـــطس ا
وأغــرق الــنــزاع أكـثــر من ثــمــانــيـة
ماليــ شــخص في شــبـه مــجــاعـة
وتسبب بـ"أسوأ أزمـة إنسانية" في

تحدة. العالم بحسب األ ا
ووصف وزيــــر الـــدولــــة اإلمـــاراتي
لـلـشـؤون اخلـارجــيـة أنـور قـرقـاش
احلـرب في اليـمن ب"الـبشـعـة" عقب
غـــارة لــلــتـــحــالف في الـــتــاسع من

آب/اغــــســــطس فـي صــــعــــدة قــــال
الصلـيب األحمر إن  40طفال قتلوا
ـتحـدث باسم فـيهـا بيـنمـا اعتـبر ا
الــتــحــالـف الــعــقــيـــد الــركن تــركي
الـكي أنه "ال يوجـد حرب من دون ا

أضرار جانبية".
¡«d³š i¹uHð

وكـانت بــعـثـة خــبـراء مــفـوضـة من
ـــتـــحـــدة حلـــقــوق مـــجـــلس األ ا
28 اإلنـــــــــســـــــــان أعـــــــــلـــــــــنـت في 
آب/اغسـطس أن كل أطراف الـنزاع
في الـــيــمن يـــحـــتــمـل أن يــكـــونــوا
ارتــكـــبــوا "جــرائـم حــرب" مــعــددة
ضـــربــات جــويــة قــاتـــلــة والــعــنف

اجلنسي وجتنيد أطفال للقتال.
وبــيـنــمـا يــشن الـتــحـالف ضــربـات
ـــتـــمـــردين جـــويـــة ضـــد مـــواقع ا
متسببا في بعض احلاالت بسقوط
ـــدنــــيـــ يـــطـــلق ضـــحــــايـــا من ا
احلــوثــيـون صــواريــخــهم بــاجتـاه
مواقع القوات احلـكومية مـتسبب
ـــقـــتـل مـــدنـــيـــ كـــمــا بـــدورهم 
يطلـقون صواريخ بـالستـية باجتاه
السـعوديـة.وتتهم الـسعـودية إيران
ــتــمـردين بــإرسـال أســلــحــة الى ا
ومساعـدتهم في إطالق الصواريخ
لـــكن طــهـــران تــنــفـي هــذا االتــهــام
وتــؤكــد أن دعـــمــهــا لــلـــمــتــمــردين
يــنــحــصــر بــالــســيــاســة فــقط.وفي
مــســعى لــوقف إراقــة الــدمــاء قـال
غـــريـــفـــيث إن مـــشـــاورات جــنـــيف
"ســتــوفــر الــفــرصــة لألطــراف (...)
ــنــاقــشــة إطــار عــمـل لــلــتــفـاوض
ـتـصلـة بـبـناء الـثـقة واإلجـراءات ا
وخـطط مـحـددة لـتـحـريك الـعـمـلـيـة
قدماً".ويرى دبـلوماسي أميركي أنه
"ال يـجب توقـع الكـثيـر" مـضيـفا أن

ــشـاورات "قــد تـؤدي الى حتــقـيق ا
ـــبــعــوث أمـــر مــا" في حـــال جنح ا
الــدولـي في الــتـــوسط لـإلفــراج عن

أسرى وإعادة فتح مطار صنعاء.
وأكد وزيـر اخلارجيـة اليمـني خالد
اليمـاني لفرانـس برس أن موضوع
األســــــرى يـــــحــــــتـل أولــــــويــــــة في
شاورات متوقعا حتقيق اختراق ا

لف. في هذا ا
وغريفيث ثالث مبعوث دولي لليمن

منذ بداية النزاع.
ي جــــهــــود ــــســـــؤول األ وبــــدأ ا
اسـتئـناف محـادثات الـسالم بـعدما
13 أطـــــــــلـق الـــــــــتـــــــــحـــــــــالـف في 
حـزيــران/يـونـيــو هـجـومــا بـاجتـاه
مـيـناء مـديـنة احلـديـدة على الـبـحر
االحـمـر بـقـيـادة اإلمـارات الـشريك

