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 IOÉ«b É©«ªL Ωƒ«dG πØàëf ÉæfG ¤G √ƒª°S QÉ°TCGh

 GRõ©e ÉflÉ°T ≈≤Ñ«d É«dÉY ádhódG º∏Y ™aôH ÉÑ©°Th

 ÉªYóe , ºMÓàdGh ∞°üdG IóMhh ≈æWƒdG AÉªàfÓd

 ¿ƒeó≤j  øjòdG  AÉ«ah’G  ∫É£H’G  óYGƒ°S  ájÉªëH

 √QGô≤à°SGh áæeGh á°VÉ«M øY Ohò∏d ¢ù«ØædGh ¤É¨dG

 ádhódG IOÉ«°ùd GõeQ º∏©dG π¶«dh ¬JGõéæe áfÉ«°Uh

.Qƒ°ü©dG ôe ≈∏Y É¡JóMhh

 á«æWƒdG áÑ°SÉæŸG √ò¡H ÉædÉØàMG ¿G √ƒª°S ∫Ébh

 ójGR ï«°ûdG ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤∏d QÉcòà°SG ƒg É‰CG á«dÉ¨dG

 ˆG º¡ªMQ - ΩÉµ◊G ¬fGƒNGh ¿É«¡f ∫G ¿É£∏°S øH

 1971 ΩÉY ≈a Iôe ∫h’ OÉ–’G º∏Y Gƒ©aQ øjòdG -

 ábÓ£fGh OÉ–’G ájGóH òæe πÑ≤à°ùŸG Gƒböûà°SGh

 ¢VQ’G  √òg  ≈∏Y  á«fÉ°ùf’Gh  ájQÉ°†◊G  á°†¡ædG

 áflÉ°T á«fÉ°ùfGh ájQÉ°†M á°†¡f GóÑàdh áÑ«£dG

 á«ŸÉ©dG äGöTDƒŸG Qó°üààd øjOÉ«ŸG ™«ªL â∏ª°T

. á«ª∏©dGh á«fÉ°ùf’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ≈a

 Ωƒ«dGh øjƒ«≤dG  ΩG  ºcÉM ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ±É°VGh

 ó¡©dG  Oó‚  ≈æWƒdG  õeôdG  Gò¡H  πØàëf  øëfh

 ∫G ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd AÉaƒdGh

 É©e π°UGƒfh - ˆG ¬¶ØM - ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f

 ≈∏Y  OôØàdGh  äGRÉ‚’Gh  AÉ£©dGh  ÒÿG  IÒ°ùe

 AÉæHCG  óYGƒ°ùH  ÉjQÉ°†Mh  É«ª∏Y  ⁄É©dG  iƒà°ùe

 É¡æe óªà°ùf ábÉØN äGQÉe’G ájGQ ≈≤Ñà°Sh , øWƒdG

.¬JOÉ«bh øWƒ∏d ¢UÓN’Gh Ωõ©dGh Iƒ≤dG

:ΩGh-IÒéØdG 

 ôjóe »böûdG ∞«°S øH óªM øH óªfi ï«°ûdG ócCG

 º∏©dG  Ωƒj  ¿CG  IÒéØdÉH  á«fhÎµdE’G  áeƒµ◊G

 RGõàY’Gh  ôîØdG  ôYÉ°ûe  ¥ó°UCG  ó°ùŒ áÑ°SÉæe

 óYGƒ°ùH AÉ°†Ø∏d â∏°Uh »àdGh äGRÉ‚’G Iƒ≤H

.äGQÉeE’G AÉæHCG

 ‘ ±ôaôj  ÉflÉ°T  ≈≤Ñ«d  º∏©dG  ™aQ  ¿EG  ∫Ébh

 óéŸG õeôc º∏©∏d ÉæÑM π«dO ƒg øWƒdG AÉª°S

 Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d AÉªàfE’Gh A’ƒdG ójóŒh Iõ©dGh

 ÚæWGƒª∏d áÁôµdG IÉ«◊G ÒaƒJ ¤EG ≈©°ùJ »àdG

 á«°ùaÉæàdG ‘ á«dÉY ÖJGôe ¤EG ’ƒ°Uh Úª«≤ŸGh

 º°SQh ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ ∫hódG ∞∏àfl ÚH

.áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd ¥öûe πÑ≤à°ùŸ íeÓe

 áÑ°SÉæŸG √òg ¿EG óªM øH óªfi ï«°ûdG ±É°VCGh

 …òdG ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdGh AÉaƒdG ÊÉ©e ¢ùµ©J

 ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  É¡°ù°SCG

 ÉLPƒ‰ âëÑ°UCG ≈àM "√GôK ˆG Ö«W" ¿É«¡f

 ácQÉ°ûe ¿G ¤G GÒ°ûe øeõdG ôe ≈∏Y ¬H iòàëj

 áÑ°SÉæŸG  √òg  ‘  ™ªàéŸG  íFGöT  ∞∏àfl

 ‘ ∞JÉµàdGh ºMÓàdG ¢ùµ©j ÉæHƒ∏b ≈∏Y Iõjõ©dG

 ¿ÉæÑdÉH É¡d QÉ°ûj »àdG Ωó≤àdGh QÉgOR’G IÒ°ùe

.·C’G πc ÚH

 kÉ«dÉY ádhódG º∏Y ™aôf :øjƒ«≤dG ΩCG ºcÉM

  »æWƒdG AÉªàfÓd kGRõ©e kÉîeÉ°T ≈≤Ñ«d

: »bô°ûdG ∞«°S øH óªM øH óªëe

 RGõàY’Gh  A’ƒdG  ó°ùéJ  áÑ°SÉæe  º∏©dG  Ωƒj

øWƒdG äGRÉéfEÉH

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf ,Ωƒàµe ∫BG

 ìÉ≤d øe áYôL ,ˆG √ÉYQ ,»HO ºcÉM AGQRƒdG

.z19 ó«aƒc{ óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa

 ßØëj ¿CG ˆG ∫CÉ°ùf{ :Iójô¨J ‘ √ƒª°S ∫Ébh

 πª©dG ¥ôØH ó«°ûfh ,™«ª÷G ‘É©jh ™«ª÷G

 πFGhCG  øe  ÉfOÓH  ¿ƒµàd  IógÉL  â∏ªY  »àdG

 Gò¡d  ìÉ≤d  ≈∏Y  π°ü–  »àdG  kÉ«ŸÉY  ∫hódG

 ‘ πªLCGh π°†aCG  ÉªFGO πÑ≤à°ùŸGh ,¢ShÒØdG

.zäGQÉeE’G ádhO

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó°TGQ  øH  ó«ªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG

 ¿ÉªéY ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »ª«©ædG

 º«≤H ∂°ùªàdGh IóMƒdG ÊÉ©e ó°ùéj º∏©dG ¿G

 ∂°SÉ“h ¿ƒ°ù°SDƒŸG AÉHB’G ÉgÉ°SQG »àdG OÉ–’G

 ÚH ΩÉé°ùf’Gh äGQÉeE’G ‘ »YÉªàL’G è«°ùædG

 Rõ©jh ÉfOÉ–Gh ÉæàdhO πLCG  øe øWƒdG AÉæHCG

 IóFGôdG áfÉµŸG ï°Sôjh øWƒ∏d AÉªàf’ÉH Qƒ©°ûdG

 GõeQ âëÑ°UCG »àdG äGQÉeEÓd áböûŸG IQƒ°üdGh

 GõeQ  º∏©dGÈà©j  Éªc  ¿ÉeC’G  áfƒ≤jCGh  ΩÓ°ù∏d

 ádÉ°UC’Gh  IOÉ«°ùdGh  áeGôµdGh  Iõ©dGh  ájƒ¡∏d

 ÒÑ©Jh  »JGQÉe’G  Ö©°ûdG  á∏¶eh  ñƒª°ûdGh

 »°VÉŸG  ÚH  ∫É«LC’G  öùLh  ó∏H  IóMh  øY

.πÑ≤à°ùŸGh öVÉ◊Gh

 …òdG  º∏©dG  Ωƒ«H  ∫ÉØàM’G  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 …Òe’G  ¿GƒjódG  ΩÉeG  º∏©dG  ájQÉ°S  óæY  º«bG

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ¬H  πØà–h

 ΩÉY πc øe Èªaƒf ô¡°T øe ådÉãdG ‘ ¢ùeCG

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ‹ƒJ Ωƒ«H ∫ÉØàM’G ™e kÉæeGõJ

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG

 »gh Èªaƒf 3 ‘ ºµ◊G ó«dÉ≤e " ˆG ¬¶ØM"
 √QÉÑàYÉH º∏©dG ôjó≤J áaÉ≤K øe ójõJ áÑ°SÉæe

.øWƒdG Gò¡dh ¢VQC’G √ò¡d AÉªàfÓd GõeQ

 ájQÉ°S ≈∏Y ádhódG º∏Y ™aôH √ƒª°S ΩÉb óbh

 Qƒ°†ëH ºcÉ◊G ¿GƒjO πNóÃ kÉ°ü«°üN äóYCG

 ‹h  »ª«©ædG  ó«ªM  øH  QÉªY  ï«°ûdG  ƒª°S

 ï«°ûdGh …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ¿ÉªéYó¡Y

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U πã‡ »ª«©ædG ó«ªM øH óªMCG

 á«dÉŸGh  ájQGO’G  ¿hDƒ°û∏d  ¿ÉªéY  ºcÉM

 ¢ù«FQ »ª«©ædG ó«ªM øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdGh

 ó«ªM øH ó°TGQ ï«°ûdGh á«MÉ«°ùdG á«ªæàdG IôFGO

 ‹É©eh §«£îàdGh ájó∏ÑdG IôFGO ¢ù«FQ »ª«©ædG

 ¢ù«FQ »ª«©ædG ó«©°S øH óLÉe QƒàcódG ï«°ûdG

 »ª«©ædG ó°TGQ óªM IOÉ©°Sh …Òe’G ¿GƒjódG

 »°Thô£ŸG ∞«°S ⁄É°S IOÉ©°Sh ¿GƒjódG ôjóe

 AÉaöûdG  ˆGóÑY  IOÉ©°Sh  ¿GƒjódGôjóe  ÖFÉf

 øH  óªM  IOÉ©°Sh  ºcÉ◊G  ¿GƒjóH  QÉ°ûà°ùŸG

 ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ¢UÉÿG ÒJôµ°ùdG ¬£«∏Z

.ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑch ñƒ«°ûdG øe OóYh ¿ÉªéY

 ∫ÓN ôcòà°ùj äGQÉeE’G Ö©°T ¿EG √ƒª°S ∫Ébh

 »àdG IódÉÿG IÒ°ùŸG " º∏©dG Ωƒj "`H ¬dÉØàMG

 ∫BG  ¿É£∏°S  øH  ójGR  ï«°ûdG  ¬d  QƒØ¨ŸG  ÉgCGóH

 "ºgGôK ˆG Ö«W"  ¿ƒ°ù°SDƒŸG IOÉ≤dGh ¿É«¡f

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd ó¡©dG ójóéàd áÑ°SÉæe »gh

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  "ˆG  ¬¶ØM"
 ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH

 ÖMÉ°Uh "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏›

 ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG

 áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG

 ócDƒfh kÉªFGO Éææ«YCG Ö°üf øWƒdG ájGQ ≈≤Ñàd

 Éfôîah  øWƒdG  Gò¡d  ÉæFÉahh  ÉæFÉªàfG  ≥ªY

.¬JÉÑ°ùàµŸ ájÉªMh ¬JGRÉ‚EÉH

:ΩGh-IÒéØdG

 óªfi  øH  óªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG  

 ,IÒéØdG ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y »böûdG

 ,á«æWh áÑ°SÉæªc ,º∏©dG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G á«ªgCG

 ádhO  AÉæHCG  ÚH áÑëŸGh ó°VÉ©àdG  ióe RÈJ

 Ö◊G  ôYÉ°ûe  øY  ÒÑ©à∏d  á°Uôah  ,äGQÉeE’G

 ádhO ¢ù°SDƒŸ äGQÉeE’G Ö©°T ¬æµj …òdG AÉaƒdGh

 ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG äGQÉeE’G

.√GôK ˆG Ö«W ,¿É«¡f

 ºcÉM ƒª°ùdG ÖMÉ°U ácQÉ°ûe ∫ÓN ∂dP AÉL

 óªM øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ,IÒéØdG

 ƒª°Sh ,IÒéØdG  ó¡Y ‹h ,»böûdG  óªfi øH

 Ωƒj" º°SGôe ‘ ,»böûdG óªM øH Ωƒàµe ï«°ûdG

 ‘ ádhódG º∏Y ™aôH √ƒª°S ΩÉb å«M "º∏©dG

 ,á∏«eôdG á≤£æÃ ºcÉ◊G öü≤d á«eÉeC’G áMÉ°ùdG

 »æWƒdG ó«°ûædG ≈≤«°Sƒe ±õY ™bh ≈∏Y ∂dPh

.»JGQÉeE’G

 ¿EG  "  :IÒéØdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ∫Ébh

 »JCÉj  ,ΩÉY πc º∏©dG  Ωƒj  áÑ°SÉæÃ ∫ÉØàM’G

 ÉææWƒd  AÉaƒdGh  A’ƒdG  ójóŒ  ≈∏Y  Gó«cCÉJ

 Égó¡°ûJ »àdG áª«¶©dG äGRÉ‚E’G πX ‘ ,ÒÑµdG

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG â– áaÉc ó©°üdG ≈∏Y ádhódG

 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd

 Ωõ©dG  øjóbÉY  "ˆG  ¬¶ØM"  ,ádhódG  ¢ù«FQ

 ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG á«ªæàdG IÒ°ùe á∏°UGƒe ≈∏Y

 á°†¡f áYÉæ°Uh QÉµàH’Gh πÑ≤à°ùŸG ±Göûà°SG

.Ohó◊G ±ô©J ’ ájQÉ°†M

 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™aQ ,á«dÉ¨dG áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

 äÉjBG  ≈ª°SCG  »böûdG  óªfi  øH  óªM  ï«°ûdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¬«NCG  ¤EG  äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG

 ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG ¬¶ØM"
 ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM AGQRƒdG

 »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG

 ÜÉë°UCGh áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf

 äGQÉe’G ΩÉµM ≈∏Y’G ¢ù∏éŸG AÉ°†YG ƒª°ùdG

 ≈∏Y Úª«≤ŸGh ádhódG »æWGƒeh Oƒ¡©dG AÉ«dhCGh

 "º∏©dG  Ωƒj"  á«dÉØàMG  º°SGôe  ö†M .É¡°VQCG

 á«FÉbƒdG äGAGôLE’G ≥«Ñ£J QÉWEG ‘ âª¶f »àdG

 áëFÉL äÉ«YGóJ á¡LGƒŸ ájRGÎM’G ÒHGóàdGh

 ∞«°S  øH  óªM  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  "ÉfhQƒc"
 ï«°ûdGh  Iô◊G á≤£æŸG  áÄ«g ¢ù«FQ  »böûdG

 »böûdG  ∞«°S  øH  óªM  øH  óªfi  ¢Sóæ¡ŸG

 óÑY ï«°ûdGh á«fhÎµd’G áeƒµ◊G IôFGO ¢ù«FQ

 øH óªMG ï«°ûdGh »böûdG ∞«°S øH óªM øH ˆG

.»böûdG ∞«°S øH óªM

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH Qƒ°üæe ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ¿hDƒ°T  ôjRh  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 ácöT  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,á°SÉFôdG

 öüb  ‘  AÉKÓãdG  ¢ùeG  QÉªãà°SÓd  ádOÉÑe

 ájò«ØæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG.. »ÑXƒHCG ‘ á°SÉFôdG

.QÉªãà°SÓd ádOÉÑe ácöT IQGOEG ¢ù∏éŸ

 äÉfÉ«ÑdG ´ÉªàL’G ∫ÓN áæé∏dG â°Vô©à°SGh

 AGOCGh  ,2020 ΩÉ©dG  øe ∫hC’G  ∞°üæ∏d á«dÉŸG

 ≈∏Y â©∏WG Éªc ,»∏«¨°ûàdGh ‹ÉŸG ácöûdG

 ,É¡à«LGÎ°SG  ≥«Ñ£J  ‘  äGóéà°ùŸG  ôNG

 ≈∏Y  áLQóŸG  ™«°VGƒŸG  øe  GOóY  â°ûbÉfh

 äGQGô≤dG  øe  GOóY  äóªàYGh  ,∫ÉªYC’G  ∫hóL

.á«dÉŸGh á«é«JGÎ°S’G

 êôa óªfi øH π«¡°S ‹É©e ´ÉªàL’G ö†M

 á«àëàdG á«æÑdGh ábÉ£dG ôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa

 ádhódG ôjRh …OQGƒÑdG óªMCG øH óªfi ‹É©eh ,

 ó«©°S  ó«ª◊GóÑY  ‹É©eh  ,  ´ÉaódG  ¿hDƒ°ûd

 IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ±öüe  ßaÉfi

 ∑QÉÑŸG  áØ«∏N  ¿hó∏N  ‹É©eh  ,  …õcôŸG

 ÜóàæŸG ƒ°†©dG ,ájò«ØæàdG ¿hDƒ°ûdG RÉ¡L ¢ù«FQ

 ádOÉÑe ácöT ‘ áYƒªéª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh

.OƒªëŸG º«gGôHEG Oƒªfi IOÉ©°Sh ,QÉªãà°SÓd

:ΩGh-»ÑXƒHG

 øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH 

 óFÉ≤dG ÖFÉf ,»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ,¿É«¡f ∫BG ójGR

 ï«°ûdG ƒª°S á©HÉàeh ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 ‘  ºcÉ◊G  πã‡  ,¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ¿GóªM

 ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ,IôØ¶dG  á≤£æe

 Ëó≤àd ,ºgQO ¿ƒ«∏e 35 ¢ü«°üîJ ” ,»JGQÉeE’G

 øjôKCÉàª∏d á∏LÉY á«JGQÉeEG á«fÉ°ùfEG äGóYÉ°ùe

.ÚÑ∏ØdG ‘ "ÊƒL" QÉ°üYEG øe

 øe  IÒÑc  äÉ«ªc  äGóYÉ°ùŸG  øª°†àJh

 èeÉfôH  øe  ¤hC’G  á∏MôŸG  ‘  AGƒjE’G  OGƒe

 ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  √òØæJ  …òdG  äGóYÉ°ùŸG

.»JGQÉeE’G

 äÉ¡«LƒJ ò«Øæàd É¡JGOGó©à°SG ,áÄ«¡dG â∏ªcCGh

 áYöùdÉH äGóYÉ°ùŸG ÒaƒJh ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG

.QÉ°üYE’G øe øjôKCÉàŸG ±hôX É¡Ñ∏£àJ »àdG

 á«æ«Ñ∏ØdG áª°UÉ©dG ¤EG É¡Lƒàe ádhódG QOÉ¨jh

 äÉ«∏ª©dG ≈∏Y ±GöTEÓd áÄ«¡dG øe óah ,Ó«fÉe

 á«fÉ°ùfE’G  äÉLÉ«àM’G  ∫É°üjEGh  á«KÉZE’G

 ™e ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdÉH GQö†J ÌcC’G ≥WÉæª∏d

.á«æ©ŸG á«æ«Ñ∏ØdG äÉ¡÷G

 ÚeC’G  ,»MÓØdG  ≥«àY  óªfi  QƒàcódG  ócCGh

 ƒª°S ¿G ,»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«¡d ΩÉ©dG

 äGQƒ£J ™HÉàj ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG

 ájGóH  òæe  ÚÑ∏ØdG  ‘  á«fÉ°ùfE’G  ´É°Vh’G

 ó°ùŒ  á©HÉàŸG  ∂∏J  ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe  ,QÉ°üYE’G

 á«fÉ°ùfE’G  áKQÉµdG  äÉ«YGóàH  √ƒª°S  ΩÉªàgG

 √ƒª°S øeÉ°†Jh á«æ«Ñ∏ØdG áMÉ°ùdÉH â∏M »àdG

.ÚHÉ°üŸGh ÉjÉë°†dG ™e OhófiÓdG

 ,¿É«¡f ∫BG ójGR øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S ¿CG ócCGh

 ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ÉªFGO ¢Uôëj

 ™jöùdG πNóà∏d OGó©à°S’G áÑgCG ≈∏Y »JGQÉeE’G

.áFQÉ£dG çQGƒµdGh äÉeR’G √òg πãe ‘

 äGQÉeE’G  øe  ™jöùdG  ∑ôëàdG  Gòg  ¿EG  ∫Ébh

 áKQÉc øe øjôKCÉàŸG  √ÉŒ Ió«°TôdG  É¡JOÉ«bh

 ôKDƒŸGh …ƒ«◊G ádhódG QhO ócDƒj ,ÚÑ∏ØdG QÉ°üYEG

 ÉjÉ°†≤dG √ÉŒ áHÉéà°S’G ä’É› õjõ©J ‘

 ájöûÑdG  äÉ©ªàéŸG  ¥QDƒJ  »àdG  á«fÉ°ùfE’G

 »àdG ∫hódG áeó≤e ‘ É¡©°†jh ,⁄É©dG ∫ƒM

 çQGƒµdG äÉ«YGóJ øe óë∏d É¡JÉ«fÉµeEG ôî°ùJ

 ÈY ,øjQö†àŸG h ÉjÉë°†dG πgÉc øY äÉeRC’Gh

 »JCÉJ »àdG É¡JGóYÉ°ùeh …ƒ≤dG ÊÉ°ùfE’G É¡∏NóJ

 ÒZ äGQÉÑàYG …CG ¿hOh ,ÒNCÉJ ¿hO É¡àbh ‘

.á«fÉ°ùfEG

 á«JGQÉeE’G äGóYÉ°ùŸG èeÉfôH ¿EG »MÓØdG ∫Ébh

 á«fGó«ŸG ôjQÉ≤àdG ≈∏Y AÉæH ,√OGóYEG ºàj ÚÑ∏Ø∏d

 »YGôjh ,ÚÑ∏ØdG øe IOQGƒdG á«fÉ°ùfE’G äGAGóædGh

 ,  áægôdG  á∏MôŸG  ‘  á∏LÉ©dG  äÉLÉ«àM’G

 AÉæH πMGôe IóY øª°†àj èeÉfÈdG ¿CG ¤EG GÒ°ûe

.á«fGó«ŸG á«fÉ°ùfE’G ´É°VhC’G äGQƒ£J ≈∏Y

 ≈∏Y ¤hC’G á∏MôŸG ‘ õ«cÎdG ºà«°S " ±É°VCGh

 iôNCG πMGôe É¡©ÑàJ ºK øeh ,AGƒjE’G äÉeõ∏à°ùe

 ,É¡YGƒfCG ∞∏àîÃ iôNC’G äÉLÉ«àM’G øª°†àJ

."áeÉY áØ°üH á«fÉ°ùfE’Gh á«FGò¨dGh á«ë°üdG

 ≈∏Y áÄ«¡dG ¿CG  ôªMC’G ∫Ó¡dG ΩÉY ÚeCG ócCGh

 ,ÚÑ∏ØdG ‘ á«fÉ°ùfE’G ´É°Vh’G ™e ºFGO π°UGƒJ

 ,∑Éæg á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdÉH πª©J h

 ∞«ØîJh  øjôKCÉàª∏d  äÉeóÿG  π°†aCG  Ëó≤àd

 ¤EG É¡æe Üô≤dÉH ¿ƒµà°Sh ,á«fÉ°ùfE’G º¡JÉfÉ©e

.º¡àæfi »∏éæJ ¿CG

 QÉ°üYEG  ¤EG  ¢ùeCG  â°Vô©J ób  ÚÑ∏ØdG  âfÉch

 ,¢UÉî°TC’G øe OóY πà≤e ¤EG iOCG …òdG "ÊƒL"
 áÑMÉ°üŸG Iôjõ¨dG QÉ£e’Gh ájƒ≤dG ìÉjôdG äOCGh

 ™aO Ée ,∫RÉæŸG øe ójó©dG ÒeóJ ¤EG QÉ°üYEÓd

 ¢üî°T ¿ƒ«∏e ‹GƒM AÓNEG ¤EG ∑Éæg äÉ£∏°ùdG

.áàbDƒe õcGôe ‘ º¡FGƒjEGh ,º¡dRÉæe øe

 …òdG  iƒbC’G  QÉ°üYE’G  ƒg  "ÊƒL"  ¿CG  ôcòj

 …òdG  "¿ÉjÉg"  QÉ°üYEG  òæe  ÚÑ∏ØdG  Üö†j

. 2013 ΩÉ©dG øe Èªaƒf ‘ É¡HöV

…ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

á«Ñ£dG ¿GóªM IõFÉéH øjõFÉØdG AÉª°SCG óªà©j ó°TGQ øH ¿GóªM

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ 

 ó¡©dG  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ¿É£∏°S  øH

 ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ábQÉ°ûdG ºcÉM ÖFÉf

 ó≤Y …òdG ¢ù∏éŸG ´ÉªàLG ,…ò«ØæàdG

 ƒª°S ÖàµÃ AÉKÓãdG ¢ùeG ô¡X πÑb

.ºcÉ◊G

 øe  OóY  åëH  ´ÉªàLE’G  ∫ÓN  ”

 áMhô£ŸG  äÉYƒ°VƒŸGh  ÉjÉ°†≤dG

 óªàYGh  ,á°ù∏÷G  ∫ÉªYCG  ∫hóL  ≈∏Y

 »àdG  äGQGô≤dG  øe  á∏ªL  ¢ù∏éŸG

 ‘ πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J É¡fCÉ°T øe

 ≥≤ëj ÉÃh á«∏ëŸG äÉÄ«¡dGh ôFGhódG

.IQÉeE’G ájDhQ

 áeó≤ŸG IôcòŸG ¢ù∏éŸG ¢ûbÉf ó≤a

 ¿CÉ°ûH  ájöûÑdG  OQGƒŸG  IôFGO  øe

 Oó©d  ájõ«Ø– ä’óH  ±öU ìÎ≤e

 É¡∏ªY á©«ÑW ºà– »àdG ∞FÉXƒdG øe

 ,á«ë°üdG ôWÉîŸG ¢†©H ¤EG ¢Vô©àdG

 ìÎ≤ŸG  πª°ûj  ¿CG  IQhö†H  ¬Lhh

 äÉjƒà°ùeh  ∞FÉXƒdG  ∂∏J  ™«ªL

 ÒjÉ©e ≥ah É¡«∏Y áÑJÎŸG IQƒ£ÿG

.IQÉeE’G ‘ á©ÑàŸG áeÓ°ùdGh ájÉbƒdG

 áæ÷  ôjô≤J  ≈∏Y  ¢ù∏éŸG  ™∏WGh

 …òdGh 2020 ΩÉ©d ´ƒ£à∏d ábQÉ°ûdG

 áæé∏dG Oƒ¡éH ÓeÉ°T ÉØjô©J øª°†J

 Qƒ¡°ûdG  ∫ÓN  É¡JÉªgÉ°ùeh  É¡FGOCGh

 áëFÉL  QÉ°ûàfG  πX  ‘  á«°VÉŸG

 iƒà°ùŸ  á«∏«°üØJ  ÉeÉbQCGh  ÉfhQƒc

.áæé∏dG »Ñ°ùàæe AGOCG

 áæé∏dG ¬H âeÉb ÉÃ ¢ù∏éŸG OÉ°TCGh

 QGôªà°SG GócDƒe áeöüæŸG IÎØdG ∫ÓN

 ¬Lhh  ,É¡à£°ûfCGh  É¡›GÈd  ¬ªYO

 ÒaƒJ ‘ áªgÉ°ùŸG IQhö†H ôFGhódG

.º¡d ΩRÓdG ºYódG

 ¢VGô©à°SG  á°ù∏÷G  ∫ÓN  iôLh

 ¿Éµ°SE’G  IôFGO  øe  áeó≤ŸG  IôcòŸG

 QGòf’G  áª¶fCG  Ö«côJ  ´höûe ¿CÉ°ûH

 øcÉ°ùŸG  ‘  ≥jô◊G  øe  ôµÑŸG

/  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘  á«eƒµ◊G

 É¡©£b  »àdG  πMGôŸGh  /∂àæ°üM

 áYƒ°VƒŸG  á«æeõdG  á£ÿG  ≥ah

 âë°VhCGh äGƒæ°S çÓK ôªà°ùJ »àdGh

 ∫ÓN â“ »àdG RÉ‚E’G áÑ°ùf IôcòŸG

 ó◊G äRhÉŒ »àdGh á«°VÉŸG IÎØdG

.™bƒàŸG

 Ωób  ¬°VGô©à°SG  ”  Ée  Aƒ°V  ≈∏Yh

 äÉMÎ≤ŸG  øe  áYƒª›  ¢ù∏éŸG

 èeÉfÈdG  IAÉØc  ™aôH  á∏«ØµdG

 πµ°ûH  º¡°ùà°S  »àdGh  ¬JÉeóNh

 OGôaC’G áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ÒÑc

.º¡cÓeCGh

 Iôcòe  ´höûe  ¢ù∏éŸG  óªàYGh

 áÄ«¡dG  ÚH  É¡eGôHEG  ™eõe  ºgÉØJ

 ájó∏H  h  AÉŸGh  AÉHô¡µ∏d  ájOÉ–’G

 ÒaƒJ  ¿CÉ°ûH  ø°ü◊G  ÉHO  áæjóe

 ‘  á«FÉHô¡µdG  äÉÑcôª∏d  øMGƒ°T

.áeÉ©dG øcÉeC’G ¢†©H

 ™«°VGƒŸG øe GOóY ´ÉªàLE’G ∫hÉæJh

 IQÉeEÓd  ΩÉ©dG  ¿CÉ°ûdÉH  á≤∏©àŸG

 Égôjƒ£àH  á∏«ØµdG  äÉMÎ≤ŸGh

 É¡fCÉ°ûH  ¢ù∏éŸG  òîJGh  Égõjõ©Jh

.áÑ°SÉæŸG äGQGô≤dG

:ΩGh-»HO

 ó°TGQ øH ¿GóªM ï«°ûdG ƒª°S óªàYG

 ôjRh  »HO  ºcÉM  ÖFÉf  Ωƒàµe  ∫BG

 á«Ñ£dG ¿GóªM IõFÉL »YGQ á«dÉŸG

 IQhódG  õFGƒéH  øjõFÉa  10  AÉª°SCG

 øe  2020-2019  IöûY  ájOÉ◊G

 òîàJ  »àdGh  á«Ñ£dG  ¿GóªM  IõFÉL

 ájÉYôdG  ‘ »YÉæ£°UE’G  AÉcòdG  øe

 ∂dPh  É¡d  É°ù«FQ  GQƒfi  á«ë°üdG

 »æWƒdG  èeÉfÈdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 ≈°TÉªàj  ÉÃh  »YÉæ£°UE’G  AÉcò∏d

