
�إ�سطنبول-)د ب �أ(:

 األق���ت ال�سلطات الرتكي���ة القب�ض على 

14 �سخ�سا اآخري���ن ام�ض الأربعاء، على 

خلفية الحتجاجات الطالبية املتوا�سلة 

باإ�سطنب���ول  بوغازيت�س���ي  بجامع���ة 

لليوم الثالث، م���ا يرفع العدد الإجمايل 

للموقوفني اإىل 36.

واأظه���رت لقط���ات بثتها وكال���ة اأنباء 

"دميريورين" اخلا�سة وحدات من ال�رشطة 
اخلا�سة وهي تداهم منازل امل�ستبه بهم، 

الذين جرى تقييد اأيدي بع�سهم بعد ذلك 

واقتيادهم اإىل �سيارات ال�رشطة.

ووقع���ت ا�ستب���اكات ي���وم الثنني بني 

الطالب وال�رشطة، يف بداية الحتجاجات 

على قي���ام الرئي�ض رجب طيب اأردوغان 

بتعيني رئي�ض جديد للجامعة، التي تعد 

من اأعرق اجلامع���ات يف تركيا. وو�سف 

املحتج���ون التعيني باأنه غري دميقراطي 

وباأن���ه حماول���ة للح���د م���ن احلري���ة 

الأكادميية.

الأكادمييني من  العدي���د م���ن  واأع���رب 

جامع���ات تركي���ة اأخرى، ع���ر و�سائل 

التوا�س���ل الجتماعي، عن ت�سامنهم مع 

الحتجاجات. واأعلن وايل اإ�سطنبول علي 

يريل قايا ام�ض الأربعاء حظر "كافة اأنواع 

الجتماعات واملظاهرات وامل�سريات "يف 

منطقة تغطي حرم بوغازيت�سي.

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة أسسها ر��ســد بن عوي�سة  سنة ١٩٧٣م

الكويت-)د ب اأ (:  منح اأمري الكويت ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر 

ال�سب���اح ام����ض  الأربعاء وزير اخلارجية الدكت���ور اأحمد نا�رش 

املحمد ال�سباح و�سام الكويت ذو الو�ساح من الدرجة الأوىل .

جاء ذلك  تقديرا جلهوده املمي���زة وخدماته اجلليلة يف جمال 

عمل���ه خدمة لبالده وتنمية اأوا�رش العالق���ات التي تربط دولة 

الكويت باأ�سقائها يف دول جمل�ض التعاون والدول العربية �سعيا 

نحو توحيد ال�سف العربي.

يذكر اأن و�س���ام الكويت بدرجاته الثماين مينح لروؤ�ساء الوزرات 

وال�سفراء واأبناء الكويت والأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة 

للكويت وملن اأظهر �سجاعة فائقة.
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لندن-)د ب �أ(:

 اأعلن���ت احلكومة الريطاني���ة وفاة اأكرث 

من 1000 �سخ�ض ام����ض الأربعاء بعد اأن 

ثبتت اإ�سابتهم بكوفي���د- 19، وهو اأعلى 

عدد وفيات ب�سبب كورونا يتم الإبالغ عنه 

خالل يوم منذ 21 ني�سان/ بريل.

 واأظهرت اأحدث الأعداد ال�سادرة عن وزارة 

ال�سحة الريطانية اأن 1041 �سخ�سا ماتوا 

يف غ�س���ون 28 يوم���ا من ظه���ور نتيجة 

الفحو�ض التي اأثبتت اإ�سابتهم باملر�ض.

 وو�سل اإجمايل عدد الوفيات يف بريطانيا 

ب�سبب كورونا اإىل 77346.

وفاة 1041 �صخ�صًا في 
بريطانيا بكوفيد- 19 

خالل يوم

�أمير �لكويت يمنح وزير �لخارجية و�ساماً 

من �لدرجة �لأولى 

بروك�سل-وام:

 وافق���ت وكالة الأدوية الأوروبية على ا�ستخدام لقاح �رشكة 

مودرن���ا المركية �سد فريو�ض كوفيد19، ويعد اللقاح الثاين 

الذي يح�سل على هذا الإذن، بعد لقاح �رشكة فايزر.