الرئيسي في التحالف.
ـــيـــنــاء غـــالـــبـــيــة وتـــدخل عـــبـــر ا
ـــواد الــتـــجـــاريــة ــســـاعـــدات وا ا
ــرســلــة إلى ماليــ والــغــذائـــيــة ا
الــســكــان. لــكن الــتـحــالف يــعــتــبـر
ــرا لـتــهــريب األســلــحـة ــيــنــاء  ا

ومهاجمة سفن في البحر األحمر.
وفي مـطـلع تــمـوز/يـولــيـو أعـلـنت
اإلمارات تعليق الهجوم على مدينة
احلـــديــــدة إلفـــســــاح اجملـــال أمـــام
ـتــحــدة مـطــالــبـة وســاطـة لـأل ا
ـديـنـة بـانـســحـاب احلـوثـيــ من ا

يناء. وا
لـــكن قـــرقـــاش أكـــد ان الـــتـــحـــالف
مسـتـمـر في عـمـلـيـات عـسـكـرية في
مناطق أخرى من محافظة احلديدة
"فـي مـسـعـى إلبـقـاء الــضـغـوط (...)
من أجل حتقيق تغيير استراتيجي

في الوضع احلالي".
ويـتـمسك طـرفـا النـزاع الـرئيـسـيان

ـطـالـبـهـمـا فـالـسـلطـة تـدعـو الى
االلتزام بقـرار مجلس االمن الدولي
رقم  2216الــذي يـعـتـرف بـشـرعـيـة
الـرئـيس الـيـمني عـبـد ربه مـنـصور
هـــــادي ويـــــطـــــالـب احلـــــوثـــــيـــــ
بـــاالنـــســـحـــاب مـن االراضي الـــتي
سـيـطروا عـليـهـا وتسـلـيم االسلـحة
الـثـقـيلـة. بـينـمـا يـطالب احلـوثـيون
بــوقف عـــمــلــيـــات الــتــحـــالف قــبل
ــوافــقــة عــلى إجــراءات مــحــددة ا
وبينهـا احتمال تسـليم إدارة ميناء

تحدة. احلديدة الى األ ا
ــتــخــصص في ويــقــول الــبــاحث ا
ـسلمي إن الشـؤون اليـمنيـة فارع ا
مــشـــاورات جــنــيف "مــهــمــة ألنــهــا
االولى مــنـذ عــامــ وألنـهــا جتـري
ـي جــديــد" بـــرعــايـــة مــبـــعــوث أ
مـــتـــوقــــعـــا رغم ذلك أال تـــؤدي ألي
اختـراق فعـلي خصـوصا أن الـقوى
الـــكـــبـــرى غــيـــر مـــســـتــعـــدة بـــعــد
لـالسـتـثـمـار في عـمـلـيـة الـسالم في
الـيــمن.وتـتـهم مــنـظـمـات حــقـوقـيـة
لــنـدن وبــاريس وواشــنــطن بــغض

النظر عن "انتهاكات" في اليمن.
…bF  …—Uſ

وأقـــرّ الــتــحـــالف الــســـبت بــوقــوع
"أخـطـاء" لـدى تـنـفـيـذ غـارة صـعـدة
الـتي أثـارت تـنـديـدا دولـيـا واسـعا
ـسـؤول عن حـاسـبـة ا مـتـعـهـدا 
هــذه األخـــطــاء ومــراجــعــة قــواعــد

االشتباك.
ورحّبت بريطـانيا بنتـائج التحقيق
لكنّها حضّت على تقد إيضاحات
حـول غـارات دامـيـة أخــرى بـيـنـمـا
أكــدت بـــاريس ان األســلـــحــة الــتي
تـبيـعـها لـلتـحـالف ال تسـتخـدم ضد

. دني ا