 É¡££Nh äGQÉeE’G ádhO äÉ¡LƒJ ™e

 ƒg  Ée  πc  áÑcGƒŸh  á«é«JGÎ°S’G

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫É›  ‘  ójóL

.»ª∏©dG åëÑdGh

 ó≤Y  …òdG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL

 ‹É©e  ™e  π«ÑYõH  √ƒª°S  öüb  ‘

 áë°üdG  ôjRh  ¢ùjƒ©dG  øªMôdG  óÑY

 ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ™ªàéŸG  ájÉbhh

 IOÉ©°Sh á«Ñ£dG ¿GóªM IõFÉL AÉæeCG

 …ò«ØæàdG ôjóŸG äÉbƒ°S øH ˆG óÑY

 ï«°ûdG  ƒª°S  ™∏WEG  å«M  IõFÉé∏d

 Úë°TôŸG ∞∏e ≈∏Y ó°TGQ øH ¿GóªM

 ⁄É©dG  õFGƒLh  á«ŸÉ©dG  õFGƒ÷ÉH

.äGQÉeE’G ádhO õFGƒLh »Hô©dG

 :ó°TGQ øH óª.. ójGR øH óª äÉ¡«LƒàH

 πFGhCG  øe  ÉfOÓH  â∏©L  »àdG  πª©dG  ¥ôØd  kGôµ°T

z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d ≈∏Y π°üëJ »àdG kÉ«ªdÉY ∫hódG

 ∂°ùªàdGh IóMƒdG »fÉ©e ó°ùéj º∏©dG : ¿ÉªéY ºcÉM

 OÉëJ’G º«≤H

 AÉaƒdGh  A’ƒdG  ójóéJ  º∏©dG  Ωƒj  :  Iô«éØdG  ºcÉM

ô«ÑµdG ÉææWƒd

 ájò«ØæàdG  áæé∏dG  ´ÉªàLG  ¢SCGôàj  ójGR  øH  Qƒ°üæe

QÉªãà°SÓd ádOÉÑe ácô°T IQGOEG ¢ù∏éªd

 äGóYÉ°ùe  ºjó≤àd  ºgQO  ¿ƒ«∏e  35  ¢ü«°üîJ

ø«Ñ∏ØdG »a »fƒL QÉ°üYEG øe øjôKCÉàª∏d á«JGQÉeEG

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ábQÉ°ûdG ó¡Y ‹h

´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN ójGR øH Qƒ°üæe
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 áeÓY πãªj º∏©dG Ωƒj : »ª«©ædGQÉªY

äGQÉeE’G ïjQÉJ »a Iõ«ªeh IRQÉH

:ΩGh-¿ÉªéY

 ó¡Y ‹h »ª«©ædG ó«ªM øH QÉªY ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 öUÉæàdGh ∞JÉµàdG ó°ùéj zº∏©dG Ωƒj{ ¿CG ¿ÉªéY

 áfÉµŸG ï°Sôjh ÉfOÉ–Gh ÉæàdhO πLG øe ó°VÉ©àdGh

 ÉæàdhO º∏Y ™aôH â∏∏µJ »àdGh äGQÉeEÓd IóFGôdG

 ¤EG »HôYh »JGQÉeEG AÉ°†a óFGQ ∫hCG ∫ƒ°UƒH É«dÉY

 QÉÑ°ùe"  á∏MQ  ¥Ó£fGh  á«dhódG  AÉ°†ØdG  á£fi

 ‘ Iõ«‡h IRQÉH áeÓY πã“ »àdGh ïjôª∏d "πeC’G

 ÈcCG ≥«≤ëàH IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ïjQÉJ

 ´höûeh åjó◊G öü©dG  ‘ »HôY »ª∏Y RÉ‚EG

 …òdG  á«ª∏°ùdG  ájhƒædG  ábÉ£∏d  ácGôH  äÉ£fi

 øe AÉHô¡µdG êÉàfG ‘ É«HôY ¤hC’G äGQÉeE’G π©L

.ájhƒædG ábÉ£dG É«LƒdƒæµJ

 ¿EG  "º∏©dG  Ωƒ«H"  ∫ÉØàM’G  áÑ°SÉæÃ  √ƒª°S  ∫Éb

 ÉæHƒ∏b ≈∏Y á«dÉZ á«æWh áÑ°SÉæe " º∏©dG Ωƒj"
 GõeQ √QÉÑàYÉH º∏©dG ôjó≤J áaÉ≤K øe ójõJ kÉ©«ªL

 Oó‚  É¡«ah  øWƒdG  Gò¡dh  ¢VQC’G  √ò¡d  AÉªàfÓd

 ó«MƒJh AÉ£©dGh πª©dG IÒ°ùe á∏°UGƒe ≈∏Y ÉæeõY

 ájGQ ≈≤Ñàd ¬eó≤Jh øWƒdG á©aQ πLCG øe äÉbÉ£dG

.·C’G ÚH ábÉØN á«dÉY äGQÉeE’G ádhO

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉb 

 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe

 äGQÉeE’G ádhO º∏Y ™aôH , "ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 √É°SQCG …òdG …ƒæ°ùdG ó«∏≤àdÉH ÓªY AÉKÓãdG ¢ùeG

 iôcòdG ™e ÉæeGõJ ádhódG º∏©H ∫ÉØàMÓd √ƒª°S

 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ‹ƒàd  ájƒæ°ùdG

 ,"ˆG ¬¶ØM"  ádhódG  ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG  ójGR øH

 ådÉãdG ‘ π– »àdGh ,OÓÑdG ‘ ºµ◊G ó«dÉ≤e

.ΩÉY πc øe Èªaƒf øe

 »àdG  á«dÉØàM’G  ‘  ádhódG  º∏Y  √ƒª°S  ™aQh

 áMÉ°S  ‘  "äGQÉeE’G  »æWh"  á°ù°SDƒe  É¡àª¶f

 ,á«ë°üdG Ωƒ∏©dGh Ö£∏d ó°TGQ øH óªfi á©eÉL

 â°ü°üN  å«M  ,"ºµH  Gôîa"  QÉ©°T  â–

 AÉØàMÓd  ΩÉ©dG  Gòg  "º∏©dG  Ωƒj"  ä’ÉØàMG

 Oƒ¡L øe √ƒdòH Éeh ∫hC’G ´ÉaódG §N ∫É£HCÉH

 ¬∏gCG ájÉª◊h øWƒdG áeóN ‘ ¿ÉØJ øe √hóHCGh

.óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa øe

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG ,áÑ°SÉæŸG √òg ‘h

 º∏©dG  Ωƒj  ‘  ¬fCG  Ωƒàµe  ∫BG  ó°TGQ  øH  óªfi

 ‘ õ«ªàdG ºªb äGQÉeE’G É¡H â∏àYG º«≤H πØàëf

 »àdG AÉ£©dG áª«b É¡ªgCG øeh ,ä’ÉéŸG ≈à°T

 ¬eób Éª«a ΩÉ©dG  Gòg ÉgQƒ°U ≈¡HCG  ‘ â∏Œ

 πÑfCG øe É¡°VQCG ≈∏Y ¿ƒª«≤ŸGh äGQÉeE’G AÉæHCG

 øª°V AÉ£©dGh ∫òÑdGh ¿hÉ©àdGh ∞JÉµàdG Qƒ°U

 á¡LGƒe ‘ ÖæL ¤EG ÉÑæL É¡«a GƒØ£°UG áªë∏e

 ‘ É¡d Ò¶f ’ ádÉ°ùH Ghô¡¶«d ,ÒÑc »ŸÉY ó–

 √ò¡d Ú∏eÉc AÉªàfGh A’ƒH …óëàdG ∂dòd …ó°üàdG

 ºgOƒ¡éH â∏Y »àdG É¡àjGQ â–h áÑ«£dG ¢VQC’G

.äÉbhC’G πc ‘

 ºªg ƒ∏©H á«dÉY äGQÉeE’G ájGQ " ..√ƒª°S ∫Ébh

 º∏Y ..É¡©ªà› AÉ£Yh É¡Ñ©°T ºMÓJh É¡FÉæHCG

 π«∏dG π°üJ á°ü∏fl Oƒ¡éH ÉbÉØN π¶«°S ÉæàdhO

 ájÉªMh ¬àeÓ°S ¿Éª°Vh øWƒdG ¿ƒ°üd QÉ¡ædÉH

 ∫hC’G ´ÉaódG §N Oƒæ÷ á«ëàdG Oó‚ ..¬JGQó≤e

 Ió«› AÉ£Y áªë∏e ºgOƒ¡éH Ghô£°S øjò∏dG

 πé°S ‘ áÄ«°†e ≈≤Ñà°Sh ÉgQó≤fh É¡H õà©f

 É¡d GõaÉMh ∫É«LCÓd ÉLPƒ‰ äGQÉeE’G äGRÉ‚EG

 ôµ°ûf ..¬fCÉ°T AÓYEGh øWƒdG áeóN ‘ OÉ¡àLÓd

 »©ªàéŸG ó¡÷G Gòg ‘ ÉYƒ£àe ºgÉ°S øe πc

 É¡à– äóMƒJ »àdG  äGQÉeE’G  ájGQ ¬à∏∏c …òdG

 á∏ãeCG ´hQCG Ëó≤àd ™«ª÷G É¡dƒM ∞àdGh äGOGQE’G

 áeÓ°S ó«cCÉJh ÉæÑ©°T IóYÉ°ùe ‘ ÊÉØàdGh ∫òÑdG

."√OGôaCG

 IQó≤H  ¿ƒgôe  øWƒdG  »bQ  "  ..√ƒª°S  ±É°VCGh

 ‘ ¿ƒª«≤ŸGh ¿ƒæWGƒŸGh ...AÉ£©dG ≈∏Y ¬FÉæHCG

 ºMÓàdGh AÉ£©dG ‘ Ihó≤dGh ∫ÉãŸG Gƒeób ÉæàdhO

 πîÑj ⁄ ..¬°ü°üîJ Ö°ùM πch ¬©bƒe ‘ πc

 ‘ Gƒfƒµ«d ™«ª÷G ¢ùaÉæJ πH ó¡L hCG âbƒH óMCG

 ÉææWh ≈≤Ñ«d ÖLGƒdÉH AÉaƒ∏d ±ƒØ°üdG áeó≤e

.."äÉjóëàdG πc ΩÉeCG É©«æe

 ìhôH  πª©dÉH  QGôªà°SÓd  ™«ª÷G  √ƒª°S  É«YGO

 ±ÉæÄà°SGh á∏MôŸG √òg »£îàd óMGƒdG ≥jôØdG

 Éæàdhód π°†aCG πÑ≤à°ùe πLCG øe AÉªædG IÒ°ùe

 äGQÉeE’G º∏Y π¶«dh ,ÉædƒM øe ⁄É©dGh Éæà≤£æeh

 ¬«a º©æj óZ ‘ πeCÓd IQÉ°ûHh Òî∏d GõeQ ÉªFGO

.ΩÓ°ùdGh AÉNôdGh ÒÿG ÜÉÑ°SCÉH ™«ª÷G

 óªfi á©eÉL ô≤Ã º∏©dG ™aQ á«dÉØàMG ö†M

 QGöV IOÉ©°S á«ë°üdG Ωƒ∏©dGh Ö£∏d ó°TGQ øH

 á°ù°SDƒŸ  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  ,»°SÓØdG  ∫ƒ¡dÉH

 äGOÉ«b  øe  OóY  ácQÉ°ûÃ  ,"äGQÉeE’G  »æWh"
 ‘ ∫hC’G  ´ÉaódG  §N øª°V ácQÉ°ûŸG äÉ¡÷G

.πª©dG ¥ôa »∏ã‡h ,19-ó«aƒc áëFÉL á¡LGƒe

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG 

 ºcÉM  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »ª°SÉ≤dG  óªfi

 òæeh ¢UÉÿG º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g ¿CG ábQÉ°ûdG

 á°UÉÿG ¢SQGóŸG ≈∏Y ±GöTE’G á«dhDƒ°ùe É¡«dƒJ

 √ƒª°S  äÉ¡«LƒàH  â∏ªY  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘

 ¢SQGóŸG iƒà°ùe ≈∏Y á«Yƒf á∏≤f ≥«≤– ≈∏Y

 ‘ áeó≤àe äÉjƒà°ùe ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d É¡H AÉ≤JQ’Gh

.º«∏©àdGh ¢ùjQóàdG

 ∫ÓN ÉgÉ≤dCG »àdG √ƒª°S áª∏c ∫ÓN ∂dP AÉL

 ¬YÓWGh áÄ«¡dG ô≤Ÿ AÉKÓãdG ¢ùeG ìÉÑ°U ¬JQÉjR

 â°ùµ©fGh É¡JòØf »àdG äGQOÉÑŸG øe OóY ≈∏Y

.ábQÉ°ûdG IQÉeEG ‘ á°UÉÿG ¢SQGóŸG iƒà°ùe ≈∏Y

 OóY  ¤EG  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  âØdh

 ôjƒ£àd  É¡«∏Y  πª©dG  ”  »àdG  äÉjóëàdG  øe

 :  ∫Ébh  ..  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ‘ á°UÉÿG  ¢SQGóŸG

 É¡æe ¿Éc äGÈàflh äGhOCGh AÉæÑc ¢SQGóŸG {

 áÄ«¡dG â∏ªY óbh öTÉÑŸG πNóà∏d êÉàëj Ée

 √òg äCGóHh ∞«°üdG  IÎa ∫ÓN Égôjƒ£J ≈∏Y

 íÑ°üJh á°SQóŸÉH ≥«∏J ≈àM Ò¨àJ äBÉ°ûæŸG

 πFÉ°SƒdG πc É¡«a ¿hóéj áÑ∏£∏d áÑWÉb áÄ«H

 øeh ,º∏©dG »≤∏J ≈∏Y ºgõØ–h ºgóYÉ°ùJ »àdG

 QƒgõdGh QÉé°TC’G áYGQRh äÓ¶ŸG πFÉ°SƒdG √òg

 õØëŸG ƒ÷G áÑ∏£dGh Ú°SQóŸG ≈∏Y »Ø°†J »àdG

.zÖ°SÉæŸGh

 ∂dÉæ¡a º«∏©àdG iƒà°ùe ÉeCG { : √ƒª°S ±É°VCGh

 »ª«∏©àdG èeÉfÈdG ‘ âcÎ°TG É¡æe áYƒª›

 ájQGOE’G äÉÄ«¡dGh ¢SQGóŸG ÜÉë°UCG ¤EG »ªàæJ

 Ö«dÉ°SCGh  ¥ôW  ôjƒ£àd  ∂dPh  á«°ùjQóàdGh

 ∫É°üjEGh  ¢ùjQóàdGh  AÉ≤dE’G  å«M  øe  º«∏©àdG

 ¢†©H ôjƒ£J ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,áÑ∏£∏d äÉeƒ∏©ŸG

 ÜÉë°UC’  ∫ƒ°Uƒe  ôµ°ûdGh  ,á«°SGQódG  ègÉæŸG

 GƒfhÉ¡àj ⁄ º¡fC’ Ú°SQóŸGh QÉ¶ædGh ¢SQGóŸG

 ‘ º¡°SCG  É‡ ¬«LƒàdGh ÖjQóà∏d Qƒ°†◊G ‘

.{ ¢SQGóŸG AGOCÉH AÉ≤JQ’G

 √ƒª°S  QÉ°TCG  øWGƒŸG  ¢SQóŸG  ôjƒ£J  ∫ƒMh

 èeÉfÈd  Oó÷G  ÚéjôÿG  ∫ÉNOEG  èeÉfôH  ¤EG

 á«dÉY áLQO ≈∏Y GƒëÑ°ü«d ÖjQóàdGh π«gCÉàdG

 »ª«∏©àdG  ¿Gó«ŸG  ¤EG  ∫ƒNó∏d  IAÉØµdG  øe

 ‘ »æ¡ŸG  Ωƒ∏HódG  ≈∏Y º¡dƒ°üMh …ƒHÎdGh

 π«gCÉJ ‘ áeÉ¡dG äGƒ£ÿG óMCG ¬Ø°UƒH ¢ùjQóàdG

 ô©°ûà°ùj ¢ùjQóàdG áæ¡e ¿CG Éë°Vƒe Ú°SQóŸG

 ∫É«LCÓd  ¬àÄ°ûæJh  √ÒKCÉJ  ¢SQóŸG  É¡dÓN øe

 ÖcGƒjh º∏Yh ôµa øe ¬jód Ée πc ¬àÑ∏W »£©«d

.∫ÉéŸG Gòg ‘ ôªà°ùŸG Qƒ£àdG

 º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG á«ÁOÉcCG ÉfCÉ°ûfCG { : √ƒª°S ∫Ébh

 Ö«dÉ°SCGh  áaô©ŸGh  º∏©dG  ¢SQóŸG  AÉ£YE’

 âÑ°ùàfGh É¡«a πª©dG CGóH óbh ¬bôWh ¢ùjQóàdG

 ,Ú°SQóŸG  øe  IÒãc  ™«eÉ›  É¡›GÈd

 Òà°ùLÉÃ Qó≤J á«ª∏Y áLQO »£©J á«ÁOÉcC’Gh

 √GQƒàcódG  áLQO  ¤EG  π°üJ  QGôªà°S’G  ™eh

.{ º«∏©àdG èeGôH ‘ á«°ü°üîàdG

 êÉàëf : √ƒª°S ∫Éb ,äÉ¡eC’Gh AÉHB’G QhO ∫ƒMh

 á«dhDƒ°ùŸÉa äÉ¡eCGh AÉHBG øe ‹ÉgC’G ∞JÉµJ ¤EG

 áÑ°SÉæŸG áÄ«ÑdG ∫ÓN øe AÉæHC’G áÄ«¡àd IÒÑc

 Ö©∏d  ‘ÉµdG  Qó≤dG  º¡FÉ£YEGh  ™«é°ûàdGh

 áÑdÉ£dG hCG ÖdÉ£dG πÑ≤«d ∂dPh kÉ°†jCG áMGô∏dh

 º∏©dG »≤∏àd OGó©à°SGh ìÉ«JQÉH á°SQóŸG ≈∏Y

.{ ¬eó≤J Ée ‘ ácQÉ°ûŸGh

 πjõ÷G  ôµ°ûdG  ¬«LƒàH  ¬àª∏c  √ƒª°S  ºààNGh

 ¢UÉÿG  º«∏©à∏d  ábQÉ°ûdG  áÄ«g  ‘ Ú∏eÉ©∏d

 kGOó› º¡H AÉ≤àd’G kÓeBG äÉ°SQóŸGh Ú°SQóŸGh

 èFÉàf ≈∏Y ´ÓWÓd »°SGQódG ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘

.ôªà°ùŸG Qƒ£àdG

 ∫ÓN  ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™∏WG  h

 IQOÉÑe  ∫ƒM  ¢VôY  ≈∏Y  áÄ«¡dG  ô≤Ÿ  ¬JQÉjR

 AÉæHC’G á©HÉàÃ á«æ©ŸGh zøeCÉe ‘ ºcDhÉæHCG{

 º¡JOƒY ≈àMh á°SQóŸG á∏aÉ◊ ºgOƒ©°U òæe

.∫õæª∏d

:ΩGh-ábQÉ°ûdG

 ¿É£∏°S øH óªfi øH ¿É£∏°S ï«°ûdG ƒª°S ó¡°T 

 ,ábQÉ°ûdG  ºcÉM  ÖFÉf  ó¡©dG  ‹h  »ª°SÉ≤dG

 »àdG  º∏©dG  Ωƒ«H  ábQÉ°ûdG  IQÉeEG  ä’ÉØàMG

 »æWƒdG Ωƒ«dÉH ábQÉ°ûdG ä’ÉØàMG áæ÷ É¡àª¶f

.ºcÉ◊G ƒª°S Öàµe ‘ Ωƒ«dG ,ádhó∏d 49`dG

 ,ÉMÉÑ°U IöûY ájOÉ◊G ΩÉ“ óæY √ƒª°S π°†ØJh

 ácQÉ°ûÃ  ,º∏©dG  ™aQ  º°SGôe  AóÑH  ¿GòjE’ÉH

 ¢Sôë∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  øe  OGôaCGh  •ÉÑ°V

 á«ÁOÉcC’ ájôµ°ù©dG á«≤«°SƒŸG ábôØdGh …ÒeC’G

 ‘ É«dÉY ≥∏M å«M ,á«WöûdG Ωƒ∏©∏d ábQÉ°ûdG

.º∏©dG Ωƒ«H GRGõàYGh ’ÉØàMG ,øWƒdG AÉª°S

 ñƒ«°ûdG  øe  OóY  º∏©dG  Ωƒj  äÉ«dÉ©a  ö†M

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG  IOÉ©°ùdG  ÜÉë°UCGh

 »°ùeÉ°ûdG …QõdG ∞«°S AGƒ∏dGh ,ábQÉ°ûdG IQÉeE’

 …ôjóe  øe  OóYh  ,ábQÉ°ûdG  áWöT  ΩÉY  óFÉb

 ,á«eƒµ◊G  äÉÄ«¡dGh  ôFGhódG  ‹hDƒ°ùeh

 …ò«ØæàdG  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  »Ñ°ùàæeh

.ábQÉ°ûdG IQÉeE’

:ΩGh-»HO

 ∫BG ó°TGQ øH óªfi øH Ωƒàµe ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 áÑ°SÉæe ºn∏ n©dG Ωƒj ¿CG »HO ºcÉM ÖFÉf ,Ωƒàµe

 ócDƒf ,äGQÉeE’G AÉæHCG Üƒ∏b ≈∏Y IõjõY á«æWh

 Ò°ùdGh ,äÉbÉ£dGh Oƒ¡÷G ó«MƒàH ΩGõàd’G É¡«a

 πLCG  øe  πª©∏d  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  è¡f  ≈∏Y

 ÚH  á«dÉY  ÉæàdhO  ájGQ  ≈≤Ñàd  ,øWƒdG  á©aQ

 ƒªæ∏d êPƒªæc Iõ«ªàŸG É¡àfÉµe ¢ùµ©J ·C’G

 º n∏ n©dG Ωƒj ‘" :√ƒª°S ∫Ébh .AÉNôdGh Qƒ£àdGh

 ¿Éµe πc ‘ øeGõàe âbh ‘ äGQÉeE’G AÉæHCG ∞≤j

 ∫ÓLEG áØbh ÉæàdhO ºn∏ nY ΩÉeCG ádhódG AÉLQCG øe

 ,øWƒ∏d AÉªàf’G ¥ó°Uh A’ƒdG ≥ªY É¡«a ócDƒf

 ÉgCGóH IÒ°ùe á∏°UGƒŸ ,á∏«ÑædG Éæª«≤H ∂ q°ùªàdGh

 ¥öûe  πÑ≤à°ùeh  π°†aCG  öVÉM  ™æ o°üd  AÉHB’G

.áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd

:ΩGh-øjƒ«≤dG ΩCG

 Oƒ©°S  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ƒª°S  ™aQ  

 øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y ¤h Ó©ŸG ó°TGQ øH

 ‘ äGQÉe’G ádhO º∏Y ¢ùeG ìÉÑ°U

 øjƒ«≤dG  ΩCG  IQÉeÉH  QƒÿG  á≤jóM

. º∏©dG Ωƒj áÑ°SÉæÃ

 øH  ódÉN  ï«°ûdG  º∏©dG  ™aQ  ö†M

 iÒe’G ¿GƒjódG  ¢ù«FQ Ó©ŸG ó°TGQ

 øH  óªMG  ï«°ûdGh  øjƒ«≤dG  ΩCÉ`H

 ¢ù«FQ ÖFÉf Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S

 øjƒ«≤dG ΩG IQÉe’ iò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ó°TGQ  øH  Oƒ©°S  øH  óLÉe  ï«°ûdGh

 QÉK’Gh áMÉ«°ùdG IôFGO ¢ù«FQ Ó©ŸG

 øH  ˆGóÑY  ï«°ûdGh  øjƒ«≤dG  ΩÉH

 IôFGO ¢ù«FQ Ó©ŸG ó°TGQ øH Oƒ©°S

 øH Oƒ©°S øH ≈∏Y ï«°ûdGh á«dÉŸG

 ájó∏ÑdG  IôFGO  ¢ù«FQ  Ó©ŸG  ó°TGQ

 ó°TGQ  øH  Oƒ©°S  øH  ô≤°U  ï«°ûdGh

 øH  óªMG  ï«°ûdG  ¢Sóæ¡ŸGh  Ó©ŸG

 §«£îàdG IôFGO ¢ù«FQ Ó©ŸG ódÉN

 AGƒ∏dG OÉ©°Sh øjƒ«≤dG ΩÉH ≈fGôª©dG

 óFÉb  Ó©ŸG  óªMG  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG

 IOÉ©°Sh  øjƒ«≤dG  ΩG  áWöT  ΩÉY

 ¿GƒjódG  ôjóe  iÓàdG  ó«©°S  öUÉf

 IOÉ©°Sh  øjƒ«≤dG  ΩÉH  iÒe’G

 äÉØjöûàdG ôjóe óªMG óªfi ó°TGQ

 ∞«°S  IOÉ©°Sh  iÒe’G  ¿GƒjódÉH

 ΩCG ó¡Y ‹h Öàµe ôjóe ⁄É°S ó«ªM

.ÚdhDƒ°ùŸG øe OóYh øjƒ«≤dG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH ∞«°S ï«°ûdG ƒª°S ≥jôØdG ó¡°T 

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf ¿É«¡f ∫BG  ójGR

 ¢ùeG  ìÉÑ°U  á«∏NGódG  ôjRh  AGQRƒdG

 IQGRh  É¡àª¶f  »àdG  á«dÉØàM’G

 ≈∏Y  ádhódG  º∏Y  ™aôd  á«∏NGódG

 áYÉ°ùdG  ΩÉ“  ‘  ÉgÉæÑe  ájQÉ°S

 ¬©aQ  ™e  øeGõàdÉH  IöûY  ájOÉ◊G

 äGQGOEG  ÊÉÑe  ≈∏Y  ÉbÉØN  É«dÉY

 ÊÉÑe  h  áaÉc  IQGRƒdG  äÉYÉ£bh

 áÑ°SÉæÃ  áWöû∏d  áeÉ©dG  äGOÉ«≤dG

 á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhO  ∫ÉØàMG

." º∏©dG Ωƒj" `H IóëàŸG

 äCGóH  ób  ∫ÉØàM’G  º°SGôe  âfÉc

 ™aQ ™e ÉæeGõJ ,º∏©dG ΩÓ°S ±õ©H

 ójGR  øH  ∞«°S  ï«°ûdG  ƒª°S  ≥jôØdG

 øWƒdG  õeQ  ádhódG  º∏Y,¿É«¡f  ∫BG

 ¬d AÉªàf’Gh √ôîa ¿GƒæYh ¬JóMhh

 ΩÓ°ùdG áWöûdG ≈≤«°Sƒe âaõY ºK

.»æWƒdG

 ˆGóÑY ∞«°S ≥jôØdG ∫ÉØàM’G ö†M

 ,  á«∏NGódG  IQGRh  π«ch  QÉØ©°ûdG

 »∏««ÿG ÜQÉM áØ«∏N øcôdG AGƒ∏dGh

 ,»°ù°SDƒŸG  ôjƒ£àdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 öUÉf  óªMCG  QƒàcódG  AGƒ∏dGh

 AGƒ∏dGh ,IQGRƒdG ΩÉY ¢ûàØe »°ùjôdG

 ΩÉY ôjóe »ØjöûdG Ωƒàµe õjõ©dGóÑY

 AGQóŸGh  IQGRƒdG  ‘  »FÉbƒdG  øeC’G

 øe OóYh ,äGQGOE’G hôjóeh ¿ƒeÉ©dG

.á«∏NGódG IQGRh ‘ •ÉÑ°†dG

 øe  öUÉæY  ∫ÉØàM’G  ‘  ∑QÉ°T

 ,»æeC’G  OÉæ°SEÓd  áeÉ©dG  IQGOE’G

 áWöûdG á«∏c ‘ Úë°TôŸG áÑ∏£dGh

 ÊóŸG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dGh

 ,ƒ÷G  ìÉæLh  á«Ñ£dG  äÉeóÿGh

 ≈≤«°Sƒe ábôah á«FÉ°ùædG áWöûdGh

.áWöûdG

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 øH ¿É£∏°S QƒàcódG ï«°ûdG ƒª°S ™aQ

 ÖMÉ°U  QÉ°ûà°ùe  ¿É«¡f  ∫BG  áØ«∏N

 äÉjBG  ≈ª°SCG  ádhódG  ¢ù«FQ  ƒª°ùdG

 ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EG äÉµjÈàdGh ÊÉ¡àdG

 ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG

 zˆG  ¬¶ØM{ ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f

 øH  óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh

 ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ

 »HO  ºcÉM  AGQRƒdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh zˆG √ÉYQ{

 ó¡Y  ‹h  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  óªfi

 äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG

 ƒª°ùdG ÜÉë°UCG º¡fGƒNEGh , áë∏°ùŸG

 OÉ–Ód  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG

 Ö©°Th áeƒµM ¤EGh äGQÉeE’G ΩÉµM

. { º∏©dG Ωƒj { áÑ°SÉæÃ äGQÉeE’G

 √ò¡H  ¬d  íjöüJ  ‘  √ƒª°S  ∫Ébh

 QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤dG ¿EG áÑ°SÉæŸG

 ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR ï«°ûdG ¬d

 º∏Y  Gƒ©aQ  Ú°ù°SDƒŸG  ¬fGƒNEGh

 Úæ∏©e  ,IóëàŸG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G

 ¥ÓWEGh  á«àa  ádhO  ¢ù«°SCÉJ  ⁄É©∏d

 â≤Ñ°S  áMƒªW  á«∏Ñ≤à°ùe  ájDhQ

 Iõ«cQ ó©J äGQÉe’G »gÉg h ÉgöüY

 ÉgÉ°SQCG  »àdG  áÑ∏°üdG  õFÉcôdG  øe

 Ωƒj  {  ¿CG  ócCG  h.¿ƒ°ù°SDƒŸG  AÉHB’G

 AÉØàMÓd  áÑ°SÉæe  πãÁ  {  º∏©dG

 øe  ÉfOÓH  ¬à¨∏H  ÉÃ  QÉîàa’Gh

 ,¿ÉæÑdÉH  É¡d  QÉ°ûj  á©aQh  ó›

 á«æWƒdG  ÉæàHGƒKh  Éæª«b  ¢ùµ©jh

 Éæàjƒgh ,á∏«ÑædG ÉæFOÉÑeh ,á∏«°UC’G

 ∫ƒM  ¿ƒØà∏e  øëfh  ,á∏«°UC’G

 ,‘É≤ãdG ÉæKhQƒÃ ¿hQƒîa ,ÉæJOÉ«b

 ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y Éæ°UôMh ,ÉæfiÉ°ùJh

 Éæé¡f  Oƒ¡÷G  ∞JÉµJh  ¿hÉ©àdG

 ,ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ Ωó≤àdG ≥«≤ëàd

 áÑ°SÉæe  ¢û«©f  ,º∏©dG  Ωƒj  »Øa

.ÉæHƒ∏b ≈∏Y IõjõY á«æWh

 19  - ó«aƒc á¡LGƒe »a ∫hC’G ´ÉaódG §N ƒ∏ãªe É¡«a ∑QÉ°T á«dÉØàMG »a ádhódG º∏Y ™aQ

 ¬àeÓ°S ¿Éª°Vh øWƒdG ¿ƒ°üd QÉ¡ædÉH π«∏dG π°üJ á°ü∏îe Oƒ¡éH k ÉbÉØN π¶«°S ÉæàdhO º∏Y

á«ª«∏©àdG äGQOÉÑªdG øe OóY ≈∏Y ™∏£jh ¢UÉîdG º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g Qhõj »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

É¡©ªàée AÉ£Yh É¡Ñ©°T ºMÓJh É¡FÉæHCG ºªg ƒ∏©H á«dÉY äGQÉeE’G ájGQ :ó°TGQ øH óªëe

º∏©dG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G ó¡°ûj ábQÉ°ûdG ó¡Y »dh

 è¡æH ΩGõàd’G É¡«a ócDƒf á«æWh áÑ°SÉæe :óªëe øH Ωƒàµe

Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b

 ádhódG º∏Y ™aôj øjƒ«≤dG ΩCG ó¡Y »dh

Ió«°TôdG IOÉ«≤∏d ó¡©dG Oóéjh

á«∏NGódG ≈æÑe ájQÉ°S ≈∏Y ádhódG º∏Y ™aôj ójGR øH ∞«°S

ÉæJóMh õeQ Éæª∏ nY : áØ«∏N øH ¿É£∏°S

¢UÉÿG º«∏©à∏d ábQÉ°ûdG áÄ«g ¬JQÉjR ∫ÓN  »ª°SÉ≤dG ¿É£∏°S

¿ÉªéY ó¡Y ‹h

 áÑ°SÉæe º∏©dG Ωƒj : Oƒ©°S øH óªëe

 á«FÉæãà°SG á«æWh

:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ócG 

 áÑ°SÉæe " º∏©dG Ωƒj " ¿G áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h

 äGQÉeE’G ádhO Ö©°T É¡«a πØàëj á«FÉæãà°SG á«æWh

 A’ƒdG  º«b  É¡«a  ≈∏éàJ  å«M  IóëàŸG  á«Hô©dG

.¬àjÉYQh øWƒdG áª«≤H ≥«ª©dG ¢SÉ°ùME’Gh AÉªàf’Gh

 ƒg ,øWƒdG Ωƒj ƒg º∏©dG Ωƒj ¿G ¤G √ƒª°S QÉ°TCGh

 ¬°ùµ©j  …òdG  ,»æWƒdG  ôîØdGh  AÉHE’Gh  Iõ©dG  Ωƒj

 ‘ ¬æY OhòdG ≈∏Y kÉ©«ªL πª©f …òdG ,º∏©dG Gòg

 ÖLGƒdGh  ≥◊Gh  ádƒ£ÑdG  äÉMÉ°Sh  õ©dG  øjOÉ«e

.»æWƒdG ôîØdGh

 " ¿CG áª∏c ‘ áª«ÿG ¢SGQ ó¡Y ‹h ƒª°S ∫Ébh

 ΩÉY πc øe Èªaƒf 3 ±OÉ°üj …òdG " º∏©dG Ωƒj

 ÖM  Ωƒj  ,»æWƒdG  ºMÓàdG  Ωƒ«H  ÉLÉ¡àHG  »JÉj

 ÒÿG IÒ°ùe óFÉb ‹ƒJ iôcòH AÉØàMG  h øWƒdG

 ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AÉæÑdGh
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اأبوظبي ـ وام:

نالت �سع���ادة نورة خليف���ة ال�سويدي، 

الأم���ن العام لالحت���اد الن�سائي العام، 

العربي���ة وامل�سوؤولية  امل���راأة  جائ���زة 

املجتمعية، والتي تع���د اجلائزة الأوىل 

يف امل�سوؤولية املجتمعية على م�ستوى 

الوط���ن العربي، وحت���ت رعاية جامعة 

الدول العربية.