ويعطي القرار ال�سوء الأخ����رش ل�ستخدام لقاح مودرنا يف 

جمي���ع دول الحت���اد الوروبي مع توق���ع و�سول اجلرعات 

الوىل منه نهاية ال�سهر اجلاري .

�لتحاد �لأوروبي يجيز لقاح 

»مودرنا«
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�لخرطوم-وكالت:

وقع ال�سودان والوليات املتحدة،اأم�ض الأربعاء، 

اإع���الن "اتفاقي���ات اإبراهيم" الت���ي تن�ض على 

تر�سيخ الت�سامح واحل���وار بني خمتلف الأديان 

يف ال�رشق الأو�سط والع���امل، بح�سب ما اأوردت 

وكالة الأنباء ال�سودانية الر�سمية "�سونا".

ومّث���َل اجلانب ال�س���وداين، وزير الع���دل، ن�رش 

الدي���ن عبد الباري، ومّثل اجلانب الأمريكي وزير 

اخلزانة، �ستيفن منوت�سني.

وين����ض الإع���الن على ����رشورة تر�سيخ معاين 

الت�سام���ح واحل���وار والتعاي����ض ب���ني خمتلف 

الأو�سط  ال����رشق  ال�سع���وب والأدي���ان مبنطقة 

والعامل، مبا يخدم تعزيز ثقافة ال�سالم.

كم���ا اأو�سحت بن���ود الإعالن اأن اأف�س���ل الُطُرق 

للو�سول ل�سالم م�ستدام باملنطقة والعامل تكون 

م���ن خالل التعاون واحلوار ب���ني الدول لتطوير 

ج���ودة املعي�س���ة واأن ينعم مواطن���ي املنطقة 

بحياة تت�سم بالأمل والكرامة، 

دون اعتب���ار للتمييز عل���ى اأي اأ�سا�ض، عرقي اأو 

ديني اأو غريه.

و��سنطن-وكالت:

�سدد الرئي�ض الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، 

عل���ى اأنه لن ي�ست�سلم، م�سيفا »�سنوقف عملية 

ال�رشقة التي تعر�ست لها النتخابات«.

وذك���ر ترام���ب، خ���الل تظاه���رة لأن�ساره يف 

وا�سنطن رف�سا لنتائ���ج النتخابات الرئا�سية، 

اأن الإع���الم »ل���ن ينقل هذه احل�س���ود الهائلة 

من النا�ض«، م�سيف���ا »الإعالم الزائف هو اأكر 

م�سكل���ة بالن�سب���ة لنا«. وتاب���ع: »هذه العام 

زوروا النتخابات اأكرث من اأي وقت م�سى.. وليلة 

اأم�ض فعلوا ال�سيء نف�سه«.

واأو�سح: »مرة اأخرى اأود اأن اأ�سكركم، هذا �رشف 

كبري اأن اأرى هذا احل�س���د الكبري من الأمريكيني 

الذي���ن اأتوا هنا للتعبري ع���ن راأيهم، والقول اإن 

هذه النتخابات مل تكن نزيهة و�رشيفة«.

»تتمة  �ص8«
»تتمة  �ص8«

ال�صودان والواليات المتحدة يوقعان 
�إعالن »اتفاقيات اإبراهيم«

»تتمة  �ص8«

بتوجيهات محمد بن ر��سد.. تعقد تحت رعاية خليفة بن ز�يد في نوفمبر

�كتمال �لتح�ضير�ت �لنهائية لمعر�ضي »�آيدك�س« 
و»نافدك�س« وم�ؤتمر الدفاع الدولي

دبي ترفع قيمة حزمة الح�افز االقت�صادية 
�إلى 7.1 مليار درهم 

 �أبوظبي-و�م:

 اأعلنت اللجنة العليا املنظمة ملعر�سي "اآيدك�ض 

2021" والدفاع البحري "نافدك�ض 2021" وموؤمتر 

الدف���اع الدويل، والتي تعقد حتت الرعاية الكرمية 

ل�ساحب ال�سمو ال�سي���خ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ض الدول���ة "حفظه اهلل"، عن ق���رب ا�ستكمال 

التح�سريات النهائية اخلا�سة باملعر�سني اللذين 

�سيقامان يف الفرتة ما بني 21 ولغاية 25 فراير 

يف مرك���ز اأبوظبي الوطن���ي للمعار�ض، بالإ�سافة 

اإىل موؤمت���ر الدفاع الدويل الذي �سيقام بتاريخ 20 

فراير يف مركز اأدنوك لالأعمال.