جاء ذلك خالل احلف���ل الفرتا�سي الذي 

اأقام���ه املجل����س العرب���ي للم�سئولية 

املجتمعية، ام����س الأول بح�سور كوكبة 

ا�ستثنائية من قادة الفكر و�سناع القرار.

واأعربت �سعادتها، عن فخرها واعتزازها 

باحل�س���ول عل���ى هذه اجلائ���زة القيمة 

على �سعيد الوطن العربي، مهديًة اإياها 

اإىل قيادة دول���ة الإمارات الر�سيدة، واإىل 

�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 

الحت���اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س 

الأعل���ى لالأموم���ة والطفول���ة الرئي�سة 

الأعل���ى ملوؤ�س�سة التنمي���ة الأ�رسية "اأم 

الإم���ارات"، التي لن تدخ���ر جهداً ووقتًا 

وم���اًل اإل �سخرته لدع���م ومتكن املراأة 

الإماراتية، لي�سطر التاريخ جهود �سموها 

الكرمية مبداد من نور واأحرف من ذهب.

واأ�ساف���ت: "ل ي�سعنا يف هذه املنا�سبة، 

اإل اأن نثم���ن جه���ود املجل����س العربي 

للم�سئولي���ة املجتمعي���ة وم���ا يقدمه 

م���ن اأعمال متثل ق���وة دافعة للخري يف 

جمتمعنا العربي، ف�ساًل عن دوره الرثي 

يف تق���دمي خدم���ات داعمة للم���راأة يف 

جمالت التنمية واخلدم���ات الإن�سانية، 

ودعم النم���و املاأمول عل���ى ال�سعيدين 

الجتماعي والقت�سادي.".

واأكدت ال�سويدي، حر�س القيادة الر�سيدة 

لدولة الإم���ارات العربية املتحدة و�سمو 

ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، على تعزيز 

التع���اون مع جميع اجله���ات يف الوطن 

العربي والعامل اأجم���ع يف �سبيل الدفع 

مب�سرية التنمية والنماء ملراتب متقدمة 

بكافة املجالت والقطاعات، وخا�سة يف 

ملفي متكن املراأة واخلدمات الإن�سانية 

لرت�سيخ قي���م الت�سام���ح الإن�ساين بن 

�سعوب العامل.

وقدمت ن���ورة خليفة ال�سوي���دي، عطاًء 

متف���رداً وب�سم���ات حا����رسة وبجدارة 

مل�سرية امل���راأة الإماراتية، والتي اأهلتها 

حل�سد العديد من اجلوائز التقديرية.

اأبوظبي ـ وام:

قال معايل الدكت���ور مغري خمي�س اخلييلي، 

رئي�س دائ���رة تنمية املجتم���ع، يف كلمته 

مبنا�سبة ي���وم العلم، ان علم الإمارات ميثل 

لنا رمزاً للمجد الرفعة والولء والت�سحيات، 

واأ�سبح عالمة مميزة لكل �سعوب العامل.

واأك���د معاليه، جن���دد يف ه���ذه املنا�سبة 

خال����س حبن���ا وفخرن���ا واعتزازنا مبا مت 

حتقيقه م���ن منجزات وو�سول علم الإمارات 

اإىل الف�ساء، اإىل جانب العديد من الإجنازات 

املتوا�سلة التي توؤكد اأن الإمارات ت�سري على 

طريق النج���اح منذ رفع عل���م الحتاد يف 

ع���ام 1971 اإىل اليوم ونحن ن�سهد كل هذه 

التغريات التنموية يف بناء الدولة والإن�سان 

وتنمي���ة املجتمع مما ي�سم���ن توفري جودة 

حياة كرمية للمواطنن واملقيمن على هذه 

الأر�س الطيبة.

واأ�سار معالي���ه، علمنا رمز لل�سموخ والعزة 

والرفعة والتقدم، علمن���ا رمز وعالمة متيز 

ي�سهد له���ا اجلميع، وم���ا مت حتقيقه يعود 

بالف�س���ل اإىل املغفور له القائ���د املوؤ�س�س 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان -طيب اهلل 

ثراه.

واأ�ساف معاليه، نحتف���ل جمعنا اليوم من 

مواطنن ومقيمن به���ذه املنا�سبة الغالية 

التي جتدد فينا روح احلب والولء والطاعة 

للقي���ادة احلكيمة بقيادة �ساح���ب ال�سمو 

ال�سي���خ خليفة ب���ن زايد اآل نهي���ان رئي�س 

الدولة "حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

و�ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حمم���د بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة، واأخوانهم اأع�ساء املجل�س 

الأعل���ى لالحتاد ح���كام الإم���ارات واأولياء 

العهود ونواب احلكام.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة5

األربعاء 4 نوفمرب 2020 ــ العـدد 14585  اأخبارالوطن

ابوظبي � وام:

اأكد النائب العام للدولة امل�ست�سار الدكتور حمد 

�سي���ف ال�سام�سي يف ت�رسيح ل���ه مبنا�سبة يوم 

العل���م اأن هذا اليوم يج�سد اأ�سمى معاين الوحدة 

والحت���اد الت���ي غر�سها موؤ�س����س دولتنا وباين 

نه�ستن���ا املغفور له ال�سي���خ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان، "طيب اهلل ث���راه"، الذي و�سع مع اإخوانه 

املوؤ�س�سن القواع���د الأوىل لدولة اأ�سبحت حمط 

اأنظ���ار الع���امل، وب���ات علمها يرف���ع عاليًا يف 

املحافل الدولية حاماًل معه ق�سة جناح الحتاد.

واك���د اأن الحتف���ال به���ذه املنا�سب���ة الوطنية 

العظيم���ة ينطلق من الثوابت الوطنية وينبع من 

قي���م ولء ووفاء �سعب الإمارات لقادته وانتمائه 

اخلالد لوطن���ه معتربا ان علم الإم���ارات م�سدر 

فخرنا وعزتنا ورم���ز وحدتنا وهويتنا الوطنية، 

يج�س���د ب�سموخه م�سرية الإجن���ازات احل�سارية 

التي حققتها دولة الإم���ارات، ويعك�س ر�سالتها 

للع���امل اأجمع يف الت�سام���ح وال�سالم والعدل، و 

احرتام القي���م الإن�سانية التي قامت عليها دولة 

الحت���اد وما زالت ركائ���ز را�سخة يف نهجها يف 

التعامل مع اجلميع لتغدو دولة الإمارات منارة 

اإ�سعاع ح�ساري.

علم الإمارات يج�سد ب�سموخه 

م�سيرة الإنجازات الح�سارية للدولة

نورة ال�سويدي تفوز بجائزة المراأة العربية والم�سوؤولية 

المجتمعية

مغير الخييلي: 

علمنا رمز للمجد في ف�ساء الإنجازات

الظفرة-وام:

 احتف���ل دي���وان ممثل احلاك���م يف منطقة 

الظفرة �سباح ام�س ب� "يوم العلم" وذلك يف 

مقر الديوان يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة .

وع���رب امل�ساركون يف الحتف���ال عن اأ�سمى 

م�ساع���ر الفخر والعتزاز بي���وم العلم الذي 

ي�س���ّكل حمطة من حمط���ات الحتفاء براية 

الوطن ورمز عزّته ووحدته وجمده .. واأكدوا 

ان علم الإمارات �ساهد على اإجنازات الدولة 

وتقدمها بن الأمم .. م�سريين اإىل اأن الحتفاء 

به���ذه املنا�سبة يعد واجب���ا وطنيا ويوؤكد 

امل�سوؤولي���ة الوطني���ة والعطاء ب���ن اأبناء 

الوطن.

اآيات الته���اين والتربيكات  اأ�سم���ى  ورفعوا 

به���ذه املنا�سبة للقي���ادة الر�سيدة واأ�سادوا 

بالإجن���ازات احل�سارية التي حققتها الدولة 

يف خمتلف املجالت.

ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يحتفل بـ »يوم العلم«

النائب العام للدولة: 

اأبوظبي-وام:

 اأك���د �سع���ادة حمد �سامل بن كردو����س العامري 

املدي���ر العام ملوؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 

لالأعمال اخلريي���ة والإن�سانية، اأن الحتفال بيوم 

العلم الذي ي�سادف الثالث من نوفمرب من كل عام 

هو منا�سبة لتجديد الولء واحلب للوطن وتر�سيخ 

مل�سوؤوليتنا جتاهه لريفرف علم الإمارات م�سيئا 

بالإجن���ازات ورامزاً اإىل الريادة وال�سموخ. وقال " 

نحتفل بي���وم العلم جمددين عهدنا لبذل الغايل 

والنفي�س والعمل بجد واإخال�س من اأجل نه�سته 

يف ظل جمتمع متالحم ومرتابط وقيادة ر�سيدة ل 

تاألوا جهدا �سرياً على خطا املغفور له ال�سيخ زايد 

بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" لإعالء راية 

الحتاد على اأر�س اخلري والطموح.

واأ�س���اف " على الرغ���م من التح���دي ال�سحي 

العامل���ي الذي ن�سه���ده العام اجل���اري توا�سل 

الإمارات جهوده���ا التنموية يف املجالت كافة، 

وعززت من جهودها الن�سانية الداعمة ملختلف 

دول العامل لتوؤكد للع���امل اأن الإن�سان هو حمط 

اهتمامه���ا واأن اأبناء زاي���د ل يعرفون امل�ستحيل 

وق���ادرون بحب الوطن واللت���زام والرتابط فيما 

بينهم على مواجهة اأي حتدي".

يوم العلم منا�سبة لتجديد الولء 

والحب للوطن

»زايد للأعمال الخيرية والإن�سانية«: 

حمدان المزروعي: يوم العلم يج�سد قيماً وطنية �سامية
اأبوظبي ـ وام:

اأك���د �سعادة الدكت���ور حمدان 

م�سلم املزروعي رئي�س جمل�س 

اأمناء جامع���ة حممد اخلام�س 

- اأبوظبي اأن يوم العلم يج�سد 

اعتزازن���ا بانتمائن���ا الوطني 

وما ميثله علم الدولة من قيم 

وطنية �سامية.

وتوج���ه يف ه���ذه املنا�سب���ة 

اإىل  الوطنية الغالي���ة بال�سكر 

قي���ادة الدول���ة الر�سيدة على 

جهوده���م العظيم���ة يف رفعة 

راي���ة الوطن لتبق���ى �ساخمة 

ب���ن الأمم م�س���ريا اإىل اأننا يف 

ه���ذا الي���وم ن�ستذك���ر جهود 

الذي و�سعوا  الأباء املوؤ�س�سن 

اأ�س�س ومرتك���زات قيام الدولة 

واإجنازات باين ال���دار املغفور 

له ال�سيخ زاي���د بن �سلطان اآل 

نهيان - طيب اهلل ثراه - الذي 

وحد القلوب قبل العقول حول 

مرتكزات وطنية م�سرتكة وقيم 

اإن�ساني���ة نبيلة حت���ى اأ�سبح 

علم دولتنا رمزا عامليا ملعاين 

الرحمة والإح�سان والعطاء.

واأ�س���اف "ياأت���ي ي���وم العلم 

لتذكري اأبناء الوطن بت�سحيات 

وروؤيتهم  املوؤ�س�س���ن  الآب���اء 

احلكيم���ة التي خط���ت معامل 

دولة توؤم���ن بوحدة امل�سري 

اأ�س����س  واأر�س���وا  الب����رسي 

اأبه���رت  عظيم���ة  دول���ة 

وقيمها  باإجنازاتها  الع���امل 

احل�سارية والإن�سانية".

وقال "نوؤك���د التزامنا ببذل 

الغ���ايل والنفي�س لرفع راية 

الوط���ن وباأنن���ا على العهد 

باق���ون م���ا حيين���ا عه���د 

الإخال����س والوفاء لقيادتنا 

وطننا  وخدم���ة  الر�سي���دة 

على  واحلف���اظ  وحمايت���ه 

مكت�سباته وموا�سلة م�سرية 

العطاء  ي���د  ومد  الإجنازات 

وتن�سئة  جمع���اء  للب�رسية 

الأجيال املقبلة على الوفاء 

على  واحلفاظ  العه���د  بهذا 

والثقايف  احل�س���اري  الإرث 

ال���ذي ترك���ه لن���ا الآب���اء 

املوؤ�س�سون".

هذا  "ن�ستذكر يف  واأ�س���اف 

الي���وم مع���اين الت�سحي���ة 

والإيث���ار والوف���اء جلن���ود 

الذي���ن  البوا�س���ل  الوط���ن 

يبذل���ون الغ���ايل والنفي�س 

الوطن  راية  يف �سبيل رفعة 

اإن�سانية  وما ميثله من قيم 

نبيلة ونق���ف اإجالل لأرواح 

�سه���داء الوط���ن وبطولتهم 

الت���ي �ستظ���ل خال���دة يف 

التاري���خ ويف ذاكرة الوطن 

واأبنائه.

اأبوظبي ـ وام:

قالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 

الثقافة وال�سباب:"ميثل يوم العلم منا�سبة 

وطني���ة ترتجم اأ�سم���ى مع���اين ال�سعور 

الوطن���ي وتر�سخ اأ�س���دق مظاهر النتماء 

للب���الد والتالحم م���ع القي���ادة، ارتبطت 

رمزي���ة العلم يف وجدان اأبن���اء الإمارات 

باحتادن���ا ومنظوم���ة قيمن���ا وطموحنا 

واإرادتنا جمتمعن ومتكاملن على �سنع 

اأف�سل لأجيالن���ا، واليوم، ونحن  م�ستقبل 

يف ع���ام ال�ستع���داد للخم�سن، حتت ظل 

العل���م ويوم�ه ن�سم���م امل�ستقبل، نخطط 

له بكل ثقة خلم�سن عام���ًا اأخرى تر�سخ 

واأ�سافت  هوية وتناف�سية دولتنا عامليًا" 

معايل ن���ورة الكعب���ي " اإن رف���ع العلم 

ب�س���كل متزامن ويف توقي���ت واحد ياأتي 

جت�سيداً لروح ه���ذه البالد واحتادها، بكل 

امتنان ن�ستذك���ر املغفور له الوالد ال�سيخ 

زايد بن �سلط���ان اآل نهيان واإخوانه الآباء 

املوؤ�س�س���ن واجتماعهم واجتماع اإرادتهم 

حتت ظل عل���م الحتاد، ونحن، وبكل وفاء 

لتل���ك الإرادة نقدم اأغلى ما لدينا لنحافظ 

على القّيم التي ميثلها رفع الراية ورفعة 

البالد، وبذل كل ت�سحية ي�ستلزمها �سون 

املكت�سبات التي حققتها دولتنا منذ حلظة 

رفع العلم للمرة الأوىل واإىل يومنا هذا".

وختم���ت معايل ن���ورة الكعب���ي حديثها 

بالق���ول:" اإن تزام���ن احتفالية يوم العلم 

مع ت���ويل �ساحب ال�سم���و ال�سيخ خليفة 

ب���ن زايد اآل نهيان رئي����س الدولة "حفظه 

اهلل" مقاليد احلك���م يف الدولة، والإمارات 

و�سعبها ب���كل هذا للتحام م���ع قيادتها 

وبكل اللتزام بروح البالد ور�سالتها، يوؤكد 

لنا اليقن بقدرنا يف اأن نوا�س�ل ومقدرتنا 

عل���ى اأن ن�ستمر، لتبق���ى راية الحتاد يف 

ع�لّوه�ا كما الب���الد يف علي�ائها .. �سماء 

تعانق �سماء".

يوم العلم منا�سبة تترجم اأ�سمى معاني 

ال�سعور الوطني

نورة الكعبي : 

دائرة الق�ساء في اأبوظبي تحتفي 
بيوم العلم

اأبوظبي ـ وام:

�ساركت دائ���رة الق�س���اء يف اأبوظبي، يف 

الحتفال بيوم العلم، الذي ي�سادف الثالث 

من نوفمرب من كل ع���ام، تزامنا مع ذكرى 

تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهي���ان، رئي�س الدول���ة »حفظه اهلل«، 

مقاليد احلكم، وذلك من خالل اإجراء مرا�سم 

رفع علم دولة الإمارات على مباين املحاكم 

والنياب���ات يف اأبوظب���ي والعن والظفرة، 

عن���د ال�ساعة احلادي���ة ع����رسة �سباحًا، 

ا�ستجاب���ة لدعوة �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ 

حممد ب���ن را�سد اآل مكت���وم، نائب رئي�س 

الدول���ة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي 

»رعاه اهلل«، جمي���ع اجلهات واملوؤ�س�سات 

اإىل الحتفال بيوم العلم للتعبري عن توحد 

البيت ووحدة امل�سري.

واأك���د �سع���ادة امل�ست�سار يو�س���ف �سعيد 

العربي، وكيل دائ���رة الق�ساء يف اأبوظبي، 

اأن احتفال دولة الإمارات العربية املتحدة 

بي���وم العلم، ير�سخ قي���م النتماء والولء 

وحب الوطن ل���دى اأبناء الإم���ارات الذين 

يلتفون حول رايته ال�ساخمة يف ظل قيادة 

ر�سيدة مهدت كل ال�سب���ل واأر�ست الأ�سا�س 

املت���ن والداعم ل�سم���ان موا�سلة م�سرية 

التط���ور والنم���اء والزده���ار يف خمتلف 

جوانب احلياة.

وقال امل�ست�سار يو�سف العربي، اإن احتفالنا 

بي���وم العل���م له���ذا الع���ام بالتزامن مع 

ا�ستعداد دولة الإمارات للعام اخلم�سن من 

احتادها، يجدد روح العزمية والإ�رسار من 

اأجل ا�ستكم���ال ما حتقق من اإجنازات على 

اأر�س الواق���ع يف �ستى امليادين، بدعم من 

القيادة احلكيمة، لتظل رايتنا عالية خفاقة 

�ساهدة على املنج���زات واملكت�سبات التي 

حتققها دولتنا ب�سواعد اأبنائها املخل�سن 

للوطن وقيادته.

واأ�ساف وكيل دائ���رة الق�ساء يف اأبوظبي: 

م���ع الحتفال بتل���ك املنا�سب���ة الوطنية 

العزيزة، جندد التزامنا وحر�سنا التام على 

بذل املزي���د من اجله���ود الداعمة ل�سمان 

التم�سك ب�سي���ادة القانون وحتقيق العدالة 

و�سيانة احلقوق، مبا يدعم ال�سعي الدوؤوب 

نحو حتقي���ق التنمية ال�ساملة يف خمتلف 

املج���الت، وانطالق���ا م���ن روح التكاتف 

والتعاون واللتفاف حول قيادتنا ومت�سكنا 

بوحدتنا لإعالء راية الوطن.

م���ن جهته، اأك���د �سع���ادة امل�ست�سار علي 

حمم���د البلو�س���ي، النائب الع���ام لإمارة 

اأبوظب���ي، اأن رفع علم الإم���ارات هو اأمانة 

حتملها �سمائرنا، ونوؤديه���ا فر�سًا يوميًا 

بالعمل اجلاد والفكر املبتكر الأ�سيل، حتى 

ن�س���ري بوطننا نحو املج���د، ونرفع علمنا 

مب�ستطيالته الأربعة وعروبة األوانه، يف كل 

املحافل وال�ساح���ات رمزاً للتميز والعطاء 

املبدع.

اأبوظبي-وام:

 �س���ارك املجل����س الوطن���ي الحتادي يف 

احتف���الت الدولة بيوم العلم الذي ي�سادف 

ذكرى تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زاي���د اآل نهيان رئي����س الدولة "حفظه اهلل" 

مقاليد احلكم وتلبية لدعوة �ساحب ال�سمو 

ال�سي���خ حممد ب���ن را�سد اآل مكت���وم نائب 

رئي�س الدولة رئي����س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي "رعاه اهلل" برف���ع العلم اأمام املباين 

احلكومي���ة الحتادية واملحلي���ة يف �ستى 

اأرجاء الدولة.

وق���ام معايل �سقر غبا����س رئي�س املجل�س 

الوطن���ي الحتادي برفع عل���م الدولة على 

�سارية املق���ر الرئي�س���ي للمجل�س الوطني 

الحت���ادي يف اأبوظبي وذل���ك بالتزامن مع 

رفعة يف مقر الأمانة العامة بدبي بح�سور 

�سعادة اأع�ساء املجل�س الوطني الحتادي.

�سقر غبا�س يرفع العلم على �سارية مقر المجل�س الوطني التحادي 
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يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

ـ العـدد 14585  الأربعاء 4 نوفمرب 2020ـ 
متابعات

تتمــــات .. تتمــــات ... تتمــــات .. تتمــــات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ...  تتمات .. تتمات .....  تتمات .. 

الفجرية ـ وام:

هن���اأ نادي الفج���رة العلمي القي���ادة الر�شيدة 

و�شعب الإمارات مبنا�شبة يوم العلم.

وق���ال �شعادة �شيف املعيلي مدير نادي الفجرة 

العلم���ي ان منا�شبة يوم العل���م تر�شخ مفاهيم 

الرتاب���ط بني �شع���ب الإم���ارات وقيادته و فخر 

واعتزاز بعلم الدولة مل���ا يعك�س القيم الأ�شيلة 

التي زرعه���ا املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهي���ان ، طيب اهلل ثراه واكم���ل م�شرته �شاحب 

ال�شم���و ال�شيخ خليفة بن زاي���د اآل نهيان رئي�س 

الدولة حفظه اهلل واإخوانه ا�شحاب ال�شمو حكام 

الإمارات.

واأ�شاف املعيل���ي تعك�س هذه املنا�شبة الغالية 

على قلوبنا مدى ق���وة الروح الوطنية يف �شعب 

الإم���ارات وترجمة ل�ش���ون وحماية تراب وطننا 

الغ���ايل الذى يحت�ش���ن اأكرث م���ن 200 جن�شية 

ينعم���ون بال�ش���ام وتعاي�س وت�شام���ح لنكون 

منوذجا يحتذى به بني المم.

نادي الفجيرة العلمي : يوم 

العلم منا�سبة تر�سخ مفهوم 

الولء والإنتماء

»ال�شحة«: �شفاء 

كما اأعلنت الوزارة عن وفاة 6 م�شابني 

بتداعي���ات الإ�شاب���ة بفرو�س كورونا 

امل�شتجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف 

الدولة 503 حالت.

واأعربت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 

عن اأ�شفها وخال�س تعازيها وموا�شاتها 

ل���ذوي املتوفني ومتنياته���ا بال�شفاء 

العاج���ل جلمي���ع امل�شاب���ني، مهيبة 

باأفراد املجتم���ع التعاون مع اجلهات 

ال�شحية والتقيد بالتعليمات واللتزام 

بالتباعد الجتماع���ي �شمانًا ل�شحة 

و�شامة اجلمي���ع . واأعلنت الوزارة عن 

�شفاء 1،466 حال���ة جديدة مل�شابني 

بفرو�س كورونا امل�شتجد /كوفيد-19/ 

وتعافيه���ا التام م���ن اأعرا�س املر�س 

بعد تلقيه���ا الرعاية ال�شحية الازمة 

منذ دخوله���ا امل�شت�شفى وبذلك يبلغ 

جمموع حالت ال�شفاء 133،490 حالة

الإمارات تر�سل

واأ�ش���اف �شعادت���ه: » يف اإطار حر�س 

دول���ة الإم���ارات عل���ى تق���دمي الدعم 

لأ�شقائه���ا يف ظ���ل الظ���روف ال�شعبة 

التي متر بها املنطق���ة والعامل نتيجة 

تف�ش���ي فرو�س كورون���ا امل�شتجد، مت 

اإر�ش���ال طائرة م�شاع���دات طبية اليوم 

اإىل اجلمهوري���ة التون�شية لدعم القطاع 

ال�شحي وامل�شاهمة يف تعزيز القدرات 

الطبي���ة للطواقم الطبي���ة والتمري�شية 

وتوف���ر املزي���د من احلماي���ة لها يف 

مواجهة فرو�س كورونا امل�شتجد«.

واجلدير بالذك���ر اإىل اأن دولة الإمارات، 

قدمت حت���ى اليوم، اأكرث من 1592 طنًا 

م���ن امل�شاعدات لأكرث م���ن 119 دولة، 

ا�شتف���اد منه���ا نح���و 1.5 مليون من 

العاملني يف املجال الطبي.

اجتماع وزاري خليجي 

واأّكد معايل الدكتور اأنور قرقا�س على 

مكان���ة الهن���د يف املجتم���ع الدويل، 

وعل���ى اأهميتها التاريخي���ة بالن�شبة 

التجارية  والرواب���ط  املنطق���ة  لدول 

عمق  وعلى  بينهم���ا،  والجتماعي���ة 

الهندي���ة   – اخلليجي���ة  العاق���ات 

واأهمية تعزيزه���ا يف �شتى اجلوانب 

القت�شادية ال�شتثمارية، وال�شياحية، 

والثقافية، واأي�شًا يف التعليم والبحث 

العلم���ي والذكاء ال�شناع���ي والبيئة 

وال�شحة وال�شياحة والف�شاء.

واأو�ش���ح معاليه اأّن الإم���ارات ودول 

جمل�س التعاون حري�شة على »مزيد 

م���ن التن�شيق والتع���اون يف خمتلف 

املجالت وعلى كافة الأ�شعدة«.

وحتّدث معايل وزي���ر الدولة لل�شوؤون 

اخلارجي���ة عن اآف���اق تعزيز التعاون 

املج���ال  الهن���دي يف   - اخلليج���ي 

وال�شتثماري  والتج���اري  القت�شادي 

من خال امل�شاري���ع امل�شرتكة، و�شط 

نظرة تف���اوؤل لت�شاعف اأرقام التبادل 

التجارة  اتفاقية  التجاري عند توقيع 

احلرة املرتقبة بني اجلانبني اإذ اأ�شار 

معاليه اإىل اأّن التبادل التجاري ارتفع 

من 13 بلي���ون دولر يف العام 2001 

اإىل نح���و 109 بايني دولر يف العام 

. 2018

و�ش���ّدد معاليه على الرغبة امل�شرتكة 

يف تعزي���ز التع���اون والتن�شيق بني 

دول جمل�س التعاون وجمهورية الهند 

لتحقيق امل�شالح امل�شرتكة .. وقال اإّن 

دول جمل�س التع���اون ترى يف الهند 

�رشيكًا مهمًا لتعزيز ال�شام وال�شتقرار 

عل���ى امل�شتوى ال���دويل وخا�شة يف 

مناطق ال�رشاعات.

وثّمن مع���ايل الدكتور اأن���ور قرقا�س 

جهود معايل �شوبرمنيام جاي �شانكار 

وزي���ر خارجية جمهوري���ة الهند يف 

تطوي���ر العاقات مع جمل�س التعاون 

ل���دول اخلليج العربي���ة التي تتطلع 

ل�شتم���رار املواقف الهندي���ة الداعمة 

ل�شيا�شات دول املجل�س خلف�س التوتر 

يف املنطقة، ومواقفها الداعمة للحلول 

الإيجابي  ال�شلمي���ة وكذلك موقفه���ا 

الإبراهيمي  ال�ش���ام  معاه���دة  جتاه 

ودعمها لل�شام والتعاي�س وال�شتقرار 

يف ال����رشق الأو�ش���ط ما م���ن �شاأنه 

تاأ�شي�س مرحلة جديدة يف املنطقة.

من جانبه، و�شف �شوبرمنيام �شانكار 

العاقات الهندية مع جمل�س التعاون 

اأف�ش���ل حالته���ا، و�شكر  باأّنه���ا يف 

دول جمل����س التعاون عل���ى رعايتها 

واهتمامه���ا باجلاليات الهندية خال 

اأزمة جائحة كورونا.

واتفق���ت اآراء املجتمع���ني عل���ى اأّن 

مرحلة ما بعد كوفيد حتتاج »تكاتفنا 

والأمن عرب تخفيف  ال�شتقرار  لتعزيز 

حدة التوتر وح���ل الق�شايا اخلافية 

عرب الو�شائل ال�شيا�شية«.

وبحث الجتماع ال���وزاري اأي�شًا �شبل 

تهيئ���ة الأجواء لنتق���ال املنطقة من 

مرحلة التوتر والأزمات اإىل ال�شتقرار، 

عل���ى اعتبار اأّن تعزيز الأمن وتخفيف 

التوت���ر الإقليم���ي عوام���ل �رشورية 

لتحقيق التنمية والتفاعل القت�شادي 

وال�شتثماري.

القوات التركية

 لتعزيز النقاط املوجودة يف خطوط 

التما�س مع القوات احلكومية ال�شورية 

والرو�شية يف ريف ادلب اجلنوبي ».

ي�ش���ار اىل اأن اجلي����س الرتكي اخلى 

يوم الأحد قاع���دة مورك بريف حماة 

ال�شم���ايل اأكرب قاعدة ع�شكرية للقوات 

الرتكية يف �شوري���ة وبذلك بقيت 10 

قواع���د للجي�س الرتك���ي يف مناطق 

�شيطرة القوات احلكومية ال�شورية يف 

ريفي ادلب وحلب .

م���ن جهة اأخ���رى ،ك�ش���ف م�شدر يف 

املعار�شة ال�شوري���ة اأن اأغلب النقاط 

الع�شكرية الرتكية يف مناطق �شيطرة 

القوات احلكومية �شوف يتم الن�شحاب 

منها قب���ل نهاية العام اجلاري . واأكد 

امل�شدر ل�)د.ب.اأ( » هناك اتفاق رو�شي 

تركي لن����رش قواع���د ع�شكرية تركية 

على طول طريق حلب الاذقية«.

وتو�شلت رو�شي���ا وتركيا قبل عامني 

يف قم���ة �شوت�ش���ي اإىل اتف���اق يت���م 

مبوجبه ن�رش قواع���د ع�شكرية تركية 

يف منطق���ة خف����س الت�شعي���د على 

ط���ول طري���ق دم�شق حل���ب وبع�س 

نقاط ال�شتباك ب���ني اجلي�س ال�شوري 

وف�شائ���ل املعار�شة، لك���ن ا�شتعادة 

اجلي�س ال�ش���وري ملناطق ريف حماة 

واإدل���ب وريف حلب جعل تلك القواعد 

حما�رشة منذ اأكرث من عام .

راأ�س اخليمة ـ وام:

اأك���د الدكتور �شيف حمم���د الغي�س مدير عام 

هيئة حماية البيئة والتنمية براأ�س اخليمة اأن 

"يوم العلم" جن���دد فيه العهد لدولة الإمارات 
بال�شتع���داد الدائم لب���ذل اأي جهود يف �شبيل 

رفع���ة وتقدم الوطن وجن���دد يف نف�س الوقت 

ميثاق النتماء والولء والإخا�س املطلق.

وا�ش���اف الدكت���ور الغي�س انه كلم���ا ارتفع 

العلم اأعلى كل موؤ�ش�شة جتدد ميثاق النتماء 

الوظيف���ي وجتدد عهد جمي���ع منت�شبي هيئة 

حماية البيئة والتنمية ببذل ق�شارى جهدهم 

يف �شبيل حتقيق هيئته���م ملراكز ريادية من 

خال ح�شن اإدارة القدرات املتفردة بها .

واعت���رب ان "يوم العلم" يحك���ي اآلف ق�ش�س 

ال���ولء والنتماء والإخا����س بطريقة رمزية 

وعندم���ا اعلنته القيادة الر�شي���دة من �شمن 

الأيام الب���ارزة التي يحتفى بها على م�شتوى 

الدول���ة كان املق�شود تنمي���ة م�شاعر موحدة 

لدى جميع املواطن���ني واملقيمني على اأر�س 

الدول���ة توؤكد روح ال���ولء والنتماء لماراتنا 

احلبيبة.

»بيئة راأ�س الخيمة«: 

»يوم العلم« نجدد فيه 

الولء لدولة الإمارات

ابوظبي ـ وام:

احتف���ل الأر�شي���ف الوطن���ي اليوم 

برفع العل���م مبق���ره، بو�شفه رمزاً 

ورمزاً  ووحدته���ا  الدولة  ل�شي���ادة 

للوط���ن والنتماء ل���ه وذلك تزامنًا 

م���ع ذكرى ت���ويل �شاح���ب ال�شمو 

ال�شي���خ خليفة بن زاي���د اآل نهيان، 

الدولة -حفظه اهلل- مقاليد  رئي�س 

احلكم يف الباد، وا�شتجابة لدعوة 

�شاح���ب ال�شمو ال�شي���خ حممد بن 

را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 

ال���وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 

- رع���اه اهلل- حيث مت���ت مراعاة 

اللتزام بكافة الإجراءات الحرتازية 

والوقائي���ة يف احلفل. وقام �شعادة 

الدكت���ور عبد اهلل حمم���د الري�شي 

الأر�شي���ف الوطني برفع  مدير عام 

العلم رمز الوطن وفخره.

باحتفاله  الوطني  الأر�شيف  واأعرب 

يف هذا الي���وم الوطني عن م�شاعر 

النتم���اء للوطن، والوف���اء والولء 

للقي���ادة احلكيمة التي ُتويل الوطن 

وال�شعب كل الهتمام، وعن التزامه 

ببذل اجلهود يف خدمة ذاكرة الوطن 

وتدوين حا�رشه حت���ى يظل العلم 

رمز الهوية والوحدة الوطنية عاليًا 

خفاقًا.

وبه���ذه املنا�شب���ة نظ���م الأر�شيف 

الوطني حما����رشة بعنوان /ارفعه 

اأو�شح  �شاخم���ًا/  ليبق���ى  عالي���ًا 

فيه���ا اأهمية يوم العل���م الذي يعّد 

م�ش���در فخرنا واعتزازن���ا بقيادتنا 

الت���ي ن�شر على ه���دي روؤاها نحو 

مزي���د من العزة والفخ���ار والتقدم، 

ومببادئنا وقيمنا التي نفخر باأننا 

نحافظ عليها، ومب���ا حققه وطننا 

من مكت�شبات���ه يف خمتلف ال�شعد 

ال�شي���دة هند  ا�شتعر�ش���ت  حي���ث 

الزعاب���ي اأخ�شائي برامج تعليمية 

يف الأر�شيف الوطني، يف املحا�رشة 

الت���ي قدمتها /عن بعد/ دور العلم 

يف تعزيز ال���ولء والنتماء للوطن، 

واحلفاظ على الهوية الوطنية.

الأر�سيف الوطني يرفع العلم فوق مقره ليظل خفاقاً يحكي اأمجاد الوطن

جمعية الفجيرة الثقافية : 

الجامعة القا�سمية : 

يوم العلم يج�سد معاني الولء 

والوفاء للوطن
الفجرية ـ وام:

اأك���د خال���د الظنح���اين رئي����س جمعية 

اأن يوم  الثقافي���ة  الفج���رة الجتماعية 

العلم منا�شبة وطني���ة تعلي قيم الوفاء 

والإخا�س مل�شرة دولة عظيمة بقيادتها 

و�شعبه���ا، اأ�ش�س بنيانها ووط���د اأركانها 

املغفور ل���ه ال�شيخ زايد ب���ن �شلطان اآل 

نهيان، طيب اهلل ثراه، واإخوانه املوؤ�ش�شون، 

ومنا�شبة لتجدي���د العهد ل�شاحب ال�شمو 

ال�شي���خ خليفة بن زاي���د اآل نهيان رئي�س 

الدول���ة "حفظ���ه اهلل" و�شاح���ب ال�شمو 
ال�شي���خ حممد بن را�ش���د اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي "رع���اه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائ���ب القائ���د الأعلى للق���وات امل�شلحة 

واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 

الأعلى حكام الإم���ارات و�شعب الإمارات، 

لتبقى راية احتادنا املجيد خفاقة عالية 

ودولتنا الغالية عزيزة قوية على الدوام.

واأو�ش���ح اأن احتفال دول���ة الإمارات يف 

الثالث من نوفمرب بيوم العلم هو احتفاء 

والت�شامن بني  والتاحم  الوحدة  مبعاين 

اأبن���اء الإمارات حتت راي���ة �شاخمة، وهو 

منا�شب���ة لرت�شيخ مكانة الَعل���م واأهمية 

اإع���اء رايته الت���ي تعزز �شم���وخ اأبناء 

الإم���ارات وثقتهم باأنف�شهم وانتمائهم اإىل 

اأر�شهم وولئهم لقيادتهم، ليثبتوا للعامل 

اأنهم ج�ش���د واحد وقلب واح���د؛ ي�شرون 

بخط���ى ثابت���ة خلف قيادته���م احلكيمة 

لرفعة الوطن وتقدمه.

وقال الظنح���اين اإن دولتن���ا اليوم تقدم 

للعامل منوذجًا غ���ر م�شبوق يف التنمية 

والري���ادة والعطاء يف خمتلف املجالت، 

ومت�ش���ي يف حتقيق الإجن���ازات وتعزيز 

مكانته���ا الدولي���ة املرموقة ب���ني الأمم 

وال�شع���وب، ونحن يف ي���وم العلم جندد 

العهد مبوا�شلة الب���ذل والعطاء للحفاظ 

على ه���ذه املكت�شب���ات، وال�شتمرار يف 

الإجنازات لتحقي���ق طموحات �شعبنا يف 

الو�شول اإىل املكان���ة الرفيعة التي تليق 

بدولتن���ا يف اأن تكون اأف�ش���ل الدول على 

م�شتوى العامل.

يوم العلم منا�سبة نجدد فيها ولءنا 

وفخرنا بالإمارات
�سندوق الزكاة ي�سارك في 

»يوم العلم«
ال�سارقة ـ وام:

قال �شع���ادة الدكتور ر�ش���اد �شامل مدير 

اجلامع���ة القا�شمي���ة بال�شارقة مبنا�شبة 

ي���وم العلم " �شنبق���ى يف كّل عام جندِّد 

ولءنا ونوؤّكد اعتزازنا وفخرنا بهذا اليوم 

الأغرّ يوم العل���م الإماراتّي العزيز الغايل 

كما نوؤّكد يف �شائر اأّيام الفخر والت�شامح 

والعتزاز وكّل املنا�شبات الوطنّية.

وا�شاف اأنَّ ه���ذا العلم اجلميل رمز جامع 

لكّل الإماراتّي���ني ولكّل املقيمني يف دولة 

الإم���ارات العربي���ة املتح���دة تنطُق فيه 

قلوبنا قبل األ�شنتن���ا بحمد املوىل القدير 

�شبحانه وتع���اىل على نعمة تنّف�س هواء 

الإم���ارات والعي����س فوق ترابه���ا العزيز 

باأمان و�ش���ام ورفاهية وحمبة وت�شامح 

لأّنه���ا دولة القانون ال���ذي ي�شون حقوق 

اجلمي���ع بعزّة وكرامة ويفتح للجميع با 

ا�شتثناء اأو متييز باب العمل والإبداع .

اأبوظبي ـ وام:

قام �شندوق الزكاة برفع علم الإمارات 

م���ع اللتزام بالإج���راءات الإحرتازية 

وذلك ا�شتجابة لدعوة �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي����س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي "رع���اه اهلل" لاحتفاء ب� 

"يوم الَعَلم " الإماراتي يف الثالث من 
نوفمرب ، ذكرى ت���ويل �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة " حفظه اهلل " رئا�شة الدولة.
واأعرب �شع���ادة اأمني ع���ام �شندوق 

الزكاة عبداهلل بن عقيده املهري عن 

فخ���ره و�شعادته مب�شارك���ة �شندوق 

الزكاة به���ذه املنا�شبة الغالية موؤكداً 

على اأّن م�شاركة اجلميع يف الحتفال 

به���ذا اليوم ه���و دليل وف���اء لوطننا 

الر�شي���دة، ممثلة  احلبي���ب وقيادتنا 

ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهي���ان رئي�س الدولة – حفظه اهلل 

- وهو جتديد الولء والنتماء لأر�شنا 

الت���ي �شيظل علمه���ا دائما  احلبيبة 

عاليا وخفاق���ا داعيا اهلل عز وجل اأن 

يدمي نعمة الأم���ن والأمان على دولة 

الإمارات العربية املتح���دة، و موؤكدا 

على اللحم���ة والتما�شك التي يتحلى 

بها �شعب الإمارات.

»دار البر« ت�سارك الوطن احتفاله 

بـ»يوم العلم«

بلدية راأ�س الخيمة تحتفي 

بيوم العلم

»اأبوظبي لالإعالم« تحتفل بيوم 

العلم

دبي-وام:

 احتفل���ت جمعي���ة دار الرب مبقره���ا الرئي�شي 

يف دب���ي وفروعها املنت����رشة بالدولة ب�"يوم 

العلم" اإعاء للقيم الوطنية الرا�شخة يف نفو�س 

وقلوب واأرواح اأبن���اء الإمارات واملقيمني على 

اأر�شها الطيبة وتر�شيخا لقيمة "علم الإمارات" 

باعتباره رمزا يعك�س وحدة وتاحم الإماراتيني.

وقال حمم���د �شهيل املهري املدي���ر التنفيذي 

جلمعي���ة دار الرب اإننا نحتف���ل اليوم مبنا�شبة 

نعرب فيها عن اعتزازن���ا وخال�س انتمائنا لهذا 

الأر����س وعظيم فخرنا مبا حققت���ه دولتنا من 

اإجن���ازات يف خمتلف الأ�شع���دة وعزمنا على 

موا�شل���ة م�شرة النه�شة والبن���اء لتبقى راية 

الوط���ن عالية خفاقة يف كل املحافل الإقليمية 

والدولية.

ح����رش الحتفال حممد �شهي���ل املهري املدير 

التنفيذي للجمعية وح�شد من م�شوؤويل اجلمعية 

اإداراتها وموظفيها  وروؤ�شاء قطاعاتها وم���دراء 

ومدراء الفروع يف كل اإمارة و�شط اللتزام التام 

بالإج���راءات الحرتازي���ة والوقائي���ة للحد من 

انت�شار فرو�س كورونا.

راأ�س اخليمة-وام:

 �شاركت دائ���رة بلدية راأ�س اخليمة يف الحتف���ال ب�"يوم العلم" 

و�ش���ط اأجواء مفعمة بال�شعور بالفخر والعتزاز بالوطن مع اتباع 

كافة الإجراءات الحرتازي���ة والوقائية املعتمدة مبواجهة فرو�س 

كورونا امل�شتجد . وقام �شعادة منذر حممد بن �شكر الزعابي مدير 

ع���ام دائرة بلدية راأ����س اخليمه برفع العلم تعب���را عن النتماء 

وال���ولء للوطن والتاأكيد على اأهمية ه���ذه املنا�شبة الوطنية ملا 

حتمله من معان �شامية ودللت وطنية.

وق���ال الزعابي اإن امل�شاركة يف هذه املنا�شبة توؤكد م�شاعر الولء 

والنتماء للوطن وحتمل معها دللت تاريخية جت�شد عمق التاحم.

اأبوظبي-وام:

لاإع���ام يف  اأبوظب���ي  �شارك���ت   

احتفالت الدول���ة بيوم العلم الذي 

ي�ش���ادف 3 نوفم���رب م���ن كل عام، 

بتنظيم احتفاٍل افرتا�شٍي لرفع علم 

الدولة يف مقر ال�رشكة يف اأبوظبي.

ح����رش الحتفال عدد م���ن اأع�شاء 

فري���ق الإدارة العليا والتنفيذية يف 

ال�رشك���ة، الذين اأدوا حتّي���ة العلم 

بفخ���ر واعتزاز تعب���راً عن م�شاعر 

النتم���اء للوطن وال���ولء لقيادته 

الر�شي���دة، باعتباره رم���زاً لوحدة 

الوطن وعن���وان عزته وجمده، فيما 

�ش���ارك موظفو ال�رشك���ة بالحتفال 

م���ن مكاتبهم التزام���ًا بالإجراءات 

الحرتازية املتبعة للحد من انت�شار 

فرو�س كورونا.

وتخلل احلفل عزف الن�شيد الوطني 

يف جمي���ع مب���اين ال�رشك���ة عرب 

لاإعام،  لأبوظبي  الداخلية  الإذاعة 

اإىل جان���ب م�شارك���ة �ش���ور علم 

الإمارات على جميع �شا�شات اأجهزة 

الكمبيوتر يف ال�رشكة.
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اأبوظبي-وام:

 احتفل نادي تراث الإمارات �صباح ام�س الثالثاء 

يف مقره الرئي�ص���ي بيوم العلم، تعبرياً عن الولء 

للوطن وقيادته الر�ص���يدة، والتم�صك بقيم الحتاد 

التي اأر�صاها موؤ�ص����س الدولة املغفور له ال�صيخ 

زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”.

وح����ر مرا�صم رفع علم دول���ة الإمارات �صعادة 

حمي���د �صعيد بولحج الرميث���ي املدير التنفيذي 

لالأن�صطة والفعاليات يف النادي، و�صعادة علي عبد 

اهلل الرميثي املدير التنفيذي للدرا�صات والإعالم، 

ومديرو الإدارات وروؤ�صاء الأق�صام وموظفو النادي. 

وهناأ �صعادة حميد �صعيد بولحج الرميثي دولة 

الإمارات قيادة و�صعبًا بيوم العلم، وقال اإنه يوم 

يفخ���ر فيه الإماراتيون باإجنازات وطنهم، وو�صفه 

باأنه منا�صبة حتتفي بالوحدة واملحبة بني اأبناء 

الإمارات وتدل على عمق انتمائهم لوطنهم.

12
يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

متابعاتالأربعاء 4 نوفمرب 2020 �� الع�دد 14585 

نادي تراث الإمارات يحتفي 

الطالب الإماراتيون في جامعة ولية مي�سيغان يحتفلون بيوم العلم

بيوم العلم
ولية ميت�صغان الأمريكية � وام:

احتفل عدد من ط���الب دولة المارات 

العربي���ة املتحدة املبتعثني للدرا�صة 

يف الولي���ات املتح���دة المريكي���ة 

بجامع���ة ولية مي�صيغ���ان مبنا�صبة 

يوم العلم .

ورفع امل�صاركون راية الوطن يف حرم 

اجلامعة وذلك تعب���ريا عن انتمائهم 

لوطنه���م الغ���ايل وولئه���م لقيادته 

التي رفعها  للراية  الر�صيدة وحفظهم 

الوال���د املوؤ�ص�س املغف���ور له ال�صيخ 

زاي���د بن �صلط���ان اآل نهيان طيب اهلل 

ثراه .

وتق���دم امل�صاركون يف احلفل باأ�صدق 

التهاين و التربيكات يف هذه املنا�صبة 

الوطنية الغالي���ة اإىل �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة "حفظ���ه اهلل" و�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي����س جمل�س الوزراء 

حاك���م دب���ي "رع���اه اهلل" و�صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

اأ�صحاب  اإخوانهم  و  للقوات امل�صلحة 

ال�صمو حكام الإمارات.

قائد �سرطة ال�سارقة :  يوم العلم منا�سبة لموا�سلة م�سيرة 

البناء والريادة والعطاء
ال�سارقةـ  وام:

قال �صعادة الل���واء �صيف الزري ال�صام�صي 

قائد عام �رطة ال�صارقة اإننا نحتفل اليوم 

مبنا�صبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعًا 

وهي يوم العلم والذي نعرب فيه عن فخرنا 

واعتزازنا مب���ا حققته دولتنا من اإجنازات 

يف �صت���ى املجالت ونوؤكد في���ه التزامنا 

بالعمل وال�صري على نهج قيادتنا الر�صيدة 

لرد ج���زء من اجلميل من خ���الل مت�صكنا 

بهويتنا الوطنية  وجن���دد فيه العزم على 

موا�صل���ة م�صرية البناء ليبقى علم دولتنا 

عاليًا خفاق���ًا يعك�س مكانته���ا الريادية 

كنموذج ُيحت���ذى ورمز لقي���م الإن�صانية 

واخلري والعطاء.

و اأ�صاف اإننا ن�صعر بالفخر والعتزاز ونحن 

ن�صاهد علمنا الغايل يج���وب دول العامل 

خالل جائحة كورونا رغم النغالقات التي 

�صهدتها دول الع���امل ب�صبب تلك الظروف 

ال�صتثنائي���ة فقد ظل عل���م دولة الإمارات 

يرفرف عاليًا يف �صماء دول ت�رر �صعبها 

م���ن اآثار تلك اجلائحة حي���ث كانت دولة 

الإمارات من اأوائل املبادرين لتقدمي العون 

وامل�صاع���دات الإن�صاني���ة واأثبتت للعامل 

اأجم���ع اأن النهج الذي ت�ص���ري عليه نابع 

من غر�س والدنا ال�صي���خ زايد بن �صلطان 

اآل نهي���ان " طّيب اهلل ث���راه " وتوجيهات 

�صاحب ال�صمو ال�صي���خ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدول���ة " حفظه اهلل وميثل 

العطاء الإن�صاين الالحمدود .

و قدم اللواء �صيف الزري ال�صام�صي اأ�صدق 

الته���اين والتربي���كات اإىل �صاحب ال�صمو 

ال�صي���خ خليفة بن زاي���د اآل نهيان رئي�س 

الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�ص���د اآل مكت���وم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم دبي 

"رعاه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زاي���د اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائ���د الأعلى للقوات امل�صلحة واإخوانهم 

اأ�صح���اب ال�صمو ح���كام الإمارات،واأولياء 

العهود ونواب احلكام واإىل كافة اأبناء دولة 

الإمارات مبنا�صبة الحتفال بيوم العلم.

»مكتبة« تفتح اأبوابها مجدًدا ل�ستقبال جمهورها

اأبوظبي � وام:

اأعلنت دائ���رة الثقافة وال�صياحة � اأبوظبي 

ع���ن اإعادة فت���ح جميع اأف���رع »مكتبة« 

املنت����رة يف اأرج���اء الإم���ارة مبا يتيح 

الفر�ص���ة اأمام اجلمهور لزي���ارة املكتبات 

وا�صتعارة الكتب خ���الل اأيام الأ�صبوع من 

ال�صاعة 8 �صباحًا ولغاية ال�صاعة 4 ع�را.

و�صتفت���ح كٍل م���ن مكتبة زاي���د املركزية، 

ومكتبة املرفاأ، ومكتب���ة الباهية، ومكتبة 

منت���زه خليف���ة، ومكتبة الوثب���ة اأبوابها 

ل�صتقب���ال اجلمهور ب�صع���ة تبلغ 30٪ من 

اأيام  طاقته���ا ال�صتيعابي���ة فقط خ���الل 

الأ�صبوع، عل���ى اأن تقفل »مكتبة« اأبوابها 

يوم���ي اجلمع���ة وال�صبت وخ���الل العطل 

واملنا�صبات الر�صمية.

اأبوظبي � وام:

رفعت كلي���ات التقنية العلي���ا علم الدولة 

يف اأفرعها ال���� / 16 / على م�صتوى الدولة 

احتفال بيوم العلم.

و�صارك يف فعاليات رفع العلم يف �صاحات 

الكليات عدد حمدود من احل�صور وذلك �صمن 

الإج���راءات الحرتازية املعمول بها واتيحت 

الفر�صة لكافة الطلبة واملوظفني حل�صور نقل 

حي لرفع العلم من مقر كلية دبي للطالب.

وتقدم �صعادة الدكتور عبداللطيف ال�صام�صي 

مدير جممع كلي���ات التقنية العليا باأ�صمى 

اآي���ات الته���اين اإىل قيادة الدول���ة الر�صيدة 

و�صعب الإمارات بهذه املنا�صبة التي تعك�س 

تالحم وترابط اأبناء الإمارات واملقيمني على 

اأر�صها حتت راية علمنا الغايل حيث جنتمع 

جميع���ا ل���ردد ب�صوت واحد وم���ن قلوبنا 

ن�صيدن���ا الوطني فخ���را بقيادتنا ووحدتنا 

ووطننا.

اأبوظبي-الوحدة: 

اأك���د حممد بن �صبي���ب الظاه���ري الرئي�س 

التنفيذي ملجموع���ة يونيفر�صال القاب�صة:" 

يعترب يوم العلم منا�صبة عزيزة وهامة  على 

اأبناء الإم���ارات ، حيث جت�صد يف م�صمونها 

مفاهيم وقيم الفخر والولء للوطن".

واأ�ص���اف الظاهري:" ن�صتذكر بهذه املنا�صبة 

اجله���ود العظيمة والطري���ق الطويلة التي 

خا�صه���ا الآباء والج���داد يف �صبيل حتقيق 

ما و�صل���ت اإليه المارات الي���وم من تطور 

يف خمتل���ف املج���الت والقطاعات، حيث 

حر�صت قيادتنا الر�صيدة على توفري كل �صبل 

العي�س الكرمي والرفاهية وال�صعادة ملواطني 

المارات ، مما جعلنا نتبواأ مراكز متقدمة يف 

خمتلف املوؤ�رات العاملية ".

وتابع بالق���ول:" تتزامن منا�صبة يوم العلم 

مع ذكرى تويل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 

مقاليد احلكم، وتعترب  منا�صبة كبرية لتاأكيد 

وجتديد العه���د والولء، باأن نبق���ى اأوفياء 

لقيادتنا الر�صيدة وجلميع قيم الحتاد التي 

اأر�صاها الآباء املوؤ�ص�صون".

كليات التقنية العليا تحتفي بيوم العلم

يوم العلم منا�سبة تج�ّسد مفاهيم الفخر 
والولء للوطن

ال�سارقة ـ وام:

قال �صعادة جمال بن عبي���د البح رئي�س منظمة 

الأ����رة العربية مبنا�صبة الإحتف���ال بيوم العلم 

ال���ذي ي�ص���ادف الثالث من نوفمرب م���ن كل عام 

"ونح���ن نحتفل بعل���م ال�صم���وخ والتاريخ علم 
الإم���ارات لنا اأن نرتحم عل���ى روح القائد البانئ 

املوؤ�ص����س زايد اخلري طيب اهلل ثراه موؤ�ص�س اإحتاد 

الفخر والإعتزاز اإحتاد الإمارات العمالق.

ورفع البح اأ�صمى اآيات الته���اين والتربيكات اإىل 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليف���ة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاك���م دبي "رعاه اهلل" و�صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد ب���ن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائ���ب القائد الأعلى للق���وات امل�صلحة 

و�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 

القا�صمي ع�صو املجل����س الأعلى حاكم ال�صارقة 

واأحوانهم اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء املجل�س الأعلى 

حكام الإمارات مبنا�صبة يوم العلم.

و اأ�ص���اف " يبقى الثالث م���ن نوفمرب يف ذاكرة 

التاريخ متجذراً يف دواخلنا جميعًا يوم رفرفرت 

يف �صماوات الإم���ارات الأل���وان الأربعة الأبي�س 

والأخ����ر والأحم���ر والأ�صود معلن���ة فجر دولة 

وليدة �صمت وارتفعت عدًل و�صالمة واأمانًا" .

الثالث من نوفمبر يوم فخر 

وافتخار الإمارات

منظمة الأ�سرة العربية : 

اأبوظبيـ  وام:

اأكد �صع���ادة خل���ف عبد اهلل 

رحم���ه احلم���ادي، مدير عام 

�صندوق اأبوظب���ي للتقاعد اأن 

يوم الَعل���م ، منا�صبة وطنية 

غالية عل���ى قلوبنا، فهو يوم 

فخر وعزة للجميع، اإذ نرى فيه 

الَعل���م عاليًا خفاقًا يف �صماء 

وطنن���ا الغايل �صاه���داً على 

تاريخنا وجناحنا وما و�صلنا 

اإليه من اإجنازات اأبهرت العامل، 

فالَعلم عنوان ًللولء والنتماء، 

ورمًز للهوية الوطنية.

جندد يف هذا اليوم  واأ�صاف:" 

العهد والولء لقيادتنا الر�صيدة 

بال�صتمرار على درب الإخال�س 

والعمل اجلاد م���ن اأجل رفعة 

وطنن���ا الغايل، وب���ذل اأق�صى 

اجلهود املمكنة لت�ريفه ورفع 

رايته يف كل املحافل.

راأ�س اخليمةـ  وام:

اأك���د �صعادة املهند�س اأحمد احلمادي مدير عام 

دائرة اخلدمات العام���ة براأ�س اخليمة اأن "يوم 

العلم" منا�صبة نفخر بها وفر�صة للتعبري عن 

م�صاعر احلب والوفاء والنتماء الذي يكنه �صعب 

المارات لقائ���د م�صريته �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل".

وقال احلمادي يف ت�ريح له يف هذه املنا�صبة 

اإن احتفالنا بيوم العلم دليل وا�صح على وحدة 

وتالح���م �صعب دول���ة المارات وم���دى حبهم 

وانتمائهم لهذة الر�س الطيب���ة.. جندد ولءنا 

لقيادتن���ا الر�صيدة وفخرن���ا بوطننا واعتزازنا 

بعلمنا موؤكدين عزمنا على احلفاظ عليه عاليا 

خفاقا يف كل املحافل .

اأبوظبيـ  وام:

نظم مركز اأبوظبي للتعلي���م والتدريب التقني 

واملهني احتفالت بيوم العلم يف جميع اإمارات 

الدولة مع اللتزام بتطبيق الإجراءات الحرتازية 

ل�صمان �صحة و�صالمة امل�صاركني.

�صمل���ت الحتف���الت املقر الرئي�ص���ي للمركز 

يف اأبوظبي اإ�صاف���ة اإىل املوؤ�ص�صات اجلامعية 

والثانوية التابعة ل�"اأبوظبي التقني".

و ق���ال �صعادة الدكتور مبارك �صعيد ال�صام�صي 

مدير عام املركز عقب م�صاركته يف الحتفالت 

الرئي�صية يف جممع اأبوظبي التقني يف مدينة 

حمم���د بن زاي���د : " ي�صعدن���ا جميعا يف هذه 

املنا�صبة اجلليل���ة اأن نرفع اأ�صمى اآيات ال�صكر 

والتقدي���ر اإىل القيادة الر�صيدة " موؤكدا اأن دولة 

الإمارات باتت عنوانا للريادة العاملية واأ�صاف 

:" نعتز جميعا ونفخر بوطننا املعطاء ونعمل 
بكل جد واإبداع لتكون رايته �صامية بني الأمم".

 دبي-الوحدة:

احتفل���ت جمعية ال�صحفي���ني الإماراتية 

�صب���اح ام����س " الثالثاء " بي���وم العلم 

بح�ص���ور العميد احمد ث���اين بن غليطة 

امله���ريي مدي���ر مرك���ز �رط���ة الرفاعة، 

وف�صيلة املعيني نائب رئي�س جمل�س ادارة 

اجلمعية، واملهند����س احمد حممود مدير 

اإدارة الرتاث العمراين ببلدية دبي، ونا�ر 

جمعة �صليم���ان مدير حى الفهيدي، وعدد 

من الزميالت والزم���الء اأع�صاء اجلمعية، 

وموظفي الدوائر احلكومية يف منطقة حي 

الفهيدي التاريخي بدبي.

وق���ال العميد اأحمد ثاين ب���ن غليطة، اأن 

�صاحب ال�صم���و ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 

مكت���وم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأطلق الحتفال 

بيوم العلم يف 3 نوفمرب من كل عام.

وه���ذه املب���ادرة ته���دف عل���ى تر�صيخ 

جمموعة من القي���م، التي تت�صدرها قيمة 

الوح���دة الوطني���ة وتنظي���م عمل جميع 

فئات املجتم���ع مبختل���ف اأطيافه لأجل 

الدولة، اإ�صافة اإىل اإعالء قيمة الحتاد على 

اأ�صا�س اأن علم الدولة الحتادية هو الهوية 

الأ�صا�صية للدولة، ف�صاًل عن �صهر امل�صالح 

الفردية يف امل�صلح���ة العامة، حيث تعد 

دولة الإم���ارات اأول دول���ة عربية حتتفل 

بالعلم يف منا�صب���ة وطنية والهدف منها 

ربط اأفراد املجتم���ع يف ن�صاط جمتمعي 

م�صرتك يوؤكد وحدة اجلهود خلدمة الوطن 

ورف���ع رايت���ه، ورفع احل����س الوطني بني 

الإماراتي���ني واملقيمني عل���ى اأر�س دولة 

الإمارات العربية املتحدة مما يوؤكد ولئهم 

وانتمائه���م، وتعا�صد �صعب دولة الإمارات 

للتعبري ع���ن دعمه���م وتقديرهم مل�صرية 

التنمي���ة الرائ���دة بقيادة رئي����س الدولة 

الر�صيدة واحلكيمة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

خليفة بن زايد اآل نهي���ان واإخوانه حكام 

الإمارات حفظهم اهلل ورعاهم.

يوم العلم منا�سبة وطنية نعتز ونفتخر بها

»يوم العلم« منا�سبة للتعبري عن م�ساعر 

الوفاء للقيادة الر�سيدة

»اأبوظبي التقني« يحتفل بيوم العلم

�صندوق �أبوظبي للتقاعد : جمعية ال�سحفيني الإماراتية حتتفل بيوم العلم

الخدمات العامة براأ�س الخيمة:

محمد بن �صبيب �لظاهري: 
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  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مؤسسة الخدمة املتطورة للمقاوالت العامة  

رخصة رقم : CN -   1129560 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة مسلم سعيد عبدالله حواس العامري 11% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة فاطمة محمد حمد سعيد العامري 11% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سامل محمد حمد بن بداح العامري 11% 

 Trust Account تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ ترست إلدارة الحسابات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

Management Sole Proprietorship L.L.C من مالك اىل رشيك 
 Trust Account تعديل نسب الرشكاء/ ترست إلدارة الحسابات - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

Mangement Sole proprietorship L.L.C من %100 اىل 67% 
1X1 1 إىلX1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة 

تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 THE ADVECED SERVICES GENERAL CONTRACTING /تعديل اسم تجاري من 

 THE ADVANCE SERVICES FOR اىل  العامة  للمقاوالت  املتطورة  الخدمة  مؤسسة 

CONTRACTING AND GENERAL SERVICES LLC رشكة الخدمة املتطورة للمقاوالت 

والخدمات العامة ذ.م.م  

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش 

يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء 

هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مركز اليكشور 
الطبي ذ.م.م  

رخصة رقم :  CN - 2130091 قد تقدموا إلينا بطلب:
قادر  كاندي  ثاييل  اكرم  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

حاجي بوثيابورايل 49%  
 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف توفيق بوثريي اسامعيل 

بوثريي
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة 
تاريخ  من  يوماً  أربعة عرش  االقتصادية خالل  التنمية  دائرة 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق  نرش هذا اإلعالن وإال فإن 
أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات 

املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ مطعم كوكانس ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -  1015972 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة اليف احمد محمد املزروعي 51%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة فيدريك ديسا فالريان ديسا 49%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف مطر حميد معيوف سامل املنصوري   

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف فيدريك ديسا فالريان ديسا

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  امياريتس فيوترش لالستثامر العقاري - رشكة 
الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  2781019 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل مدير/ اضافة صالح سامل عمري الشاميس 

 LIWA INVESTMENT القابضة  لالستثامر  ليوا  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
  HOLDING

 SERBA DINAMIK تعديل الرشكاء تنازل وبيع/اضافة سريبا دايناميك انرتناشونال ليمتد
  INTERNATIONAL LTD

 LIWA INVESTMENT القابضة  لالستثامر  ليوا  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
   HOLDING

 تعديل شكل قانوين من/ من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة
 EMIRATES FUTURE INVESTMENT REAL ESTATE /تعديل اسم تجاري من 
رشكة  العقاري،  لالستثامر  فيوترش  امياريتس   -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC
 EMIRATES FUTURE INVESTMENT REAL ESTATE الشخص الواحد ذم.م اىل
CAPITAL MANAGEMENT LLC امياريتس فيوترش لالستثامر وادارة العقارات ذ.م.م 

  فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى 

بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ صالون املشط السحري للحالقة 

الرجالية  

رخصة رقم :  CN - 2719002 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات/ اضافة خلفان سعيد خلفان حسني الهاميل 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عمر فاروق رحمت الله 100% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد سامل قامد راشد املنصوري  

 ALMASHATAL SAHARI GENTS SALOON /تعديل اسم تجاري من 

 ALMAGAS ALSAHARI اىل  الرجالية  للحالقة  السحري  املشط  صالون 

GENTS SALOON صالون املقص السحري للحالقة الرجالية

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/ فرانت  بأن  االقتصادية  التنمية    تعلن دائرة 
الين لالطارات  

رخصة رقم : CN -  2077091 قد تقدموا إلينا بطلب:
محمد  احمد  حمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

سامل املرر 100% 
تنازل وبيع/ حذف عبدالرحمن محمد  الرشكاء  تعديل   

رجب احمد الزعايب
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الســـادة/  الربكة  التنمية االقتصادية بأن    تعلن دائرة 
للخدمات الحكومية 

رخصة رقم : CN -  2885439 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة مبارك خميس نارص 

خميس املنصوري 100% 
الله  مال  عبدالعزيز  وبيع/ حذف  تنازل  الرشكاء  تعديل 

محمد حسن العيل
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  صالون 
بيويت بوينت للسيدات

رخصة رقم :  CN -  2510635 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة ريم عيل حسن محمد 

املرزوقي 100% 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حسناء يوسف عبدالله 

الحامدي
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً 
من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
حيث  املدة  هذه  انقضاء  بعد  دعوى  أو  حق  أي  عن 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  الخط الذهبي العامل الجبس - رشكة 

الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1050556 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد بن احمد بن حمدان بن محمد آل نهيان 51% 

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة مرتا مخايل طربيه زوجة بيار بجاين 49% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عيل سلطان عيل العبيديل

1X1 1 إىلX1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة 

تعديل شكل قانوين من/ رشكة الشخص الواحد ذ.م.م إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة

 THE GOLDEN LINE GYPSUM WORKS SOLE /من تجاري  اسم  تعديل   

الواحد  الشخص  الجبس - رشكة  الذهبي العامل  الخط   PROPRIETORSHIP LLC

ذ.م.م اىل THE GOLDEN LINE GYPSUM WORKS LLC الخط الذهبي العامل 

الجبس ذ.م.م 

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ ماجيك ارت العامل 

التربيد والتكييف ، رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 1709152 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة سامل ماجد سامل ماجد املنصوري 

 100%

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف ابراهيم سعيد راشد العلكيم 

الزعايب

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
غولدن صباح للمقاوالت العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN -   1276415  : رقم  رخصة    
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  كاش فلو للوساطة التجارية    تعلن دائرة 

ذ.م.م - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  2110698 قد تقدموا إلينا بطلب:

 CASH FLOW COMMERCIAL BROKERS /تعديل اسم تجاري من  

التجارية  للوساطة  فلو  كاش   LLC SOLE PROPRIETORSHIP LLC

 CASH FLOW COMMERCIAL اىل ذ.م.م  الواحد  الشخص  ذ.م.م رشكة 

BROKERS AND FINANCE SOLE PROPRIETORSHIP LLC كاش 

فلو للوساطة التجارية والتمويل - رشكة الشخص الواحد ذ.م.م

تعديل نشاط/ اضافة وسيط متويل 6619025 

التنمية  دائرة  مراجعة  اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   

املتميز العامل الديكور

رخصة رقم : CN - 1008139 قد تقدموا إلينا بطلب:

إلغاء رخصة

اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 

تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 

عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بقالة االبتكار 

رخصة رقم :  CN -  2951625 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة عيل سيد منصور قاسم الهاشمي 

 100%

ربيع  عوض  ساملني  صالح  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

العامري  

بقالة   AL BETIKAR GROCERY /من تجاري  اسم  تعديل   

االبتكار  اىل SHAHENSHAH BAQALA بقالة شاهنشاه 

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  رشكة قرص الحصن 

التجارية ذ.م.م 

رخصة رقم : CN -  1038491 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة حسني عبدالله جاسم محمد 

الفردان 50%  

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف عبدالله جاسم محمد عبدالله 

الفردان

 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة /   وان 
ديفينيشن للنقليات العامة

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1246333  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

املستقبل  مركز  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
الطبي 

رخصة رقم : CN -  1034054 قد تقدموا إلينا بطلب:
1X1 1 إىلX1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة 

مسؤولية  ذات  إىل رشكة  تضامن  من/ رشكة  قانوين  شكل  تعديل 
محدودة

 FUTURE MEDICAL CENTER /تجاري من اسم  تعديل   
 FUTURE MEDICAL CENTRE اىل الطبي  املستقبل  مركز 

L.L.C مركز املستقبل الطبي ذ.م.م 
 فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 
هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 
الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/  ذا حالل ابروفال- 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم :  CN - 2777211 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل مدير/ اضافة سهيل محمد احمد خلف العتيبة

 TALC تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة تالك لالستثامر ذ.م.م

   INVESTMENT LLC

راشد  محمد  راشد  عبدالله  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الراشدي

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة 

هذا  نرش  تاريخ  من  يوماً  عرش  أربعة  خالل  االقتصادية  التنمية 

الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو دعوى بعد  اإلعالن وإال فإن 

انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الرحمة  بيت  مطعم  الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن    

ذ.م.م  

رخصة رقم : CN -   2951288 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة اريفول اسالم ابوال خاسم 25% 

الدين  شمس  محمد  الحق  مزمل  محمد  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

    24%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد الياس احمد سيد 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد دوالل منري احمد 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد ديدار العلم ليت منري الزما تالوكدير  

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف محمد نارص الدين مفز بيباري   

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 

االقتصادية خالل أربعة عرش يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 

املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة.

 / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
مطعم شالل لبنان

إلينا  تقدموا  قد   CN -  1022327   : رقم  رخصة    
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.
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 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

�د�رة �لرت�خي�ص �لتجارية

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 قطاع �ل�شوؤون �لتجارية- �أبوظبي

 اإلغاء اعالن �سابق�إعــــالن

اإعالن ت�سفية �سركة

 اإلغاء اعالن �سابق

اإعالن ت�سفية �سركة

 اإلغاء اعالن �سابق

 اإلغاء اعالن �سابق

  / الســـادة  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن   
اكسلنت للوساطة التجارية  

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2593184  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  هذا  عىل  اعرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
من  أسبوع  خالل  االقتصادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة 
عن أي حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث 

ستستكمل اإلجراءات املطلوبة.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
للوساطة   الريم  التجاري  باالسم   CN  -  2711296 رقم 
الرخصة  بإلغاء طلب تعديل  العامة   العقارية والصيانة 

وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -  2711296 / الرقم : د ت / ش ت

CA - 2929679  : رقم الخطاب

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   مرابع الخري للمقاوالت العامة ذ.م.م 

عنوان الرشكة: بني ياس بني ياس رشق 2-2-0 مبنى السيد عبدالرحمن 

عيل عتيق واخرين 

   CN-1143387 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ الهاميل ورشكاه - محاسبون قانونيون، كمصفي قانوين 

الجمعية  محرض  قرار  عىل  بناًء  وذلك    2020-10-22 بتاريخ  للرشكة 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم : 2055011867     

 تاريخ التعديل:  2020-11-3  

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 

خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  تعلن دائرة التنمية االقتصاديــة بخصــوص الرخصــة 
كوارتر  ثري  التجاري  باالسم   CN  -   1151424 رقم 
تعديل  بإلغاء طلب  ذ.م.م   العامة  والصيانة  للمقاوالت 

الرخصة وإعادة الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN -  1151424 / الرقم : د ت / ش ت

CA -   1486422: رقم الخطاب

نوع الرشكة: رشكة الشخص الواحد ذ.م.م   
واملنظفات  العازلة  للمواد  تكنولوجي  نانو  انوفيتف  التجاري:    االسم 

رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  
عنوان الرشكة:العني ، شارع خليفة شقة، بناية / عبدالله محمد عبدالله 

هزام الظاهري  
   CN-2136840 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:
1 - حل وتصفية الرشكة

2 - تعيني السادة/ مكتب دلتا لتدقيق الحسابات، كمصفي قانوين للرشكة 
بتاريخ  22-10-2020  وذلك بناًء عىل قرار محرض الجمعية العمومية 

غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :   2058003988   
 تاريخ التعديل:   2020-11-3

فعىل كل من له حق او اعرتاض عيل هذا االجراء مراجعة املصفي املعني 
خالل مدة 45 يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
رقم  CN -  1199005 باالسم التجاري  صالون كابيلو 
وإعادة  الرخصة  تعديل  طلب  بإلغاء  الرجالية  للحالقة 

الوضع كام كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN - 1199005  / الرقم : د ت / ش ت

CA - 3780918  : رقم الخطاب

الرخصــة  بخصــوص  االقتصاديــة  التنمية  دائرة  تعلن   
رقم   CN - 1038008 باالسم التجاري ملحمة املرشق 
العريب،  بإلغاء طلب تعديل الرخصة وإعادة الوضع كام 

كان عليه سابقا.  
اإلعالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل   
مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل أسبوع من تاريخ 
أي  الدائرة غري مسؤولة عن  فإن  وإال  اإلعالن  نرش هذا 
حق أو دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل 

اإلجراءات املذكورة.
CN - 1038008   / الرقم : د ت / ش ت

CA -  2918279 : رقم الخطاب

لإعالناتكم بالوحدة:
 هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201

إن رشكة ليدوز سيكيوريتي ديتيكشن آند أتوميشن يو.كيه. ليمتد، )املعروفة سابقاً باسم إل 3- كوميونيكيشنز يو.يك 
ليمتد(، وهي رشكة تأسست وقامئة مبوجب قوانني إنجلرتا وويلز وتحمل سجل رشكة رقم 03385354  ويقع عنوان 
مقرها املسجل يف 100 نيو بريدج سرتيت، لندن EC4V 6JA، اململكة املتحدة، )الرشكة( ترغب يف اإلعالن عن تغيري 
اسم فرعها املسجل يف إمارة ديب، اإلمارات العربية املتحدة، مبوجب القوانني واللوائح املعمول بها يف سلطة املنطقة 
الحرة مبطار ديب، تحت اسم إل 3- كوميونيكيشنز يو.يك ليمتد )فرع( ورخصة تجارية رقم 1565 )الفرع( ليُصبح 
اسمه ليدوز سيكيوريتي ديتيكشن آند أتوميشن يو.كيه. ليمتد )فرع( وذلك استناداً إىل القرار الصادر عن مجلس 

إدارة الرشكة بتاريخ 16 يوليو 2020. 
وعىل ذلك، تُهيب الرشكة بكل طرف معني باألمر لديه أي مطالبات يف مواجهة الفرع ويرغب يف تسجيل اعرتاضه 
عىل تغيري االسم بأن يتقدم بتلك املطالبات القامئة أو االعرتاضات كتابًة خالل 15 )خمسة عرش( يوماً من تاريخ 
نرش هذا اإلعالن. ولن يتم النظر يف املطالبات أو االعرتاضات التي ترد بعد انتهاء فرتة اإلشعار واملحددة بـ  15 

)خمسة عرش( يوماً. 
وفيام ييل تفاصيل التواصل بشأن تقديم أي مطالبات أو اعرتاضات عىل تغيري اسم الفرع: 

املنطقة الحرة مبطار ديب
إدارة التأجري والرتاخيص

ص.ب. 491،
ديب، اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: 2995555 4  971 + 
فاكس: 2027678 4  971 + 

  ksaleh@dafz.ae :بريد إلكرتوين  
 ليدوز سيكيوريتي ديتيكشن آند أتوميشن يو.كيه. ليمتد
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

نموذج اإعالن الن�صر

نموذج اإعالن الن�صرنموذج اإعالن الن�صر نموذج اإعالن الن�صر

 اسم الرشكة :  ايوسو لوجيستكس  ذ.م.م
العنوان : مكتب  304 ملك رشف الدين السيد محمد حسني رشف، بر ديب، ام هرير االوىل 

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1149918     رقم الرخصة 722856        

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  القانونية،  للمحاسبة  زينل  شاكر   : املصفي  وبتعيني  أعاله  املذكورة  الرشكة  بانحالل 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
تاريخ القرار :  2-3-2020   تاريخ تصديق القرار :  2020-3-2

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 503 ملك بوهليبة للعقارات، املرقبات ، هاتف 2959156 04 فاكس: 2959155 04 ، 
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن. 

  اسم الرشكة:  سامرت نوتبوكس للتجارة - ش.ذ.م.م
ماتكرميوفا  كول  دجيبار  ملك   1006-1005-1004-1003-1002-1001 مكتب    : العنوان  

  B الخليج التجاري، استدامة
الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة

رقم القيد بالسجل التجاري: 1306577   رقم الرخصة  791137 
التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : الجريودي للتدقيق واملحاسبة،  للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  28-9-2020  تاريخ تصديق القرار :  2020-9-28

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب رقم 
204 ملك عبدالله الشعايل ، ديرة، هور العنز  2389721 04 فاكس: 2389722 04 مصطحباً 

معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

  اسم الرشكة: يونيك اواسيس لتجارة العطور ومستحرضات التجميل    ش.ذ.م.م
B العنوان  :  مكتب  من 307 اىل 316 ملك ديب العاملية للعقار، الكرامة ، بر ديب، استدامة

الشكل القانوين :   ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري: 1363301   رقم الرخصة   814309

التجاري  السجل  التأشري يف  تم  بأنه قد  االقتصادية بديب  التنمية  دائرة  تعلن   مبوجب هذا 
لديها بانحالل الرشكة املذكورة أعاله وبتعيني املصفي : الجريودي للتدقيق واملحاسبة،  للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.
  تاريخ القرار :  14-10-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-10-14  

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
 04  2389722 فاكس:   04  2389721 العنز   هور  ديرة،   ، الشعايل  عبدالله  ملك   204 رقم 
مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا 

اإلعالن.

 اسم املصفي: شاكر زينل للمحاسبة القانونية
 العنوان:  مكتب رقم 503 ملك بوهليبة للعقارات، املرقبات

التجاري  السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

وبتعيني  ذ.م.م   لوجيستكس  ايوسو   / رشكة  بتصفية  للقيام  أعاله  املذكور  املصفي  بتعيني 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  2-3-2020   تاريخ تصديق القرار :  2020-3-2

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف 2959156 04 فاكس: 2959155 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: الجريودي للتدقيق واملحاسبة 
العنوان : مكتب رقم 204 ملك عبدالله الشعايل ، ديرة - هور العنز مبوجب هذا 

تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 

لتصفية رشكة /سامرت نوتبوكس للتجارة-ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله 

للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :  28-9-2020  تاريخ تصديق القرار :  2020-9-28

الكائن  املعني يف مكتبه  املصفي  التقدم إىل  أو مطالبة  اعرتاض  لديه يف  وعىل من 

يف العنوان أعاله هاتف: 2389721 04 فاكس: 2389722 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: الجريودي للتدقيق واملحاسبة 
العنوان : مكتب رقم 204 ملك عبدالله الشعايل ، ديرة - هور العنز مبوجب هذا تعلن دائرة 

التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها لتصفية رشكة /يونيك 

اواسيس لتجارة العطور ومستحرضات التجميل ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام 

بتصفية الرشكة محاكم ديب.

تاريخ القرار :  14-10-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-10-14  

وعىل من لديه يف اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف العنوان 

أعاله هاتف: 2389721 04 فاكس: 2389722 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق 

الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 حكومة دبي

�قت�شادية دبي

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بتعيني م�سفي

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

�سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري
بانحالل �سركة

 ، بنغالديش  الحق،  السيد/ حافظ عبدالرحيم حافظ شمس  بأن  للجميع  ليكن معلوماً   
الجنسية  يرغب بالتنازل وبيع كامل حصته البالغة %100 حصة اىل السيد/ جاسم احمد 
سامل السوقي ال عيل االمارات الجنسية، يف الرخصة الصادرة من دائرة التنمية االقتصادية 

بالشارقة كافترييا افراح الشام، مبوجب الرخصة رقم 743241 
تعديالت خرى : حيث تم تنازل مالك الرخصة الخر وانسحاب وكيل خدمات وتحويل 

الشكل القانوين من مؤسسة فردية بوكيل خدمات اىل مؤسسة فردية.
شأن  يف   2013 لسنة   )4( رقم  االتحادي  القانون  من   5 فقرة   )14( املادة  لنص  وعمالً 

الكاتب العدل.
فقد اقتىض نرش هذا اإلعالن للعلم وانه سوف يتم التصديق عىل االجراء املشار اليه بعد 
عليه مراجعة مكتب  اعرتاض عىل ذلك  أي  لديه  اإلعالن فمن  تاريخ هذا  أسبوعني من 

الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية
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وزارة العدل

ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدولي

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات

مكتب الكاتب العدل

 املرجع :  558  
إعـــــــــــالن  بالنرش

  إعالن فقدان جواز سفر 
اندرجيت سينغ   / فقد املدعو 
ديلباغ سينغ، الجنسية ، الهند 
 )R2492207( جواز سفره رقم
الرجاء ممن يعرث عليه تسليمه 
إىل سفارة  الهند  أو إىل أقرب 

مركز رشطة مشكوراً.
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�أخبار وتقارير

ي�ساري �ألماني يتمنى فوز بايدن 

برئا�سة �أمريكا

 تد�بير جديدة في �لمجر لمكافحة كورونا

باك�ستان ت�سجل 1167 �إ�سابة جديدة بكورونا

برلني ـ )د ب �أ( :

 اأعلن الي�ساري الأملاين البارز جريجور جوزي عن 

اأمنياته بالنجاح والتوفيق جلو بايدن، املر�سح 

الدميقراطي يف النتخابات الرئا�سية الأمريكية.

وقال جوزي وهو املتحدث با�سم �سوؤون ال�سيا�سة 

اخلارجيـــة بالكتلة الربملانية حلزب الي�سار يف 

الربملان الأملـــاين )بوند�ستـــاج( لإذاعة اأملانيا 

اأم�س : "بالن�سبـــة للوليات املتحدة، وبالن�سبة 

لالإن�سانية، ميثل )دونالد( ترامب عبئا ثقيال".

واأعرب جـــوزي عن اأمنيات تتعلـــق بال�سيا�سة 

اخلارجية، يف اأن ي�سبح بايدن رئي�سا، وقال اإنه 

يعتقد اأن املر�ســـح الدميقراطي �سيود الن�سمام 

جمـــددا لتفاقية باري�س )حلماية املناخ(، وقال: 

"�سيكـــون اأهم �ســـيء اأن يعـــود اإىل التفاق مع 
اإيران".

وكان ترامب اأعلن ان�سحابا اأحاديا يف منت�سف 

عام 2018 من التفاق النووي الذي جرى التو�سل 

اإليه بني اإيران والقـــوى العاملية يف فيينا عام 

.2015

واأ�ساف جوزي اأنه ميكـــن بذلك �سمان اأن اإيران 

لن ت�سل اإىل امتالك اأ�سلحة نووية، كما اأعرب عن 

اأملـــه يف �سيا�سة اأمريكية اأكرث توازنا مع بايدن 

يف ما يتعلق بالنزاع يف منطقة ال�رشق الأو�سط. 

بود�ب�ست ـ )د ب �أ( :

 من املقـــرر اأن يعلن رئي�س وزراء املجر فيكتور 

اأوربان تدابري جديـــدة ملكافحة فريو�س كورونا 

كان ا�ستبعدهـــا متاما حتـــى الأ�سبوع املا�سي، 

وذلـــك عقب ت�سجيل اأعـــداد قيا�سية من حالت 

الإ�سابة والوفاة ب�سبب الفريو�س.

وذكرت وكالة "بلومربج" لالأنباء اأنه من املقرر 

اأن يعلـــن اأوربان الإجـــراءات اجلديدة يف وقت 

لحق  بعد اجتماع ملجل�س الوزراء.

و�رشحت وزيرة �ســـوؤون الأ�رشة، كاتالني نوفاك، 

لوكالة الأنبـــاء املجرية اأول اأم�س باأن اأي اإجراء 

اتخذتـــه احلكومـــة خـــالل املوجـــة الأوىل من 

الفريو�س قد يتم تطبيقه.

ودخل القت�ساد املجري يف اإغالق جزئي خالل 

الربيع بهدف احتواء الوباء.

وجاءت تعليقات نوفاك وم�سوؤولني اآخرين بعيدة 

ب�سكل كبـــري عن رئي�س الـــوزراء، الذي قال يوم 

اجلمعة املا�سي اإنه يعار�ـــس التخلي عن اأحد 

اأنظمة مكافحة الفريو�س الأقل تقييدا يف اأوروبا، 

وبـــدل من ذلك اأراد الرتكيـــز على تطبيق اأف�سل 

للقواعد املوجودة اخلا�سة بارتداء الكمامة.

�إ�سالم �آباد ـ )د ب �( :

اأعلنت باك�ستان اأم�س الثالثاء ت�سجيل 14 حالة 

وفاة بفريو�س كورونا خالل الـ24 �ساعة املا�سية، 

لريتفع اإجمـــايل حالت الوفـــاة بالفريو�س اإىل 

6849 حالة.

واأعلن املركز الوطني للقيادة والعمليات ت�سجيل 

1167 حالـــة اإ�سابة جديـــدة بفريو�س كورونا، 

لي�سل اإجمايل حـــالت ال�سابة اإىل 336 األف و 

260 حالـــة، بح�سب ما ذكرتـــه �سحيفة ني�سن 

الباك�ستانية.

 واأجرت باك�ستان حتى الآن اأربعة ماليني و514 

األفا و827 اختبارا للفريو�ـــس، و 27 األفا و984 

اختبارا يف ال�ساعات الـ24 املا�سية.

وتعافـــى 315 األفا و446 من امل�سابني، فيما ل 

يزال 728 مري�سا يف حالة خطرية.

بكني ـ )د ب �أ( :
 

 يقدر اخلرباء  اأنه منذ عام 2016  مت و�سع ما ل 

يقل عن مليون من الويغور والكازاك والأقليات 

الأخرى يف مع�سكرات التلقني ال�سيا�سي لأ�سباب 

تبدو تع�سفية مثل ال�سالة اأو ال�سفر اإىل اخلارج، 

اأو حظر تطبيقات مثل "وات�ساب" على هواتفهم.

وتقول احلكومة ال�سينية اإن تلك احلملة مطلوبة 

لقتالع جذور الإرهـــاب والنزعات النف�سالية 

والتطرف الديني، اإل اأن تلك ال�سيا�سيات قوبلت 

مبعار�سة متزايدة من جانب الغرب.

واأدانـــت 39 دولـــة بقيادة اأملانيـــا هذا ال�سهر 

�سيا�ســـات ال�ســـني يف �سينجيـــاجن وطالبت 

بالو�ســـول اإىل الإقليـــم الـــذي يعـــد مبثابة 

دولـــة بولي�سية فعلية حيـــث يخ�سع ملراقبة 

تكنولوجية وب�رشية وا�سعة النطاق.

واإزاء هذا النتقاد ، بداأت ال�سني يف كانون اأول/

دي�سمرب تقول اإن جميع املحتجزين "تخرجوا". 

ومع ذلك، يظهر اجتاه جديد مقلق وهو ال�سجن 

طويل الأمد اإىل جانـــب مزاعم العمل الق�رشي، 

مع التخل�س التدريجي املحتمل من مع�سكرات 

�سينجياجن ، وفقا لبيانات الأقمار ال�سطناعية 

و�سهادات اأفراد الأ�رش.

ويتلقـــى املحتجزون ال�سابقـــون خارج نطاق 

الق�ساء مـــن تلك املع�سكرات، اأحكاما بال�سجن 

ت�ســـل اإىل 20 عاما، يف مـــا يعتربه منتقدون 

حماولة من جانـــب ال�سلطات لإق�ساء الويغور 

ب�سكل دائم عن املجتمع.

وك�سفـــت درا�سة ا�ستنـــدت اإىل �ســـور الأقمار 

ال�سطناعيـــة مـــن جانـــب معهـــد ال�سيا�سة 

ال�سرتاتيجيـــة الأ�سرتايل ال�سهـــر املا�سي، اأن 

بع�سا من مع�سكرات العتقال يجري نزع ال�سفة 

الأمنية عنها اأو اإلغاوؤهـــا، ومت بناء اأو تو�سيع 

مراكـــز احتجاز جديـــدة، ن�سفهـــا تقريبا يعد 

من�ساآت �سديدة احلرا�سة اأ�سبه بال�سجون.

 ويقـــول ُمعد الدرا�سة ناثان رو�رش: "ل يبدو اأن 

هذه املن�ساآت �سديدة احلرا�سة وال�سجون تخدم 

اأي غر�ـــس اآخر غري اإبعاد هوؤلء الأ�سخا�س عن 

املجتمع".

وقـــال تيموثـــي جرو�ـــس، الأ�ستـــاذ امل�ساعد 

للدرا�ســـات ال�سينيـــة يف معهـــد روز هوملان 

للتكنولوجيا، اإن احلكومة ال�سينية متكنت من 

�رشاء الوقت لالنتقال اإىل مراحل اأخرى من حملة 

القمـــع يف �سينجياجن، من خـــالل اإنكار وجود 

املع�سكرات اأول، ثـــم تقدميها كمدار�س داخلية 

والدعاء اأخريا اأن "الطالب" قد تخرجوا.

 واأ�ساف جرو�س: "خالل الفرتة نف�سها تقريبا، 

�سهدنا زيـــادة مقلقة يف عدد الأ�سخا�س الذين 

�ســـدرت بحقهم اأحكام مطولـــة بال�سجن بعد 

اإدانتهـــم بتهم ملفقة يف حماكم تعترب �سورية 

ب�سكل اأ�سا�سي".

ويف عام 2017، وهو اأول عام كامل من احلملة 

احلالية، اأ�سدرت املحاكم يف �سينجياجن اأحكاما 

بال�سجن ملدة خم�س �سنـــوات اأو اأكرث على ما 

يقرب من 87 األـــف متهم، بزيادة قدرها ع�رشة 

اأ�سعاف عن العـــام ال�سابق، وفقـــا للبيانات 

الر�سمية. وحدث واحد من كل خم�سة اعتقالت 

يف ال�ســـني يف �سينجياجن يف ذلك العام، على 

الرغم من اأن الإقليم ميثل اأقل من 2% من �سكان 

البالد.

وقالت وزارة اخلارجية يف بكني لوكالة الأنباء 

الأملانية )د.ب.اأ( اإن ال�سيا�سات املعمول بها يف 

�سينجياجن حالت دون تنفيذ اأي هجمات اإرهابية 

يف الإقليم خالل ال�سنوات الأربع املا�سية وذلك 

بعد اأحداث عنف متفرقة يف املا�سي.

واأ�سافـــت: "لقد تخرج جميـــع املتدربني يف 

مراكـــز التثقيف والتدريـــب ويعي�سون جميعا 

حياة طبيعية".

ويف ظل عـــدم وجود اأحـــكام ق�سائية متاحة 

علنـــا، من ال�سعب حتديـــد املعايري التي بناء 

عليهـــا يتم حتويل املحتجزين يف املع�سكرات 

اإىل برامج العمل اأو و�سعهم يف احلب�س لفرتات 

طويلة.

 والعديد من الذين �سدرت بحقهم اأحكام قا�سية 

بال�سجن هم من بني نخبة الويغور، من املثقفني 

الذين ُينظر اإليهم على اأنهم ركائز الثقافة.

كابول ـ )د ب �أ( :

 اأعلنت وزارة الدفـــاع الأفغانية مقتل 

انتحاري ب�سيـــارة مفخخة، على اأيدي 

قـــوات الأمن بالقرب مـــن موقع تابع 

لقوات حر�س احلدود الأفغانية يف اإقليم 

قندوز �سمايل البـــالد، قبل اأن ي�سل اإىل 

هدفه �سباح اأم�س .

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الخبارية عن 

بيان وزارة الدفاع القول، اإن احلادث وقع 

يف ال�ساعة ال�سابعة �سباحا بالتوقيت 

املحلـــي مبنطقة الإمـــام �ساحب يف 

قنـــدوز، بعـــد اأن اأراد النتحاري دخول 

موقـــع تابع لقوات احلـــدود، ولكن مت 

التعرف عليه واأوقفه اجلنود الأفغان.

وجاء يف البيـــان اأن بع�س امل�سلحني 

بداأوا ا�ستباك م�سلح مع قوات الأمن بعد 

وقـــوع النفجار، واأن بع�س املهاجمني 

قتلوا وبع�سهم فر من املنطقة.

وقالت الـــوزارة اإن الو�ســـع الآن حتت 

�سيطرة قوات الأمن.

ومل تقـــدم وزارة الدفـــاع مزيـــدا من 

التفا�سيل ب�ساأن احلادث، بينما قال اأحد 

امل�سادر اإن ال�ستبـــاكات م�ستمرة يف 

املنطقة.

ومل تعلق طالبـــان على احلادث حتى 

الآن.

كولونيا/فيينا ـ )د ب �أ( :

 اأدان املجل�ـــس املركزي للم�سلمني يف 

اأملانيا ب�ســـدة الهجوم الـــذي �سهدته 

العا�سمة النم�ساوية فيينا م�ساء  اأول 

اأم�س .

وقال رئي�ـــس املركز اأمين مازيك اأم�س : 

"ي�سعى الإرهابيون وراء حياتنا، وراء 

حريتنا، ووراء الطريقة التي نعي�س بها 

هنا يف اأوروبا. اإنهم يقودون حربا �سد 

اهلل".

وتابع مازيك اأن جميع ال�سلوات والأفكار 

تذهب يف هـــذه ال�ساعـــات لل�سحايا 

وذويهم، واأكد اأنه ب�سفته م�سلما اأملانيا 

وب�سفته اأوروبيا، فهو يدافع عن �سالمة 

جميع النا�س وي�سانـــد القيم اخلا�سة 

"بنظامنا الأ�سا�سي الدميقراطي احلر".
يذكـــر اأن �سخ�سا اأطلق اأعـــرية نارية 

بالقرب من املعبـــد اليهودي الرئي�سي 

يف العا�سمة النم�ساوية فيينا م�ساءاأول 

اأم�س ، ولقى اإثر ذلـــك اأربعة اأ�سخا�س 

حتفهم واأ�سيب اأكرث من ع�رشة اآخرين. 

واأطلقت ال�رشطة النار على منفذ الهجوم 

واأردته قتيال.

المرحلة التالية لحملة ال�صين 

�ل�سجن لفتر�ت طويلة �سد �لويغور �لم�سلمين في �سينجيانج

�لمجل�س �لمركزي للم�سلمين في �ألمانيا يدين هجوم فيينا مقتل مهاجم ب�سيارة مفخخة  في قندوز باأفغان�سان

فيينا ـ )د ب �أ( :

 �رشح وزير الداخلية النم�ساوي، كارل نيهامر، 

اأم�س باأنه ل توجد اأدلة بعد تفيد بوجود مهاجم 

ثان يف الهجوم الإرهابي الذي وقع يف العا�سمة 

فيينا م�ساء اأول اأم�س .

واأو�ســـح نيهامر اأن هذه النتيجـــة ت�ستند اإىل 

التحقيقات التي مت اإجراوؤها حتى الآن وحتليل 

العديـــد من الـ20 األف مقطع فيديو التي قدمها 

مواطنون لل�رشطة.

واأعلن الوزير عن القب�س على 14 �سخ�سا م�ستبها 

به موؤقتا يف اأعقاب حمالت تفتي�س ملنازل )18 

منـــزل( يف حميط معارف منفـــذ الهجوم/20 

عاما/ الذي قتلته قوات ال�رشطة اأول اأم�س .

واأو�سح نيهامر اأن ال�ساب الذي كان قد مت القب�س 

عليـــه بتهمة حماولـــة الن�سمـــام اإىل تنظيم 

اإرهابي، جنح يف خداع اأجهزة الأمن بعدم جناح 

حتوله اإىل الفكر املتطرف ومن ثم مت الإفراج عنه 

ب�سكل مبكر.

واعرتف نيهامـــر باأنه مل تكن هنـــاك اإ�سارات 

حتذيرية ب�ساأن اخلطر الذي ميثله هذا ال�ساب.

وذكر الوزير اأن عدد امل�سابني ارتفع يف الوقت 

الراهن اإىل 22 �سخ�سا اإ�سابة بع�سهم خطرية.

وبح�سب بيانـــات الأجهزة الأمنية، فاإن الهجوم 

الذي �سنه القنا�س اأم�ـــس اأ�سفر عن قتل اأربعة 

اأ�سخا�س على الأقل قبل اأن يلقى املهاجم حتفه.

باري�س ـ )د ب �أ( :

 و�ســـل اإجمايل عدد حـــالت الإ�سابة املوؤكدة 

بفريو�س كورونا امل�ستجد يف فرن�سا اإىل 46ر1 

مليون حالة، حتى ال�ساعة ال�سابعة والن�سف من 

�سباح اأم�س بتوقيت العا�سمة باري�س، بح�سب 

بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومربج 

لالأنباء.

واأظهرت البيانات اأن عدد الوفيات جراء الإ�سابة 

بالفريو�س يف فرن�سا و�ســـل اإىل 37 األفا و485 

حالة، يف حني تعافى من الفريو�س حتى �سباح 

اليوم 123 األفا و664 من امل�سابني.

واأعلنـــت فرن�سا ت�سجيـــل اأول حالـــة اإ�سابة 

بالفريو�س يف البالد قبل نحو 40 اأ�سبوعا.

برلني ـ )د ب �أ( :

 حذر معهـــد روبرت كوخ مـــن ا�ستنفاد قدرات 

اإجـــراء اختبارات الك�سف عـــن فريو�س كورونا 

ب�سبب ارتفاع اأعداد الإ�سابـــات اجلديدة. وقال 

لر�س �ســـاده، نائب رئي�س املعهـــد، يف برلني 

اأم�ـــس اإنه كلما ارتفعت اأعداد الإ�سابات، ازدادت 

�سعوبة اختبار الك�سف بالن�سبة لكل ال�سخا�س 

النا�ـــس الذين تظهر عليهـــم الأعرا�س. واأ�ساف 

�ساده اأن تطور احلال على هذا الو�سع �سيجعل 

من ال�رشوري لحقا اإجراء اأكرث من ثالثة ماليني 

اختبار اأ�سبوعيا، لكنه راأى اأن هذا لي�س �رشوريا 

ول مطلوبا، وقال اإن املعهد عدل لهذا ال�سبب من 

تو�سياته اإىل الأطباء بخ�سو�س معايري الختبار. 

وا�ستطرد �ســـاده اأن هذه املعايـــري تتمثل يف 

عوامل مثل ظهور الأعرا�س والنتماء اإىل �رشيحة 

معر�ســـة للخطر واحتمـــال التعر�س لفريو�س 

كورونا. وعن و�سع اجلائحة، قال �ساده:" ل نزال 

يف و�سط ال�سباق"، ونا�سد املواطنني باللتزام 

بقواعد ال�سلوك، وحذر من اأنه اإذا ا�ستمرت الزيادة 

يف اأعداد الإ�سابات اجلديدة مبثل هذه ال�رشعة 

التي كانت عليها موؤخرا، فاإنها �ستت�ساعف يف 

غ�سون ع�رشة اأيام، و�سي�سل معدل الإ�سابات اإىل 

400 األف حالة يوميا حتى عيد امليالد.

ياوندي ـ  )د ب �أ( :

 قـــال رئي�س الكني�ســـة امل�سيخية اإن م�سلحني 

خطفـــوا 11 معلما مـــن مدر�ســـة ابتدائية يف 

املنطقة امل�سطربة الناطقة بالإجنليزية �سمال 

غربي الكامريون.

وذكر الق�ـــس �سمويل فونكـــي رئي�س الكني�سة 

امل�سيخية يف الكامـــريون، يف ت�رشيح لوكالة 

الأنبـــاء الأملانيـــة )د.ب.اأ( اأن رجـــال مدججني 

بال�سالح اقتحموا املدر�سة التي تديرها الكني�سة 

يف بلدة كومبو بالإقليـــم ال�سمايل الغربي من 

البالد �سباح اأم�س

وقال فونكي: "الإدارة ل تزال مرتبكة واجلميع يف 

حالة خوف ول نعرف ماذا �سيحدث بعد ذلك"، 

م�سيفا اأنه مل يتم اختطاف اأي من التالميذ.

ومل تعلن اأي جماعـــة م�سوؤوليتها عن الهجوم 

حتـــى الآن. وتواجـــه الكامـــريون ا�سطرابات 

وهجمات على املدنيني منـــذ اأن اأعلن اإقليمان 

رئي�سيـــان ناطقان بالإجنليزيـــة، وهما الإقليم 

ال�سمايل الغربي واجلنوبـــي الغربي، يف اأواخر 

عام 2016، عن رغبتهما يف النف�سال وت�سكيل 

دولة جديدة ت�سمى اأمبازونيا.

وزير �لد�خلية �لنم�ساوي: ال �أدلة على وجود 

مهاجم ثان في هجوم فيينا

 1٫46 مليون �إ�سابة و�لوفيات نحو 38 �ألفا بكورونا في فرن�سا

�ألمانيا:  »روبرت كوخ« يحذر من ��ستنفاد قدر�ت 

�إجر�ء �ختبار�ت كورونا

م�سلحون يخطفون 11 معلماً في �لكاميرون
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 Ö©∏dG á∏°UGƒe Éæ«∏Y" :IóMƒdG ÖY’ ,á©ªL

 ,ó¡L ≈°übCG ∫òÑH ó©fh ,óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH

 ¿ƒµà°S IGQÉÑŸGh ,3`dG •É≤ædG ≥«≤ëàd »©°ùdGh

 Ö∏£àj äGQÉ°üàf’G ≥«≤–h ,ó«cCÉàdÉH áÑ©°U

."ÚÑYÓdG ™«ªL øe õ«cÎdG

 AGƒLCG  øY ,π°UƒdG  ÜQóe ,™«HQ  ⁄É°S ∞°ûc

 Ò«¨J  áaôZ  ‘  ÚÑYÓdG  ÚH  á«HÉéjEG

 OÉ–G AÉ≤∏d õgÉL ™«ª÷G ¿CG GócDƒe ,¢ùHÓŸG

 øe á©HGôdG ádƒ÷G øª°V ,AÉ©HQC’G Ωƒ«dG AÉÑ∏c

.»Hô©dG è«∏ÿG …QhO

 :»Áó≤àdG  »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ‘  ™«HQ  ∫Ébh

 ,¢ùHÓŸG áaôZ ‘ Ió«L ÚÑYÓdG äÉjƒæ©e"
 kÉ°Uƒ°üN ,ÚÑYÓdG ÚH ¿hÉ©Jh ÜhÉŒ ™e

 º¡jódh ,º«gGôHEG ø°ùMh ÚŸÉ°S »∏Yh Éª«d

 èFÉàædG  QÉ°ùe  ¤EG  IOƒ©dG  ≈∏Y  QGöUEG

."á«HÉéjE’G

 ≥jôØdG  ™e Iƒ≤H IQGOE’G  ∞≤J Éªc"  :±É°VCGh

 õgÉL  ™«ª÷Gh  ,ÚÑYÓdG  äÉjƒæ©e  ™aôd

 ∑Qófh ,ájõgÉ÷Gh áÁõ©dG º¡jódh ,IGQÉÑª∏d

 …òdGh  ,AÉÑ∏c  OÉ–G  á¡LGƒe  áHƒ©°U  ióe

."á«HÉéjEG áé«àf ≥«≤– øY √QhóH åëÑj

 äÉHÉ«Z Éæjód" :∫Éb ,ÚÑYÓdG ájõgÉL øYh

 ™«ªL ‘ á≤ãdG Éæjódh ,Éæ∏¨°ûJ ’ É¡æµd IÒãc

 Ëó≤àd  IQÉàîŸG  á∏«µ°ûàdG  ‘h  ÚÑYÓdG

."Ö©∏ŸG ‘ Üƒ∏£ŸG iƒà°ùŸG

 Qòà©f" :kÓFÉb ,π°Uƒ∏d »æWƒdG ÜQóŸG ºààNGh

 á©HÉf áÑ°VÉ¨dG º¡∏©a IOQh ,π°UƒdG ÒgÉª÷

 ¿ƒÑYÓdGh ,º¡jOÉf ≈∏Y º¡JÒZh º¡ÑM øe

 ,äÉÑjQóàdG  ∫ÓN  RÉà‡  Oƒ¡éÃ  GƒeÉb

 äÉjQÉÑŸG  ‘  ¢†jƒ©à∏d  IöVÉM  á«∏≤©dGh

."á∏Ñ≤ŸG

 ¿CG ,AÉÑ∏c OÉ–G ÜQóe ,ÉØ∏«°SGO »NQƒN ócCG

 AÉ≤∏d ¬Lh πªcCG ≈∏Y ¬JGÒ°†– πªcCG ¬≤jôa

 á©HGôdG ádƒ÷G øª°V ,AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ,π°UƒdG

.»Hô©dG è«∏ÿG …QhO øe

 »Áó≤àdG »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ »NQƒN ∫Ébh

 ó«cCÉàdÉHh ,É kÑ©°U É kª°üN ¬LGƒæ°S ÉæfCG º∏©f"
."IGQÉÑŸG •É≤f ∞£ÿ íª£f

 É keÉ“ áØ∏àfl π°UƒdG ™e ÉæJGQÉÑe" ±É°VCGh

 ∂«àµàdG ¢ùØæH Ö©∏f ød ,á≤HÉ°ùdG IGQÉÑŸG øY

 IGQÉÑe πµd ¿C’ ,Iôjõ÷G ΩÉeCG ¬H ÉæÑ©d …òdG

."É¡Ñ°SÉæj Ú©e ∂«àµJ

 Üƒ∏°SCÉH  áeÉJ  ájGQO  ≈∏Y  øëf"  ™HÉJh

 »eƒég Üƒ∏°SCÉH Ö©∏æ°S ,π°UƒdG Éæª°üN

 Éæ«∏Y  ,á∏eÉc  IGQÉÑŸG  •É≤f  Ö°ùµd  âëH

 äÉjQÉÑŸG §¨°V ,¢VQC’G πeÉY øe IOÉØà°S’G

 √ƒfh  ."ÚÑYÓdG  AGOCG  ≈∏Y  É kÑ∏°S  ôKDƒj  ød

 ,Ió«L âfÉc º°SƒŸG ájGóH πÑb ÉæJGÒ°†–"

 √òg  πª–h  á¡LGƒŸ  ÚÑYÓdG  Éfö†M

 ™«ªéH  áeÉJ  á≤K  ≈∏Y  øëf  ,äÉWƒ¨°†dG

."ôªà°ùe Qƒ£J ‘ AGOC’G ,ÚÑYÓdG

 »FÉæãà°SG  º°Sƒe  ájOCÉàd  íª£f"  Oó°Th

 á«≤«≤◊G ábÓ£f’G ¿ƒµJ ¿CG ≈æ“CG ,»HÉéjEGh

 ,π°UƒdG ΩÉeCG áeOÉ≤dG IGQÉÑŸG øe AÉÑ∏c OÉ–’

 ±ƒØ°U  ‘ äÉHÉ«Z  óLƒJ  ’  ¬fCGh  á°UÉN

 ,AÉÑ∏c OÉ–G ÖY’ ∫Éb ,¬ÑfÉL øe ."≥jôØdG

 πeÉc  ‘  É kªFGO  ÉfCG"  ƒdÉaQÉc  ¿ƒ°SôjófGh

 ó©à°ùe ,IGQÉÑª∏d á«ægòdGh á«fóÑdG ájõgÉ÷G

 ™∏£JCG ,≥jôØdG áeóÿ …ód Ée πc ∫òHh Ëó≤àd

."IƒLôŸG áaÉ°VE’G ≥≤MCG ¿CG ¤EG

 ≥«≤ëàd ¬eóbC’ ÒãµdG …ód ∫GR Ée" ±É°VCGh

 Ö©∏d õgÉL ,º°SƒŸG Gòg ‘ ≥jôØdG ±GógCG

 √Gôj  »µ«àµJ  Üƒ∏°SCG  …CÉHh  õcôe  …CG  ‘

 ≥«aƒàdG ÉæØdÉëj ¿CG ≈æ“CG ,É kÑ°SÉæe ÜQóŸG

."IGQÉÑŸG ‘

 ¿CG ,¿ÉµaQƒN ÜQóe ,…OQÉfGR ƒjÉc ócCG

 »YÉaO ¿RGƒàH Ö©∏dG ≈∏Y ¢üjôM ¬≤jôa

 ,AÉ©HQC’G  Ωƒ«dGIóMƒdG  ΩÉeCG  »eƒégh

 ádƒ÷G  ‘  ¿É≤jôØdG  »≤à∏j  ÉeóæY

.»Hô©dG è«∏ÿG …QhO øe á©HGôdG

 : »Áó≤àdG »Øë°üdG ô“DƒŸG ‘ ∫Ébh

 ÜÉ°ùàc’ ∫hC’G ÉfRƒa øY åëÑf ∫Gõf Ée"

 3`dG ä’ƒ÷G IQÉ°ùN ó©H ,áÑFÉ¨dG á≤ãdG

 êÓY ÉædhÉM Gòdh ,…QhódG øe á«°VÉŸG

 á∏°UÉØdG  á∏«∏≤dG  ΩÉjC’G  ∫ÓN AÉ£NC’G

 ."IóMƒdG AÉ≤dh IÒNC’G Éæà¡LGƒe ÚH

 ∂dòch ,IóMƒdG ΩÎëf øëf" :±É°VCGh

 ΩÉ“  ±ô©fh  ,…QhódG  ¥ôa  ™«ªL

 ¬cÓàeGh  ,IóMƒdG  Iƒb  ióe  ,áaô©ŸG

 AGƒ°S øjõ«ªŸG ÚÑYÓdG øe ÒÑc Oó©d

."ÖfÉLC’G hCG Ú«∏ëŸG ó«©°U ≈∏Y

 Ú°ùaÉæŸG  óMCG  IóMƒdG  ¿ƒc"  :™HÉJh

 øe  Éæ©æÁ  ød  ,…QhódG  ≈∏Y  AÉjƒbC’G

 AÉ£NC’G í«ë°üJ ¤EG »©°ùdGh ÒµØàdG

 Ö©∏dG Éæe Ö∏£àj Gògh ,RƒØdG ≥«≤–h

 ."Ωƒé¡dGh ´ÉaódG ÚH áfRGƒàe á≤jô£H

 ,Ωó≤dG  Iôµd  IÒéØdG  ácöT  âeó≤J

 ΩÉµ◊G  áæ÷  ¤EG  »ª°SQ  êÉéàMÉH

 ≈∏Y  É°VGÎYG  ,»JGQÉeE’G  IôµdG  OÉ–ÉH

 ‘ ,"QÉØdG" ƒjó«ØdG á«æ≤J ºµM äGQGôb

 øe 3 ádƒ÷ÉH ,IôØ¶dG ó°V ÒNC’G ¬FÉ≤d

 êÉéàMG ‘ AÉLh .»Hô©dG è«∏ÿG …QhO

 AGõL á∏cQ ≈¨dCG ƒjó«ØdG ºµM ¿CG IÒéØdG

 πÑb øe É¡HÉ°ùàMG ó©H ,≥jôØ∏d áë«ë°U

 äÉjô› ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKCG É‡ ,áMÉ°ùdG ºµM

 IôØ¶dG  áë∏°üŸ  â¡àfG  »àdG  ,IGQÉÑŸG

 ¿CG êÉéàM’G øª°†J Éªc .1-3 áé«àæH

 ∞«æY ΩÉëàdG ‘ πNóàj ⁄ "QÉØdG" ºµM
 ,IÒéØdG ÖY’ ¥É°S ≈∏Y ¢ùgO ádÉMh

 IôØ¶dG  ÖY’ ∫Éæ«d  ,…Qƒ°üæŸG  º«gGôHEG

 .IöTÉÑŸG AGôª◊G øe ’óH ,AGôØ°U ábÉ£H

 ó«cCÉàdÉH  ,¬LÉéàMG  IÒéØdG  ≈¡fCGh

 ,ÖYÓŸG IÉ°†≤d  √ôjó≤Jh ¬eGÎMG  ≈∏Y

 ød ¬fCG  ≈∏Y ¬°ùØf âbƒdG  ‘ √ójó°ûJh

 Éeó©H" ,¬«ÑY’ ¥ƒ≤Mh ¬bƒ≤M ‘ •ôØj

 ‘ ƒjó«ØdG á«æ≤J πÑb øe º∏¶∏d ¢Vô©J

. á«°VÉŸG 3 `dG äÉjQÉÑŸG

17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14585 Oó`©dG-2020Èªaƒf 4 AÉ©HQC’G á°VÉjôdG

 ø«©dGh ..IôØ¶dG ≈∏Y ƒ°ù≤j ábQÉ°ûdG

Iô«éØdG ™e ∫OÉ©àj

 ¢SÉj »æH ÖY’ ÖbÉ©J •ÉÑ°†f’G

õjQGƒ°S ¿ƒà°SÉL

 ,IôØ¶dG ¬Ø«°V ≈∏Y É«°SÉb GRƒa ábQÉ°ûdG ≥≤M

 øª°V ,AÉKÓãdG ¢ùeCG AÉ°ùe ,áØ«¶f ±GógCG á°ùªîH

 ™aÒd ,»Hô©dG è«∏ÿG …QhO øe á©HGôdG ádƒ÷G

 …QhódG  Ö«JôJ  Qó°üàjh  ,á£≤f  12 ¤EG  √ó«°UQ

.ÉàbDƒe

 ‘  πXh  ,•É≤f  7  óæY  IôØ¶dG  ó«°UQ  óªŒh

 ó©H ,¤hC’G IQÉ°ùÿG ¬«≤∏J ó©H ,ådÉãdG õcôŸG

 øe á≤HÉ°ùdG çÓãdG ä’ƒ÷G ‘ ∫OÉ©Jh øjRƒa

.á≤HÉ°ùŸG

 ´ƒLôdG ó©H ábQÉ°û∏d AGõL á∏cQ ºµ◊G Ö°ùàMGh

 ΩÉ°üY øe …ƒb πNóJ áé«àf ,ƒjó«ØdG á«æ≤J ¤EG

 ,õjQGƒ°S  ¿ƒà∏jh  ™e  ,IôØ¶dG  ÖY’  ,Ihó©dG

.21 á≤«bódG ‘ hOÉfQƒc QƒéjEG ìÉéæH ÉgOó°Sh

 øe á«cP Iójó°ùJ ,IôØ¶dG ≈eôe á°VQÉY äOQh

 ¿CG  πÑb  ,33  á≤«bódG  ‘  ábQÉ°ûdG  ÖY’  ƒjÉc

 ábQÉ°û∏d ÊÉãdG ±ó¡dG π«é°ùJ øe õjQGƒ°S øµªàj

 §°Sh  á«°Vô©d  RÉà‡  ™bƒàH  ,36  á≤«bódG  ‘

.IôØ¶dG »©aGóe

 ™FÉ°†dG  ∫óH  âbƒdG  øe  ¤hC’G  á≤«bódG  ‘h

 ,ábQÉ°ûdG  ÖY’  hOQÉfƒc  CÉLÉa  ,∫hC’G  •ƒ°û∏d

 ,AGõ÷G á≤£æe êQÉN øe ájƒb Iójó°ùàH ™«ª÷G

 ¿CG É¡©æŸ IôØ¶dG ¢SQÉM π©Øj ¿CG ™£à°ùj ⁄h

.¬cÉÑ°T øµ°ùJ

 øe  ábQÉ°ûdG  øµ“  ,ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  ™∏£e  ™eh

 ≥jôW øY ,48 á≤«bódG ‘ ™HGôdG ±ó¡dG π«é°ùJ

 á≤«bódG  ‘ OÉY  …òdGh  ,õjQGƒ°S  ¿ƒà∏jh  ¬ÑY’

 »°üî°ûdGh ,¬≤jôØd ¢ùeÉÿG ±ó¡dG πé°Sh ,64

."∂jôJÉg" ådÉãdG

 ¬Ø«°†e ΩÉeCG Ú©dG §≤°S ,É¡°ùØf ádƒ÷G øª°Vh

 ™aQh  ,1-1 áé«àæH  ,∫OÉ©àdG  ïa  ‘ IÒéØdG

 ¤EG  ÉàbDƒe  ó©°Uh  ,•É≤f  4  ¤EG  √ó«°UQ  Ú©dG

 ‘ á£≤f  ∫hCG  IÒéØdG  ™°Vhh  ,™HÉ°ùdG  õcôŸG

 ådÉãdG õcôŸG ‘ ÉàbDƒe »≤Hh ,ádƒ£ÑdÉH √ó«°UQ

.öûY

 Iôµd  äGQÉeE’G  OÉ–ÉH •ÉÑ°†f’G  áæ÷ äQôb

 á°SÉFôH ,ÚæKE’G ∫hC’G ¢ùeCG É¡YÉªàLG ‘ Ωó≤dG

 ô¶f âØd ¬«LƒJh ,»Wƒ◊G ó«©°S QÉ°ûà°ùŸG

 ¬Áô¨Jh ,õjQGƒ°S ¿ƒà°SÉL ,¢SÉj »æH ÖYÓd

 ,Qƒ°U hCG  äGQÉÑY ¬H ¢ü«ªb ™aôd ºgQO ∞dCG

 ¬≤jôa  IGQÉÑe  ºµM  ôjô≤J  ≈∏Y  ´ÓW’G  ó©H

.»Hô©dG è«∏ÿG …QhO ‘ ,¿ÉµaQƒNh

 ,¿hÉ©àdG  …OÉæd  ô¶ædG  âØd  ¬«LƒJ  ”  Éªc

 …OÉfh  »∏gC’G  ÜÉÑ°T  …OÉæd  QGòfE’G  áHƒ≤Yh

 ±’BG 10 ÉgQób á«dÉe áeGôZ â°Vôah ,‘É°ùe

 Ú©dGh íFÉ£ÑdGh ájôª◊G ájófCG  ≈∏Y ,ºgQO

 äÉ«∏ªY  ∫ƒcƒJhôH  º¡àØdÉîŸ  ,π°UƒdGh

 ádƒ£Ñd  ájó«¡ªàdG  äÉ«Ø°üàdG  ‘  äÉjQÉÑŸG

 ,¤hC’G  áLQódG  ájófC’  äGQÉeE’G  ¢ù«FQ  ¢SCÉc

 …QhOh  ,ÚaÎëª∏d  »Hô©dG  è«∏ÿG  …QhOh

.áæ°S 21 â– »Hô©dG è«∏ÿG

 …OÉf  ≈∏Y  iôNCG  á«dÉe  áeGôZ  â°Vôa  Éªc

 ∫ÉLQ øe ≈fOC’G ó◊G √ÒaƒJ Ωó©d ,ájôª◊G

 …OÉf  øe  áeó≤ŸG  iƒµ°ûdG  â°†aQh  ,øeC’G

 ºµMh ,ºLÉf ódÉN áMÉ°ùdG ºµM ó°V IÒéØdG

.Ωƒ°SôdG OGó°S Ωó©d ,»Ñ≤ædG ∫OÉY ƒjó«ØdG

 …OÉf øe Ωó≤ŸG ¢VGÎY’G Ö∏W áæé∏dG â°†aQh

 ΩÉeG äGQGô≤dG ≈∏Y º∏¶àdG RGƒL Ωó©d ,¿ÉµaQƒN

 áëF’ øe 32 IOÉŸG øe 4 óæÑ∏d ’ÉªYG áæé∏dG

.•ÉÑ°†f’G

 »∏gC’G ÜÉÑ°T á¡LGƒe :ÉàM ÜQóe ¢ù«àfƒc 

Ö©°U QÉÑàNG

 »eƒég Üƒ∏°SCÉH Ö©∏æ°S :ÉØ∏«°SGO »NQƒN

π°UƒdG ΩÉeCG

¿ÉµaQƒN øe ÉjGóg ô¶àæf ød :¢ûà«ahRGQ

 ¢†jƒ©àdG »a ¿ƒÑZôj ¿ƒÑYÓdG :™«HQ ºdÉ°S

AÉÑ∏c OÉëJG ΩÉeCG

á≤ãdG ÜÉ°ùàc’ ∫hC’G ÉfRƒa øY åëÑf :¿ÉµaQƒN ÜQóe …OQÉfGRIôØ¶dG  ™e ¬JGQÉÑe ºµM ≈∏Y kÉ«ª°SQ èàëj Iô«éØdG

 ,»∏gC’G  ÜÉÑ°T  ÜQóe  ,É°SƒLGQGR  OQGÒL ∫Éb

 »≤à∏j ÉeóæY ,Ó¡°S Gó«°U ¿ƒµj ød ÉàM ¿EG

 á©HGôdG ádƒ÷G øª°V ,AÉ©HQC’G Ωƒ«dG ¿É≤jôØdG

.»Hô©dG è«∏ÿG …QhO øe

 »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ∫ÓN  ,É°SƒLGQGR  ±É°VCGh

 ,á∏¡°S ¿ƒµJ ød ó«cCÉàdÉH IGQÉÑŸG{ :»Áó≤àdG

.zQó≤dG ¢ùØæH ¥ôØdG πc ΩGÎMG øe óH ’h

 ó©H  ,¬Ñ©d  Üƒ∏°SCG  øe  ÒZ  ÉàM{  :™HÉJh

 10 Éª¡dÓN ¬cÉÑ°T â∏Ñ≤à°SG ÚJGQÉÑe ¬FGOCG

 ádCÉ°ùŸG  √ògh ,´Éaó∏d  π«Á íÑ°UCGh  ,±GógCG

 ‘ RƒØdG ≈∏Y ¿ƒ°üjôM øëfh ,ÉeÉ“ É¡«©f

.zIGQÉÑŸG

 ,Ió«L á≤jô£H Ö©∏j »∏gC’G ÜÉÑ°T{ :π°UGhh

 á£«°ùH  á«FÉ°üMEÉHh  ,õ«‡  πµ°ûH  ºLÉ¡jh

 ≈∏Y Iôc 54 ÉfOó°S ,á≤HÉ°ùdG äÉjQÉÑŸG ‘

 á≤£æe πNGO á«°ùµY Iôc 62 Éæjódh ,≈eôŸG

 ,≥jôØdG  AGOCG  IOƒL ócDƒj  Gògh ,º°üÿG AGõL

 ºFÉ≤dG ‘ IQó¡ŸG äGôµ∏d QÉÑàY’ÉH òNC’G ™e

.zá°VQÉ©dGh

 ÜÉÑ°T  ÖY’  ,óªMCG  ó«©°S  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øeh

 ,Ió«L  IGQÉÑe  Ëó≤J  ¤EG  ≈©°ùf{  :»∏gC’G

 øëfh ,Qƒ¡ª÷G äÉ©∏£Jh ÉæJÉMƒªW »°VôJ

.zRƒØdÉH ¿ƒÑdÉ£e

 ‘ »cGöTEÉH ,¬à≤K ≈∏Y ÜQóŸG ôµ°TCG{ :±OQCGh

 É¡«a Ö©∏dG ÊÉµeEÉH ÉfCGh ,öùjC’G Ò¡¶dG áfÉN

.z≥jôØdG IóYÉ°ùeh

kÓ¡°S G kó«°U ¢ù«d ÉàM :»∏gC’G ÜÉÑ°T ÜQóe



ـ

اأبوظبي ــ  وام:
 

برغ���م اأن منتخ���ب اإجنلرتا 

مل يف���ز بلق���ب كاأ�س العامل 

اإال م���رة واحدة يف مونديال 

1966، ومل يف���ز اأب���دا بلقب 

كاأ�س اأمم اأوروبا حيث كانت 

هي  فيها  نتائج���ه  اأف�ض���ل 

املركز الثالث يف عام 1996، 

اإال اأن���ه يحت���ل املركز االأول 

حالي���ا يف ت�ضني���ف اأغلى 

وفقا  العاملية  املنتخب���ات 

واالأرقام  االإح�ض���اءات  الآخر 

يف موقع " تران�ضفري ماركت" 

العامل���ي امل�ضه���ور بقيا�س 

القيم���ة ال�ضوقي���ة لالعبني 

واملنتخب���ات  واالأندي���ة 

الوطنية.. حيث تبلغ القيمة 

ال�ضوقي���ة ملنتخ���ب اإجنلرتا 

اأنه  1.38 مليار يورو برغم 

يحت���ل املراك���ز الرابع هذا 

ال�ضهر يف الت�ضنيف العاملي 

الأف�ض���ل املنتخبات الوطنية 

يف العامل.

فاإن  و وفق���ا لالإح�ض���اءات 

منتخب���ني فق���ط يف العامل 

تتج���اوز قيم���ة كل واح���د 

حاج���ز  ال�ضوقي���ة  منهم���ا 

املليار ي���ورو هما اإجنلرتا و 

ياأتي بع���ده منتخب فرن�ضا 

الذي تبلغ قيمت���ه ال�ضوقية 

1.08 مليار يورو، ثم ياأتي 

منتخب  الثالث  املرك���ز  يف 

الربازي���ل " �ضاح���ب الرقم 

القيا�ض���ي يف ع���دد م���رات 

الفوز بكاأ�س العامل 5 مرات" 

بقيم���ة �ضوقي���ة تبلغ 881 

ملي���ون يورو، فيم���ا يحتل 

منتخب اأملانيا املركز الرابع 

بقيم���ة �ضوقي���ة تبلغ 868 

منتخب  يليه  ي���ورو  مليون 

اخلام�س  املركز  اأ�ضبانيا يف 

ي���ورو،  ملي���ون   755.5 ب 

املركز  اإيطاليا يف  ومنتخب 

ملي���ون   751 ال�ضاد����س ب 

يورو، ث���م منتخب الربتغال 

697 مليون يورو  �ضابعا ب 

، ومنتخ���ب هولن���دا ثامنا 

ي���ورو،  ملي���ون   644.5 ب 

�ضاحب  بلجي���كا  ومنتخب 

الت�ضنيف  االأول يف  املرك���ز 

العامل���ي له���ذا ال�ضه���ر يف 

 628 بر�ضيد  التا�ضع  املركز 

ملي���ون يورو، ام���ا منتخب 

االأرجنتني الذي ي�ضم اأح�ضن 

الع���ب يف الع���امل "ليونيل 

مي�ض���ي" فيح���ل يف املركز 

العا����ر عاملي���ا من حيث 

القيم���ة ال�ضوقية حيث تبلغ 

قيمته 515.5 مليون يورو.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

18الريا�ضةاألربعاء 4 نوفمرب 2020 ــ العـدد 14585 

عجمان ــ  وام :

 اأكد ال�ضيخ را�ضد ب���ن حميد النعيمي رئي�س 

دائ���رة البلدية والتخطي���ط بعجمان رئي�س 

احت���اد االمارات لك���رة الق���دم ، يف كلمة له 

مبنا�ضبة يوم العلم ، اأن عيون العامل تتوجه 

لدولتنا الرائدة لتب�ر �ضورة جمالية ومثالية 

فيها تلتف القيادة وال�ضعب نحو راية �ضاخمة 

تعك�س م�ضاعر الوحدة والت�ضامح والتعاي�س.

وقال: اأننا نت�ضارك الي���وم جميعًا موؤ�ض�ضات 

ودوائر واأ�ر واأفراد بفرح وطني يتزين براية 

بالدن���ا الت���ي رفرفت عالي���ًا يف وقت واحد، 

لتجمعنا �ضويًا على حمبة وطن �ضامخ موحد 

بع���زم قي���ادة حكيمة وا�رار �ضع���ب اأ�ضيل 

متج���ذر باأر�ض���ه ومتطلع لتحقي���ق االأف�ضل 

الإعالء راية االحتاد يف كافة املحافل.

وتابع اأننا نحتف���ل مبنا�ضبة وطنية �ضنوية، 

جندد بها البيعة لقيادتنا احلكيمة وندعو بها 

ب�ضداد ال���راأي ودوام م�ضرية االزدهار ل�ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة، حفظه اهلل مبين���ًا اأننا نفخر جميعًا 

باالإجنازات املتتالية التي يحققها اأبناء الوطن 

بظل �ضموه ودعمه الدائم ب�ضتى املجاالت.

واأعرب عن فخره باالنتماء املتجذر يف اأبناء 

الوطن فعلم االمارات يرفرف اليوم عاليًا فوق 

كل �ضطح بيت ليعك�س ال�ضورة االيجابية عن 

�ضعب م�ضتعد لتقدمي الغ���ايل والنفي�س لريد 

جزءاً من جمي���ل وطن عزيز اأر�ضى يف نفو�س 

اجلميع ح���ب اخلري والت�ضامح والعطاء حتى 

اأ�ضبحت دولتن���ا منوذجًا يحتذى به للعي�س 

ب�ضالم حمبة رغم التعدد واالختالف.

واأ�ضاف :اأنه رغ���م الظروف الراهنة يف و�ضط 

جائحة كورونا اال اأننا نحتفل باأيقونة بالدنا 

و�ضط اج���راءات احرتازية، وتع���رب عن حبنا 

بالتزامنا وتوحدنا وحر�ضنا، متمنيًا اأن يحفظ 

اهلل القيادة ويدمي نعمة االأمن واالأمان.

را�سد النعيمي : يوم العلم 

فرح وطني تلتف فيه القيادة 

وال�سعب نحو راية �سامخة

دبي ــ وام:

 اأكد �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن حممد بن را�ضد 

اآل مكت���وم رئي�س جمل����س دبي الريا�ضي 

على ا�ضتمرارية العمل على تطوير القطاع 

الريا�ضي مبا يتنا�ضب مع مكانة الريا�ضة 

يف حرك���ة املجتم���ع وتعزي���ز مكان���ة 

الدولة عل���ى �ضعيد ا�ضت�ضاف���ة وتنظيم 

الفعالي���ات الريا�ضي���ة الدولية من خالل 

اإطالق املبادرات اجلدي���دة التي تتنا�ضب 

مع التطور احلا�ض���ل يف جميع املجاالت 

الر�ضي���دة لتطور  القيادة  وترتجم روؤي���ة 

املجتمع، وكذل���ك تطوير الكوادر الوطنية 

التي تتوىل التخطي���ط والتنفيذ لتحقيق 

االأهداف الوطنية املن�ضودة.

جاء ذلك خالل االجتماع اخلام�س ملجل�س 

االإدارة الذي عقد يف مقر املجل�س برئا�ضة 

�ضمو ال�ضيخ من�ضور ب���ن حممد بن را�ضد 

اآل مكتوم رئي�س جمل����س دبي الريا�ضي، 

وم�ضاركة معايل مطر الطاير نائب رئي�س 

املجل����س، واأع�ضاء جمل����س االإدارة: على 

بوج�ضيم، اأحمد ال�ضعفار، د. عبد اهلل الكرم، 

م���رمي احلمادي، موزة املري، �ضعيد حارب 

االأم���ني العام للمجل����س، ونا�ر اأمان اآل 

رحمة م�ضاعد االأمني العام للمجل�س.

واأكد �ضمو رئي����س املجل�س على ا�ضتمرار 

املجل�س يف تنظي���م الفعاليات الريا�ضية 

الدولي���ة واملحلي���ة وتوف���ري الت�ضهيالت 

االحت���ادات  م���ن  الفعالي���ات  ملنظم���ي 

واملنظمات الريا�ضي���ة الدولية واملحلية 

والقطاع اخلا�س مب���ا ي�ضاهم يف انت�ضار 

ممار�ض���ة الريا�ض���ة يف خمتل���ف مناطق 

دب���ي وفق االإج���راءات الوقائية املعتمدة 

والربوتوك���والت اخلا�ض���ة ب���كل ريا�ضة، 

وكذل���ك الرتحي���ب بالف���رق واملنتخبات 

الدولي���ة الراغب���ة يف اإقام���ة مع�ضكرات 

تدريب���ة وخو����س بط���والت تناف�ضية يف 

دب���ي واال�ضتفادة من االأج���واء التنظيمية 

املمت���ازة وتوفر اأف�ضل معاي���ري ال�ضالمة 

والرعاية ملمار�ضي الريا�ضة يف الدولة.

كما جدد �ضمو ال�ضي���خ من�ضور بن حممد 

التاأكيد على التع���اون مع مراكز التدريب 

واالأكادمييات التي ت�ضتقطب اأعدادا كبرية 

من اله���واة يف خمتل���ف الريا�ضات، مما 

يع���زز دورها يف ن�ر ممار�ض���ة الريا�ضة 

وتعزيز �ضحة و�ضعادة ممار�ضي الريا�ضة 

ودعم قطاع العمل.

نتائ���ج  ا�ضتعرا����س  االجتم���اع  ومت يف 

القرار رق���م 5 ل�ضنة 2020 ال���ذي اأ�ضدره 

�ضمو رئي�س املجل����س ون�س على تطوير 

ومتابع���ة الك���وادر االإداري���ة واالإ�راقية 

يف االأندية وال����ركات الريا�ضية باإمارة 

دبي وحتدي���د �ضوابط لعمل ه���ذه الفئة 

املهم���ة يف خمتلف االأندي���ة وال�ركات 

الريا�ضية، وذل���ك يف اإطار تطوير الكوادر 

الوطنية ودعمه���ا للنجاح يف اأداء دورها 

االإداري واالإ����رايف من خ���الل ا�ضتقطاب 

اأف�ضل الكوادر وف���ق معايري حددها القرار 

مب���ا ي�ضاه���م يف تكام���ل االأدوار االإدارية 

والفنية لتحقيق التطوير املن�ضود للقطاع 

االأندية وال�ركات  الريا�ضي، وجعل بيئة 

ال�ضعيدي���ن  عل���ى  الريا�ضي���ة جاذب���ة 

الريا�ضي واملجتمعي.

كم���ا مت ا�ضتعرا�س تقري���ر اأداء املجل�س 

والفعاليات التي مت تنظيمها خالل الفرتة 

املا�ضية والفعاليات املقررة خالل الفرتة 

املقبلة حيث ت�ضم���ن تقرير االأداء تنظيم 

فعالي���ات ريا�ضي���ة دولي���ة وحملية يف 

خمتلف الريا�ضات ، وبلغ عدد الفعاليات 

الت���ي مت تنظيمها خ���الل جائحة كوفيد 

90 فعالية 10 منه���ا دولية و80 حملية، 

فيما يبلغ عدد الفعاليات القادمة املقررة 

ل�ضهري نوفمرباجلاري ودي�ضمرباملقبل 85 

فعالية، 13 منها دولية و72 حملية، ويف 

مقدمة الفعاليات التي �ضيتم تنظيمها يف 

دبي خالل �ضهري نوفمرب ودي�ضمرب : بطولة 

اأوميجا دب�ي مون اليت كال�ضيك لل�ضيدات، 

الهندي  ال���دوري  الثل���ج، نهائ���ي  حتّدي 

للكريكت IPL، حتّدي الدراجات الهوائية، 

�ضباق املرموم ال�ضحراوي للجري، بطولة 

الدارجات اجلبلية يف حتا، بطولة الغولف 

يف دب���ي، بطول���ة موانئ دب���ي العاملية 

للغولف، وموؤمتر دبي الريا�ضي الدويل.

وا�ضتعر����س جمل����س االإدارة تقرير جلنة 

التطوير وامل�ضتقبل ال���ذي ت�ضمن منوذج 

التف���وق الريا�ضي يف دورته الثامنة الذي 

مت ت�ضميم���ه مبا يتنا�ضب م���ع التطورات 

احلا�ضل���ة يف القط���اع الريا�ضي وجميع 

جم���االت احلي���اة ونط���اق �ضالحي���ات 

املجل����س، حيث �ضيتم تطبي���ق النموذج 

اجلدي���د خالل املو�ض���م الريا�ضي اجلاري 

ويتم تك���رمي الفائزين يف فئاته يف العام 

2021 حي���ث تنطلق ال���دورة الثامنة من 

النموذج لتكرمي اأداء املوؤ�ض�ضات الريا�ضية 

العامة واخلا�ضة وذلك من منطلق اإ�راف 

جمل�س دبي عل���ى املوؤ�ض�ضات الريا�ضية 

اخلا�ضة، وتنوع نط���اق وجمال عمل تلك 

ا�ضتمرارية  عل���ى  والرتكيز  املوؤ�ض�ض���ات، 

االأعمال، واملرونة يف التعامل مع االأزمات، 

والقدرة على التعايف وا�ضتمرار االأداء.

من�سور بن محمد: م�ستمرون في تطوير القطاع الريا�سي 

اأبطال الجوجيت�سو العالميون يهنئون الإمارات  قائمة »اأغلى« المنتخبات الكروية ل تعترف 

بالتاريخ اأو الت�سنيف العالمي

ـ وام: اأبوظبيـ 
 

هناأ �ضمو ال�ضيخ نهي���ان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 

اأمناء موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 

واالإن�ضانية رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�ضي �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 

و�ضاح���ب ال�ضمو ال�ضيخ حممد ب���ن را�ضد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" 

و�ضاح���ب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة مبنا�ضبة يوم 

العلم االإماراتي ال���ذي ي�ضادف الثالث من نوفمرب من كل 

ع���ام، والذي يحتفي به �ضعب االإمارات بالتزامن مع تويل 

�ضاح���ب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زاي���د اآل نهيان، رئي�س 

الدولة حفظه اهلل، مقاليد احُلكم.

وق���ال �ضمو ال�ضي���خ نهيان بن زايد: "ن�ضتم���د روؤيتنا من 

نهج املغفور له ب���اإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

اآل نهيان "طيب اهلل ث���راه" واخوانه ُحكام االإمارات الذين 

رفعوا علَم االحت���اد، و�ضطروا ف�ضاًل جدي���داً من التاريخ، 

معلن���ني عن بداية امل�ضرية الوطني���ة يف البناء واالعمار 

والنه�ضة احل�ضارية، التي اأ�ضبحت منوذجًا عامليًا يحتذى 

به لدى �ضائر بلدان العامل".

وقال �ضموه: "يوؤكد االحتفال بيوم العلم االإماراتي كل عام 

على التفاف اجلميع حول قيادتنا الر�ضيدة، واحلفاظ على 

�ضعار الدولة عالي���ًا خفاقًا، رمزاً للوحدة والقوة والرفعة 

للوطن واملواطنني واملقيم���ني وكل من على هذه االأر�س 

الطيبة".

وتابع �ضموه: "الوطن ي�ضمو باملحبة وال�ضالم والت�ضامح 

والتعاي����س من خالل املبادرات الت���ي تخدم هذه االأفكار 

االإن�ضانية العظيمة، والتي بات العامل كله يف اأم�س احلاجة 

اإليها االآن اأكرث من اأي وقت م�ضى، ففي االإمارات نوؤمن باأن 

ال�ضالم خيار ا�ضرتاتيجي واإجناز تاريخي لدعم اال�ضتقرار 

يف ال�رق االأو�ضط وتر�ضيخ التعاي�س يف املنطقة".

واأ�ض���اف �ضموه: "يف الثالث من نوفمرب من كل عام جندد 

العه���د لقيادتنا الر�ضيدة ببذل الغ���ايل والنفي�س، ليبقى 

عل���م االإمارات خفاقًا عاليًا �ضاه���داً على اإجنازات دولتنا 

احلبيبة".

نهيان بن زايد: َعلُمنا رمُز وحدتنا وقوتنا ورفعتنا

برازيليا ــ  وام :

 حر�س جنوم و اأبط���ال اجلوجيت�ضو يف 

العامل عل���ى توجيه التهنئ���ة اإىل دولة 

االإمارات مبنا�ضبة ي���وم العلم، وذلك من 

خالل ت�ريحاتهم على هام�س امل�ضاركة 

يف جولة ال���دوري العاملي للجوجيت�ضو 

بالعا�ضمة الربازيلية برازيليا م�ضاء اأم�س 

/االإثنني/ التي نظمته���ا رابطة اأبوظبي 

�ضل�ضلة  �ضم���ن  اجلوجيت�ضو  ملح���رتيف 

بطوالتها اخلارجية التي ت�رف عليها و 

التي تبلغ ع���دد م�ضابقاتها 78 م�ضابقة 

يف خمتلف قارات العامل املو�ضم احلايل.

فقد اأكد الالع���ب الربازيلي اأجنريد �ضوزا 

احلا�ضل على ذهبي���ة وزن 95 كجم يف 

احل���زام االأ�ض���ود اأنه يعترب ي���وم العلم 

االإمارات���ي عي���دا لكل ع�ض���اق وحمبي 

واأبطال اجلوجيت�ضو يف العامل، م�ضريا اإىل 

اأن جه���ود العا�ضمة االإماراتية اأبوظبي و 

احتاد االإمارات للجوجيت�ضو الذي كان له 

الف�ضل االأول يف تطوير لعبة اجلوجيت�ضو 

يف الع���امل، على �ض���وء البطوالت التي 

الع���امل ب�ضكل  يرعاه���ا وينظمها حول 

اح���رتايف والت���ي �ضاهم���ت يف حتويل 

العبي اجلوجيت�ضو املغمورين اإىل اأبطال 

م�ضاهري تالحقهم كام���ريات االإعالم كما 

اأن االإمارات هي التي تتبنى حاليا ملف 

اعتماد اللعبة اأوملبيا بعد اأن جنحت يف 

اعتمادها بالكثري من املنظمات الدولية، 

ف�ضال ع���ن اأنها ت�ضت�ضي���ف مقر االحتاد 

الدويل للعبة اعتبارا من عام 2016.

يف ال�ضي���اق نف�ض���ه ق���ال دارالن كا�ضكا 

احلا�ض���ل عل���ى ذهبي���ة وزن 77 كجم 

ح���زام اأ�ض���ود يف بطول���ة برازيليا:" كل 

ال�ضك���ر لدول���ة االإم���ارات عل���ى دعمها 

الكبري لريا�ض���ة اجلوجيت�ضو يف العامل، 

لن نن�ض���ى اأب���داأ اأنهت كان���ت وال تزال 

�ضبب���ا يف تفوقن���ا به���ذه الريا�ضة، وال 

ين�ض���ى اأي العب اأو مدرب يف الربازيل اأن 

اأبوظب���ي هي احللم ال���ذي يراود اجلميع 

لالح���رتاف بها �ضواء الع���ب اأو مدرب اأو 

حكم، فريا�ض���ة اجلوجيت�ضو �ضاهمت يف 

تعزيز العالقة الريا�ضي���ة بني االإمارات 

والربازيل كدولتني من خالل العدد الكبري 

من املدرب���ني الربازيليني الذين يعملون 

يف برنامج اجلوجيت�ض���و املدر�ضي ويف 

الدولة  وموؤ�ض�ضات  واالأكادمييات  االأندية 

الت���ي تعترب تل���ك الريا�ض���ة �رطا من 

�روط الرتقي واال�ضتم���رار فيها، وكذلك 

من خالل البطوالت التي تنظمها االإمارات 

يف الربازيل مبختل���ف والياتها، وبطولة 

اأبوظب���ي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو 

ال�ضنوي���ة والت�ضني���ف ال���دويل ال�ضنوي 

الذي ي�ضدره االحت���اد االإماراتي، وانتهز 

ه���ذه الفر�ضة الأهنئ دولة االإمارات بيوم 

العلم، متمنيا لقي���ادة االإمارات و�ضعبها 

دوام التقدم واالزدهار".

دبي ــ  وام :
 

احتف���ل مقر ن���ادي دبي ال���دويل للريا�ضات 

البحرية بيوم العل���م بكرنفال بهيج �ضاركت 

فيه ق���وارب التجديف مببادرة م���ن القيادة 

العامة ل�رطة دبي ممثلة يف االإدارة العامة 

الأمن الهيئ���ات واملن�ضاآت والط���وارئ ومركز 

�رطة املوانئ وذلك �ضمن برتوكول االإجراءات 

االحرتازية ال�ضادرة من اجلهات الر�ضمية.

وقام حممد عبد اهلل ح���ارب املدير التنفيذي 

البحرية  للريا�ض���ات  ال���دويل  دب���ي  لنادي 

واملقدم عل���ي عبد اهلل النقب���ي رئي�س ق�ضم 

االإنق���اذ البحري يف �رط���ة دبي برفع العلم 

بح�ضور الرائ���د اأحمد خليف���ة اآل مزينة من 

االإدارة العام���ة الأم���ن الهيئ���ات واملن�ضاآت 

والطوارئ بح�ضور عدد من ال�ضباط واأفراد من 

�رطة دبي اإ�ضافة اإىل مدراء االإدارات وروؤ�ضاء 

االأق�ضام يف ن���ادي دبي ال���دويل للريا�ضات 

البحرية.

وامتزج���ت يف مرا�ضم رف���ع العلم لوحة اأهل 

البح���ر "املا�ضي واحلا����ر" التي جرت يف 

مقر النادي بالقرب الواجهة البحرية اجلديدة 

م����روع دبي هارب���ور "املين���اء ال�ضياحي 

�ضابق���ا" بالقرب م���ن �ضفاف قن���اة مارينا 
دبي املائية وذل���ك من خالل م�ضاركة قوارب 

التجدي���ف التابعة لفريق �رطة دبي لقوارب 

التجديف املحلي���ة 30 قدما باإ�راف املالزم 

اأول حممد اإ�ضماعي���ل م�ضموم الفال�ضي حيث 

حملت األوان علم الدول���ة فيما �ضاركت اإدارة 

الفيكتوري تيم بزورقها العاملي اك�س كات.

وقال حممد عب���د اهلل حارب املدير التنفيذي 

لنادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية اأن يوم 

العلم يعد منا�ضبة وطني���ة را�ضخة وجميلة 

تعرب عن اعتزاز اجلميع برمز الدولة وعزتها.. 

موجها ال�ضك���ر اجلزيل اإىل القي���ادة العامة 

ل�رط���ة دبي على دورها امله���م والرائد يف 

بعث القيم الوطنية واحلر�س على امل�ضاركة 

يف االحتفال مع النادي.

نادي دبي الدولي للريا�سات البحرية 

يحتفل بيوم العلم

اعتماد النموذج الياباين 

مرجعية اأ�سا�سية لتطوير كرة 

ال�سالت 

اأبوظبي / وام /

 اأكد املونديايل خمي�س ال�ضام�ضي ع�ضو جلنة كرة 

القدم لل�ضاالت امل����رف العام على املنتخبات 

الوطني���ة اأن اللجنة برئا�ضة �ضع���ادة عبدامللك 

جاين اعتمدت النم���وذج الياباين كا�ضرتاتيجية 

�ضامل���ة لتطوير املنتخبات الوطنية يف املرحلة 

املقبلة ملا حققته اليابان من تطور ملمو�س يف 

كرة ال�ضاالت خالل فرتة وجيزة على امل�ضتويني 

االآ�ضيوي والعاملي.

وقال ال�ضام�ضي يف ت�ريح له اإنه مت االتفاق على 

جتمع منتخب الرجال كل �ضهرين مع الرتكيز على 

اختيار اأف�ضل العنا�ر يف الدوري املحلي ودعم 

الفريق بالوج���وه ال�ضابة من اأ�ضحاب املواهب .. 

مو�ضحا اأنه بالن�ضبة ملنتخ���ب ال�ضباب فقد مت 

االتفاق عل���ى اأن يقيم جتمع���ا داخليا كل �ضهر 

ب�ضبب قرب ت�ضفيات اآ�ضيا.



دبي -الوحدة:

�شهد مقر ن���ادي دبي الدويل 

البحرية �شباح  للريا�ش���ات 

احتفااًل  -الثالث���اء-  اأم����س 

مع���راً وجمياًل بي���وم العلم 

من خالل مرا�شمه التي جرت 

يف كرنف���ال بهي���ج ومب�شط  

�شم���ن برتوك���ول االإجراءات 

االحرتازي���ة ال�ش���ادرة م���ن 

مب�شاركة  الر�شمي���ة  اجلهات 

فاعل���ة ومب���ادرة رائعة من 

القي���ادة العامة ل�رشطة دبي 

ممثلة يف االإدارة العامة الأمن 

الهيئات واملن�شاآت والطوارئ 

ومركز �رشطة املوانئ.

وقام حممد عب���د اهلل حارب 

املدير التنفي���ذي لنادي دبي 

البحرية  للريا�ش���ات  الدويل 

واملقدم علي عبد اهلل النقبي 

رئي�س ق�شم االإنق���اذ البحري 

يف �رشطة دب���ي برفع العلم 

بح�شور الرائد احمد خليفة اآل 

مزينة من االإدارة العامة الأمن 

والطوارئ  واملن�شاآت  الهيئات 

بح�ش���ور عدد م���ن ال�شباط 

واأفراد من �رشطة دبي اإ�شافة 

ورو�ش���ا  االإدارات  م���دراء  اإىل 

االأق�شام يف نادي دبي الدويل 

للريا�شات البحرية.

وامتزجت يف مرا�شم رفع العلم 

لوح���ة اأهل البح���ر )املا�شي 

الت���ي جرت يف  واحلا����رش( 

مقر الن���ادي بالقرب الواجهة 

البحرية اجلديدة م�رشوع دبي 

هارب���ور )املين���اء ال�شياحي 

�شابقا( بالقرب من على �شفاف 

)قناة مارينا دب���ي املائية( ، 

وذلك من خالل م�شاركة قوارب 

لفريق  التابع���ة  التجدي���ف 

�رشطة دبي لقوارب التجديف 

باإ�رشاف  قدم���ا   30 املحلية 

امل���الزم اأول حممد اإ�شماعيل 

م�شموم الفال�شي حيث حملت 

األوان علم الدولة فيما �شاركت 

اإدارة )الفيكتوري تيم( بزورقها 

العاملي )اك�س كات(..

مراك�ش )الوحدة( :

توج اجل���واد "ال�شاب�شاب" لفهد 

�شال���ح ال�ش���ري، باإ�رشاف عبد 

عمر  وقي���ادة  زينوين،  الق���ادر 

لكجال بطاًل ل�شباق كاأ�س الوثبة 

�شتاليونز، الذي احت�شنه م�شمار 

مراك�س، ع�رش اأم�س االأول، حتت 

مظل���ة مهرج���ان �شباقات �شمو 

ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 

العاملي.

وياأتي اإقامة ال�شباق، بتوجيهات 

�شم���و ال�شيخ من�ش���ور بن زايد 

اآل نهيان نائ���ب رئي�س جمل�س 

ال���وزراء وزير �ش���وؤون الرئا�شة، 

ا�شرتاتيجي���ة  م���ع  متا�شي���ًا 

املهرج���ان، به���دف دعم املالك 

واملربني يف معظم دول العامل 

وحتفيزهم على زيادة االهتمام 

باخليل العربي.

مل�شافة  ال�شب���اق  و�ش���ارك يف 

1600 م���رت، 7 خي���ول عربي���ة 

اأ�شيل���ة يف �شن ث���الث �شنوات 

فق���ط، تناف�ش���ت بق���وة عل���ى 

اجلائزة املالية البالغة 70 األف 

الفار�س  وتاأل���ق  مغربي،  درهم 

عمر لكجال خريج مونديال "ام 

املتدربني  للفر�ش���ان  االإمارات" 

يف املهرجان.

وبع���د اأن بذل جه���داً �شخيًا يف 

حث جواده املنح���در من ن�شل 

"داح�س" على هذا الفوز الباهر 

خا�ش���ة يف الفورلن���غ االأخر، 

اعتم���د لكجال تكتي���كًا م�شبقا 

نا�ش���ب امل�شافة قب���ل اأن يحرز 

ال�شدارة اأمام كوكبة من اجلياد 

القوية واملر�شحة.

وجاء يف املرك���ز الثاين "هرا 

دو ال ك���ر" ملحمد ب���ن ابوبكر، 

وقيادة  ارومايل،  ايوب  باإ�رشاف 

عزيز القر�ش���ي، فيما جاء ثالثًا 

لكمال دي�شوي باإ�رشاف  "زمان" 
نف����س املالك، وقي���ادة اميناي 

ر�شيد.

ويدع���م ويرعي املهرجان دائرة 

الثقاف���ة وال�شياح���ة، وجمل�س 

وال�رشكة  الريا�ش���ي،  اأبوظب���ي 

الوطنية الإنتاج وت�شويق االأعالف 

والدقي���ق ال�رشي���ك االأ�شا�ش���ي، 

واالأر�شي���ف الوطن���ي ال�رشي���ك 

الر�شمي، وطران االإمارات الناقل 

الر�شمي، ويرعي اأي�شًا امل�شعود 

� ني�شان، واأريج االأمرات، وعمر 

ب���ن يو�شف لل�شفري���ات، وقناة 

العام،  الن�شائي  واالحتاد  يا�س، 

واملجل����س االأعل���ى لالأموم���ة 

والطفولة، و�رشكة فيوال، ونادي 

اأبوظب���ي للفرو�شي���ة، وجمعية 

اخليول العربية االأ�شيلة. 

اأبوظبي-الوحدة:

احتفل نادي غنت���وت ل�شباق اخليل والبولو 

اأم����س االأول مبقره يف غنتوت مبنا�شبة يوم 

العلم التي تتزام���ن مع ذكرى تويل �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة )حفظه اهلل( مقاليد احلكم، وذلك تلبية 

للمبادرة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( 

لالحتفال بي���وم العلم ورفع علم الدولة يف 

كافة مباين اجله���ات والدوائر والوزارات يف 

الدولة يف توقيت واحد.

وقام �شع���ادة زايد خليف���ة الزعابي املدير 

التنفي���ذي لن���ادي غنتوت ل�شب���اق اخليل 

والبول���و برفع علم الدول���ة  وذلك بح�شور 

كاف���ة املوظف���ني واملوظف���ات، واجله���ات 

امل�شاهم���ة يف دعم م�شرة الن���ادي.. وقال 

�شعادة زايد خليفة الزعابي يف كلمة األقاها 

باالإنابة �شمو ال�شيخ فالح بن زايد اآل نهيان 

رئي�س نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو، اإن 

علم بالدن���ا دولة االإمارات العربية املتحدة 

يجمعنا اليوم وكل ي���وم وهو يرفرف عاليًا 

يف �شم���اء الوطن ويف املحافل الدولية، وقد 

ت�شلحنا بالعلم والت�شامح وحمبة االآخرين، 

وتاأتي ونحن نحتف���ي مبنا�شبتني عزيزتني 

عل���ى قلوبنا جميع���ًا "يوم العل���م وذكرى 

ت���ويل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان، رئي�س الدولة "حفظه اهلل" مقاليد 

احلكم"،حي���ث ي�شكل االحتف���ال بيوم العلم 

تعبراً عن وحدة البيت،والتي تتجدد ، ونحن 

من�شي قدمًا يف دولة التقدم واالزدهار التي 

بنى قواعدها املتينة الوالد املوؤ�ش�س املغفور 

له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

"طي���ب اهلل ثراه"، واإخوانه ح���كام االإمارات  
املوؤ�ش�شني، لنم�شي بخط���ًى را�شخة وقوية 

وبكل حكمة وعزمية خلف قيادتنا الر�شيدة 

حفظها اهلل نحو غد م�رشق.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة19

األربعاء 4 نوفمرب 2020 ــ العـدد 14585  الريا�ضة

»ال�ساب�ساب« يتوج بكاأ�س الوثبة �ستاليونز 

بم�سمار مراك�س

غنتوت يحتفل بيوم العلم

اأبوظبي-الوحدة:

اأر�شل �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س 

احتاد االإمارات للم�شارعة واجلودو �شفر االحتاد 

الدويل للج����ودو لل�شداقة وال�شالم واالإن�شانية 

برقية تهنئة لرئي�س واأع�شاء االحتاد مبنا�شبة 

احتفالهم مبنا�شبة اليوم العاملي للجودو الذي 

عقد يف باراغواي يوم 28 اأكتوبر املن�رشم حتت 

�شعار ) معا اأق����وى ( تزامنا مع ميالد موؤ�ش�س 

اجلودو وفنون الدفاع ع����ن النف�س واأول ع�شو 

اآ�شي����وي باللجنة االأوملبية الدولية عام 1909 

، الريا�شي املخ�����رشم الياباين جيغورو كانو 

ال����ذي ار�شي القيم االأخالقي����ة النبيلة لتعليم 

اجلودو .. واأعت����ذر الدرعي لعدم تلبية الدعوة 

حل�شور تلك االحتفالية التي كان مقررا اإقامتها 

يف عا�شمة دولة االإمارات على هام�س بطولة 

اأبو ظب����ي جراند �ش����الم الت����ي تاأجلت ل�شهر 

اأكتوبر 2021 ب�شبب الظروف اال�شتثنائية التي 

يعي�شها الع����امل ب�شبب جائح����ة فايرو�س - 

الكورون����ا Covid-19  - التي اأدت لتجميد 

بطوالت واأن�شطة االحت����اد الدويل للجودو منذ 

فراير املا�شي حفاظا على �شالمة اجلميع .

من جان����ب اآخر – ات�شل  حمم����د بن ثعلوب 

الدرعي ببعثة منتخبنا الوطني االأول املتواجد 

يف حمافظ����ة انطالي����ا الرتكي����ة امل�شارك يف 

املع�شك����ر الدويل للجودو ال����ذي ي�شتمر حتى 

18 نوفم����ر احل����ايل مب�شارك����ة 12 دولة من 

خمتلف دول العامل ،والتي ت�شتعد للمناف�شات 

الدولي����ة القادمة التي ي�����رشف عليها االحتاد 

الدويل للج����ودو وفقا للروتوك����ول ال�شحي.. 

واأكد رئي�س احتاد االإمارات للم�شارعة واجلودو 

بان امل�شاورات بخ�شو�س تعيني مدرب جديد 

للمنتخب االأول خلف����ا املالدويف فا�شيل كوال 

)74 �شنة( التي تويف موؤخرا اقرتبت من ت�شمية 

املدرب اجلديد للحاق مبع�شكر املنتخب احلايل 

لي�رشف على املرحلة القادمة من االإعداد .

محمد بن ثعلوب يهنئ 

االتحاد الدولي للجودو ويعتذر 

عن الم�ساركة

مبادرة م�ستركة بين �سرطة دبي والنادي 

البحري ..

دبي- الوحدة:

�شجلت اأو�شاط ريا�شة اجلولف يف الدولة، 

�شطوع موهبة ال�شقيقتان التواأم "�شالمة 

ولطيفة" بنات ع�ش���ام يو�شف اجل�شمي، 

البالغ عم���ر كل منهن 9 �شنوات، وميثلن 

م����رشوع جنم���ات واع���دات يف اجلولف 

الن�شائ���ي على م�شتوى الدولة، خ�شو�شًا 

اأن كلت���ا الالعبات هن من ثمار الرنامج 

الوطن���ي الرائد الحت���اد اللعبة املتعلق 

باكت�ش���اف املواهب النا�شئ���ة، الذي قدم 

على مدار ال�شن���وات املا�شية العديد من 

االأ�شم���اء التي باتت ت�شغ���ل حاليًا رقمًا 

�شعبًا يف املنتخبات الوطنية و�شاحبة 

ال�شاحت���ني اخلليجية  اإجن���ازات عل���ى 

والعربية.

ويح�ش���ب للنجمت���ني الواعدت���ني انهن 

على خط���ى �شقيقيهما را�ش���د و�شلطان 

جنمي منتخب النا�شئني وابطال اخلليج 

واملراكز االوىل يف البطولة العربية مب�رش 

2019، والكوكبة الرباعي���ة هم باالأ�شل 

ينتمون لعائلة ريا�شي���ة يقودها الوالد 

ع�ش���ام اجل�شم���ي العب الك���رة الطائرة 

�شمن �شفوف املنتخ���ب الوطني ونادي 

االأهل���ي �شابقًا، والوالدة ب���دور املهري 

التي ال تفارق اأبنائها اأينما رحلوا وحلو 

ب�شاح���ات اجلول���ف حملي���ًا وخليجيًا 

وعربيًا وحتى مبع�شكراتهم االأوروبية. 

 بدور : دعم االحتاد 

وعلق���ت والدة الالعبتني ب���دور املهري 

على انخ���راط الت���واأم لطيف���ة و�شالمة 

يف �شاح���ات اجلول���ف، وقال���ت "الدعم 

ال���ذي يوليه احت���اد اللعب���ة وبرناجمه 

الرائ���د يف اكت�شاف املواه���ب النا�شئة، 

والدف���ع بالعبني يف مراحل �شنية مبكرة 

لالنخراط يف اللعبة كان وراء الك�شف عن 

املوهبة التي تتمتع به���ا بناتي �شالمة 

ولطيفة، التي اأقدم لهن برفقة زوجي كل 

الدعم يف التواجد خلفهن يف التدريبات 

تفوقهن  عل���ى  واحلر�س  واملع�شك���رات، 

يف التح�شي���ل العلمي بال�ش���ورة ذاتها 

لتفوقهن على اجلانب الريا�شي".

واأ�شافت: "مل يكن لهذه املوهبة ال�شطوع 

لوال االهتمام الكبر ال���ذي يوليه احتاد 

اجلولف االإماراتي برئا�شة معايل ال�شيخ 

فاه���م بن �شلط���ان القا�شم���ي، واخوانه 

اأع�شاء جمل����س االإدارة، يف ظل احلر�س 

عل���ى اإ����رشاك املواه���ب يف البط���والت 

املو�شمية التي تقام حتت مظلة االحتاد، 

التدريب���ات املنتظمة حتت  اىل جان���ب 

اإ�رشاف نخب���ة املدربني، الت���ي كان من 

ثماره���ا حتفيز الت���واأم لل�شر على خط 

اأعلى  اإىل  النجاحات، به���دف الو�ش���ول 

املراتب ومتثيل الريا�ش���ة الن�شائية يف 

الدولة بال�شورة امل�رشفة".

ال�سام�سي : برنامج رائد 

بدوره قال خالد مبارك ال�شام�شي، االأمني 

العام الحتاد اجلولف، اإن: "التواأم �شالمة 

ولطيفة هن ثمار الرنامج الرائد الحتاد 

اجلول���ف، املتعلق باكت�ش���اف املواهب 

النا�شئة، الذي �شبق له على مدار ال�شنوات 

املا�شية، تقدمي العديد من االأ�شماء التي 

باتت حاليًا رقم���ًا �شعبًا يف املنتخبات 

الوطنية لكال اجلن�شني، و�شاحبة اإجنازات 

على ال�شاحتني العربية واخلليجية".

واأرج���ع حتقي���ق ه���ذه اال�شرتاتيجيات 

للتع���اون الوثيق مع االأندية واأكادمييات 

الرتبي���ة، و�شكلت بنية  اجلولف، ووزارة 

ا�شتقطاب  متكاملة �شاهمت موؤخ���راً يف 

اأكرث من 6000 العب والعبة من الواعدين 

�شغار ال�ش���ن، واإفراز العديد من املواهب 

بال�ش���ورة ذاته���ا للزهرت���ني "�شالم���ة 

ولطيفة" القادمتني م���ن مدر�شة اخلليج 

الوطني بدبي".

التواأم »�سالمة ولطيفة« الج�سمي.. م�سروع نجمات 

واعدة في الجولف الن�سائي

ال�شقيقتان ثمرة اتحاد اللعبة الكت�شاف المواهب النا�شئة

رابطة المحترفين تحتفل 
بيوم العلم

اأبوظبي – الوحدة:

املحرتف���ني  رابط���ة  احتفل���ت 

االإماراتي���ة بيوم العلم، برفع علم 

الدول���ة يف احلادي���ة ع�رشة من 

�شب���اح اأم�س الثالثاء مبدينة زايد 

اأبوظبي  بالعا�شم���ة  الريا�شي���ة 

بالتزام���ن مع احتف���االت الدولة 

باملنا�شبة الوطني���ة والتي تاأتي 

ا�شتجابة لدع���وة �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 

نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 

ال���وزراء حاكم دب���ي، برفع علم 

الدولة يف وق���ت واحد يف الثالث 

من نوفمر من كل عام تزامًنا مع 

االحتفال بيوم تويل �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة ب���ن زايد اآل نهيان، 

رئي�س الدولة "حفظه اهلل" مقاليد 

احلكم.

املحرتفني  رابطة  م�شاركة  وتاأتي 

االحتف���االت  يف  االإماراتي���ة 

باملنا�شب���ة الغالي���ة على قلوب 

جمي���ع م���ن يعي�س عل���ى اأر�س 

االإم���ارات، لالحتفال برمز الوحدة 

وعك�س الرتاب���ط الذي تعي�شه كل 

وا�شت���ذكاراً  املجتمع،  مكون���ات 

جله���ود االآب���اء املوؤ�ش�شني الذين 

قدموا الغايل والنفي�س لبناء وطن 

متميز ومتكامل قادر على التطور 

ومواجهة التحديات.

املدير  ولي���د احلو�شن���ي  وع���ر 

التنفي���ذي للرابط���ة ع���ن اأهمية 

امل�شارك���ة يف احل���دث االأبرز يف 

نوفمر من كل من عام، وقال "اليوم 

اإذ جن���دد العهد وال���والء لقيادتنا 

احلكيمة، نتعاه���د على موا�شلة 

العمل من اأجل بق���اء راية الوطن 

عالي���ًة يف كل املحاف���ل وليبقى 

وطننا من���ارة لكل تق���دم وتطور 

وازدهار"، الفتًا اىل اأن االحتفالية 

منا�شب���ة لتج�شي���د الطموح���ات 

واإبراز املنج���زات وتعا�شد �شعب 

العربية املتحدة  االإم���ارات  دولة 

واملقيمني على اأر�شها للتعبر عن 

دعمهم وتقديرهم مل�شرة التنمية 

الرائدة والقيادة الر�شيدة.

البحث عن المدرب البديل م�شتمر



ال�رسيالنكية  البحري���ة  قامت   

متطوع���ن،  م���ع  باال�ش���راك 

باإعادة نح���و 100 حوت طيار 

اإىل املحي���ط، بع���د اأن تقطعت 

به���ا ال�ش���بل عل���ى ال�ش���احل 

الغربي للبالد، بح�شب ما قاله 

م�شوؤولون اأ م�س .

�ش���ورياباندارا،  ت�شاندانا  وقال 

املدي���ر الع���ام الإدارة احلي���اة 

اإن �رسيالن���كا فتحت  الربي���ة، 

حتقيقا وتق���وم حاليا بت�رسيح 

احليتان  م���ن  اثن���ن  جثت���ي 

ودولفن واح���د، جرفتها املياه 

اإىل ال�شاطئ.

واأو�ش���ح �شورياباندارا اأن "اأحد 

االأ�شب���اب املحتملة وراء واقعة 

اجلنوح اجلماعي، هو اأن احليتان 

علقت ب�شبب تيار قوي، ولكننا 

ال ميكننا اأن نكون متاأكدين. وقد 

ي�شاعد ت�رسيح اجلثث يف اإعطاء 

بع�س املوؤ�رسات".

 اأنق���ذ رجل فت���اة تبلغ م���ن العمر 10 

�شن���وات من الغ���رق يف اأح���د �شواطئ 

مونتريي بوالي���ة كاليفورنيا االأمريكية، 

لكن منقذها "ظل جمهوال".

ووفق ما ذكر موقع "ذا ويك"، فاإن والدة 

الفت���اة �شامانثا وايثينغ قامت مبجهود 

كبري للتعرف على منقذ ابنتها، الذي مل 

تكن تعرف �شوى ا�شمه االأول.

وكانت �شامانث���ا م�شممة على التعرف 

عل���ى باي�شتندر كيفن ك���وزي، لتقدمي 

�شكرها واإظه���ار عرفانه���ا على الفعل 

ال�شجاع الذي اأق���دم عليه. وذكرت: "لو 

مل يكن هناك، كنت �شاأفقدها بدون �شك".

وحن ف�شل���ت كل حم���اوالت �شامانثا 

للتعرف عل���ى "البط���ل"، ا�شطرت اإىل 

اللج���وء اإىل اإح���دى املجموعات على 

في�شب���وك للبحث عن���ه. وبعد �شاعات 

قليلة، حتقق مراد االأم.

وبع���د درد�ش���ة ق�شرية مع���ه، وجدت 

�شامانثا اأن كوزي وخطيبته اأجال حفل 

زفافهما ب�شبب جائحة كورونا و�شعف 

االإمكانيات املادية.

ولرد اجلميل، اأقدمت والدة هايلي على 

اإطالق حملة للتربعات على "غو فاند 

مي"، مل�شاع���دة ال�ش���اب يف تكاليف 

ال���زواج. وقد جنح���ت احلملة، فيما مل 

تعرف قيمة ما جرى جمعه من اأموال، 

لكنه كان كافيا الإقامة حفل الزفاف.

وقد تق���رر اإقامة الزف���اف يف اخلريف 

املقبل، كما جرت دعوة هايلي ووالدتها 

من اأجل م�شاركتهما فرحة هذا اليوم.

اأعلنت اإدارة الكوارث والطوارئ الركية 

»اآفاد« اأم����س اإنقاذ طفلة اأم�شت 91 

�شاعة حتت اأنقا�س مبنى انهار جراء 

الزلزال الذي �رسب والية اإزمري غربي 

الب���الد يوم اجلمع���ة املا�شي، وذلك 

بالتزامن م���ع ارتفاع ع���دد �شحايا 

الزلزال اإىل 102 قتيل. وذكرت االإدارة، 

ع���رب ح�شابها على موق���ع »توير« 

للتوا�شل االجتماعي، اأنه مت ا�شتخراج 

الطفلة ب�ش���الم. وقال اأحد امل�شاركن 

يف جه���ود االإنقاذ، ملحط���ة »تي اآر 

ت���ي«، :«�شمعنا �شخ�ش���ا ي�رسخ ... 

قالت لنا /اأنا اآيال، واأنا بخري/«.

وق���ال عام���ل االإنق���اذ لل�شحفين: 

»�شمع���ت �شوتا. اأدخل���ت راأ�شي يف 

الفتح���ة«، م�شيفة اأنها قالت له اإنها 

عط�ش���ى جدا وطلبت م���اء وم�رسوب 

زبادي.

واأ�شاف: »بقيت بجوارها حتى جاءت 

�شي���ارة االإ�شع���اف. وا�شلنا احلديث. 

كانت بخري«.

ونقلت وكال���ة »االأنا�شول« الركية 

اأن  الك���وارث والط���وارئ  اإدارة  ع���ن 

الزلزال اأ�شفر عن مقتل 102 �شخ�شا، 

واأن 143 م���ن امل�شاب���ن ال يزالون 

يتلقون العالج، بينما خرج 883 من 

امل�شابن من امل�شت�شفيات.

واإزمري هي ثال���ث اأكرب املدن الركية 

بعد ا�شطنب���ول واأنقرة، ويتجاوز عدد 

�شكانه���ا 3ر4 مليون ن�شمة. و�رسبها 

زلزال بق���وة 6ر6 درجة يوم اجلمعة 

املا�شي.

اأودى فريو�س كورون���ا امل�شتجد بحياة ما 

ال يقل ع���ن 1,201,450 �شخ�شا يف العامل 

منذ ظهوره نهاية دي�شمرب املا�شي بح�شب 

تعداد اأجرته وكالة فران����س بر�س ا�شتناداً 

اإىل م�ش���ادر ر�شمّية االثنن ال�شاعة 11,00 

ت غ.

واأ�شي���ب اأك���ر م���ن 46,543,100 �شخ�س 

ح���ول الع���امل بالفريو����س تعاف���ى منهم 

.30,903,200

و�شجلت���اأول اأم����س  5189 وف���اة اإ�شافية 

و457,794 اإ�شابة جديدة يف العامل.

وال���دول التي �شجلت اأكرب عدد من الوفيات 

اجلدي���دة يف ال�شاعات االأرب���ع والع�رسين 

االأخ���رية ه���ي الواليات املتح���دة "614" 

والهند "496" واإيران "440".
والوالي���ات املتح���دة ه���ي اأك���ر البلدان 

ت�رسراً من حيث ع���دد الوفيات واالإ�شابات 

م���ع ت�شجيلها 231,003 وفي���ات من اأ�شل 

9,208,874 اإ�شابة، ح�ش���ب تعداد جامعة 

جون���ز هوبكن���ز، و�شف���ي م���ا ال يقل عن 

3,630,632 �شخ�شا.

وج���اءت الربازيل بعد الوالي���ات املتحدة، 

اأكر الدول ت����رسراً من الوباء حيث �شجلت 

160,074 وفاة من اأ�شل 5,545,705 اإ�شابة، 

ثم الهند م���ع 122,607 وفاة "8,229,313 

اإ�شاب���ة" واملك�شي���ك م���ع 91895 وف���اة 

"929,392 اإ�شاب���ة" وبريطانيا مع 46717 
وفاة "1,034,914 اإ�شابة".

ومن اأكر البلدان ت�رسراً، تعد البريو الدولة 

الت���ي ت�شجل اأكرب عدد م���ن الوفيات ن�شبة 

لعدد �شكانها مع 105 وفيات لكل 100 األف 

ن�شمة، تليها بلجيكا "101" واإ�شبانيا "77" 

والربازيل "75".

وحت���ى اليوم، اأح�شت ال�شن ر�شميا 4634 

وفاة من اأ�ش���ل 85997 اإ�شابة "24 اإ�شابة 

جدي���دة بن ال�شبت واالأح���د" فيما تعافى 

81024 �شخ�شًا.

واأح�شت منطقة اأمريكا الالتينية والكاريبي 

حت���ى ال�شاعة 11,00 ت غ اليوم 403,015 

وفاة من اأ�شل 11,355,634 اإ�شابة.

اأم���ا اأوروب���ا ف�شّجل���ت 280,772 وفاة من 

اأ�ش���ل 10,690,122 اإ�شابة، فيما بلغ عدد 

الوفي���ات املعلن���ة يف الوالي���ات املتحدة 

وكندا معا 241,182 "9,445,641 اإ�شابة".

و�شجلت اآ�شيا 171,485 وفاة "10,633,543 

اإ�شابة" وال�رسق االأو�شط 60807 .

رجل ي�شرب زوجته حتى املوت يف ال�شارع 

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

 حدد موقع التوا�شل االجتماعي االأمريكي توير عددا من و�شائل 

االإعالم االمريكية باعتبارها م�شادر ر�شمية لنتائج االنتخابات 

االأمريكية التي اأجريت ام�س. وذكر موقع توير يف ر�شالة ن�رسها 

اأم����س اأن و�شائل االإعالم التي يعتربها م�ش���ادر ر�شمية لنتائج 

االنتخابات ه���ي �شبكات اأيه.بي.�ش���ي و�شي.بي.اإ�س نيوز و�شي.

اإن.اإن وفوك����س نيوز واإن.بي.�ش���ي التلفزيونية اإىل جانب وكالة 

اأ�شو�شيتد بر����س لالأنباء وموقع دي�ش�شن دي�ش���ك اإت�س كيو وهو 

جتم���ع ي�شم �شحفين وحمللن م���ن العديد من و�شائل االإعالم 

االأمريكية ملتابعة وحتليل اأخبار االنتخابات.

واأ�شارت وكال���ة بلومربج لالأنباء اإىل اأن موقع توير �شيعترب اأي 

نتيج���ة ر�شمية اإذا اأعلنها اأحد م�شوؤويل االنتخابات يف اأي والية 

اأو اثنتان على االأقل من و�شائل االإعالم التي حددها.

 فّجر �رسيط فيديو اأظه���ر رجال ي�رسب زوجته يف ال�شارع حتى 

املوت، غ�شبا عارما يف ال�شن، واأع���اد اإىل الواجهة الت�شاوؤالت 

املتعلقة بالعنف االأ�رسي.

ومما زاد يف غ�شب ال�شينين اأن اأحدا من املارة مل يحرك �شاكنا 

فيما كان���ت الزوجة تتلق���ى ال�رسبات القاتل���ة، وذكرت وكالة 

“روي���رز”،  اأن احلادثة وقعت يف مدين���ة �شوزو قرب العا�شمة 
بك���ن، �شباح ال�شبت املا�ش���ي. وظهرت اللقط���ات، التي توثق 

اجلرمي���ة املروعة يف �شبكات التوا�شل االجتماعي، قبل اأن ت�شق 

طريقها نحو و�شائل االإعالم، و�شاهدها مالين ال�شينين.

وذكرت و�شائل اإعالم �شيني���ة اأن الواقعة حدثت بعد اأن ا�شطدم 

الزوجان مبركبة وهما ي�شتقالن دراجة كهربائية يف اأحد �شوارع 

املدينة، فحاول الزوح الفرار، لكن زوجته اأحبطت خمططه، لينهال 

عليها بال�رسبات م�شتخدما اأداة حديدية، اإىل اأن فارقت احلياة.
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»تويرت« يحدد م�شادر اإعالمية لنتائج 
النتخابات الأمريكية

 بعد 14 عاما من اجلدل والتاأخري البريوقراطي، مت اأخريا 

افتتاح اأول م�شجد يف العا�شمة اليونانية اأثينا، ح�شبما 

ذكرت و�شائل اإعالم حملية اأم�س .

ومع اتب���اع القيود املرتبطة بفريو����س كورونا، اأقيمت 

ال�ش���الة االأوىل بامل�شجد م�ش���اء اأول اأم�س بح�شور عدد 

قلي���ل من امل�شل���ن، ومن املتوقع اإقام���ة احتفال اأكرب 

بافتتاح امل�شجد بعد انتهاء الوباء.

ونقلت �شحيفة كاتيمريين���ي عن وزير ال�شوؤون الدينية 

باحلكوم���ة جيورجو����س كاالنتزي�س قول���ه اإن افتتاح 

امل�شجد “يبع���ث بر�شالة وا�شحة ... ع���ن الدميقراطية 

واحلرية الدينية واحرام الدين”.

وكان���ت معار�شة من الكني�ش���ة االأرثوذك�شية اليونانية 

قد اأخرت افتت���اح امل�شجد منذ ع���ام 1979. وا�شتغرق 

االأمر �شنوات حتى بعد اأن اأعطت احلكومة املوافقة على 

االفتتاح يف عام 2006 .

ي�ش���ار اإىل اأن االإم���ام االأول مل�شج���د اأثين���ا هو مغربي 

املولد يوناين اجلن�شية يدعى زكي حممد. ودر�س حممد 

اأ�شول الدين والريا�شيات ويتحدث العربية واليونانية 

والفرن�شية.

وميث���ل امل�شيحيون االأرثوذك����س الغالبية العظمى من 

اليونانيني )%97( .

 افتتاح اأول م�شجد يف اأثينا
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 �شرقة بنك عرب �شبكة ال�شرف ال�شحي
 تق���وم �رسطة مدين���ة ميالنو 

الواقع���ة يف �شم���ال اإيطاليا، 

، بالبح���ث ع���ن جمموعة من 

املجرم���ن الذي���ن �رسقوا اأحد 

البنوك وهربوا من خالل �شبكة 

ال�رسف ال�شحي.

الذين  الل�شو����س  وا�شته���دف 

كانوا م�شلح���ون ببنادق، اأحد 

ف���روع بنك كري���دي اأجريكول 

الفرن�ش���ي يف �شاح���ة اأ�شكويل، 

وه���ي منطقة �شبه مركزية، يف حوايل 

ال�شاع���ة 0830 �شباح���ا بالتوقي���ت 

املحل���ي )0730 بتوقي���ت جرينت�س(، 

وهي املواعيد املعتادة لبدء العمل.

وم���ن جانب���ه، ق���ال مدي���ر الف���رع 

لل�شحفي���ن يف م���كان احل���ادث، اإن 

الل�شو����س »دخلوا م���ن خالل �شبكة 

ال�رسف ال�شحي وطلبوا فتح اخلزانة«، 

و�رسقوا من �شناديق اإيداع االأمانات.

وفاة اأكرث من مليون بكورونا  يف العامل

ظاهرتان فلكيتان يف �شماء املنطقة العربية

اإنقاذ طفلة اأم�شت 91 �شاعة 

حتت الأنقا�ض ..
اأنقذ فتاة .. فح�شد ما مل يتوقعه!

اإعادة 100حوت اإىل البحر 

�شتكون املنطقة العربية خ���الل �شهر نوفمرب 

اجلاري عل���ى موعد مع ظاهرت���ن فلكيتن، 

اإحداهم���ا ت�شمى "ال�شقيق���ات ال�شبع"، بينما 

تتعلق الظاهرة الثانية مب�شاهدة كوكب الزهرة 

بالعن املجردة.

وذك���رت اجلمعي���ة الفلكي���ة يف مدينة جدة 

ال�شعودي���ة اأن نوفمرب هو "�شهر الريا"، حيث 

�شيزين عنقود جنمي �شماء ال�شعودية واملنطقة 

العربي���ة بعد بداية الليل وحت���ى فجر اليوم 

التايل.

واأ�شاف���ت اأن عنقود الري���ا، الذي يعرف اأي�شا 

ب�"ال�شقيقات ال�شبع" �شيكون م�شاهدا لي�س فقط 
يف الوط���ن العربي بل يف كل مكان من القطب 

ال�شمايل اإىل اأبعد نقطة يف اأمريكا اجلنوبية

وي�شبه هذا العنقود النجمي جنوم الدب االأ�شغر 

اإال اأنه �شبابي املظهر، وهناك حاجة ال�شتخدام 

و�شيلة م�شاعدة ب�رسي���ة )املنظار( لروؤية هذا 

العنقود من داخل املدن ب�شبب التلوث ال�شوئي.

الريا عنقود جمري مفتوح يحتوي على قرابة 

500 جن���م وبح�شب القيا�ش���ات احلديثة، فاإن 

الريا ولدت من نف�س �شحاب���ة الغاز والغبار 

منذ ح���واىل 100 مليون �شنة فقط مقارنة مع 

عمر ال�شم�س البالغ 4 مليارات �شنه ون�شف.

وتلك االأخوات ال�شبع تندفع �شويا عرب الف�شاء 

والعديد من منها ي�شطع االآالف املرات اأكر من 

ال�شم�س.
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