 "2021 "اآيدك����ض  معر�س���ي  تنظي���م  ويج���ري 

و"نافدك����ض 2021" وموؤمت���ر الدف���اع الدويل من 
قبل �رشكة اأبوظبي الوطني���ة للمعار�ض "اأدنيك"، 

بالتع���اون م���ع وزارة الدفاع والقي���ادة العامة 

للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات، 

دبي-و�م:

 اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، 

ويل عهد دب���ي رئي�ض املجل�ض التنفي���ذي اأن حكومة 

دبي توا�سل درا�سة اأبعاد الو�سع الراهن وتطوراته يف 

ظل الظروف ال�ستثنائية الت���ي مير بها العامل، وذلك 

لتطوير ا�سرتاتيجيات عملية تتيح لنا التعامل بكفاءة 

وفعالية مع ه���ذه املرحلة، واحت���واء تداعيات اأزمة 

جائحة كورونا على بيئة الأعمال واملناخ القت�سادي 

يف الإمارة.

واأو�س���ح �سموه اأن جه���ود حكومة دب���ي تاأتي عماًل 

بتوجيه���ات �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ حمم���د بن را�سد 

اآل مكتوم نائب رئي�ض الدول���ة رئي�ض جمل�ض الوزراء 

حاك���م دبي "رعاه اهلل"، الرامية اإىل التخفيف من اآثار 

الأزمة العاملية، وتوفري املقومات الالزمة ل�ستمرارية 

الأعم���ال، وت�رشي���ع وت���رية التعايف للحف���اظ على 

مكت�سباتنا القت�سادية، 

»طالع �ص3«

ا�صتمرار االحتجاجات 
�لطالبية في تركيا 

لليوم �لثالث

�لعاهل �لبحريني ي�صيد بقر�ر�ت وتو�صيات 
�لقمة �لخليجية 

»�لوطني �التحادي« يعتمد تقريرً� حول م�صروع قانون 
��صتغالل �ل�صهاد�ت �لعلمية الوهمية

�لمنامة-)د ب �أ(:

 اأ�ساد ملك البحرين حمد بن عي�سى 

اآل خليف���ة  ام�ض الأربعاء بالقرارات 

والتو�سي���ات املهمة الت���ي اأ�سفرت 

عنها القمة اخلليجي���ة التي عقدت 

الع���ال  الول يف حمافظ���ة  اأم����ض 

باململكة العربية ال�سعودية.

وذكرت وكالة الأنب���اء البحرينية ) 

بن���ا (  اأن ذلك ج���اء خالل ا�ستقبال  

عاه���ل البحري���ن  ويل عهده رئي�ض 

جمل����ض الوزراء الأم���ري �سلمان بن 

حم���د اآل خليفة الذي  ق���دم اإيجازاً 

حول نتائج اأعم���ال اجتماع الدورة 

احلادي���ة والأربعني ل���دول اخلليج 

العربية.

واأثن���ى ملك البحري���ن على اجلهود 

الكب���رية  للعاه���ل ال�سعودي امللك 

�سلمان بن عب���د العزيز وويل عهده 

الأم���ري حممد بن �سلم���ان يف دفع 

وتعزيز  امل�س���رتك  اخلليجي  العمل 

التعاون بني الأ�سقاء، وما متيزت به 

هذه الدورة من ح�سن اإعداد وتنظيم.

 واأك���د على اأهمي���ة املحافظة على 

حق���وق املواطنني لكل ما فيه اخلري 

للجميع، 

دبي-و�م:

 اعتم���دت جلن���ة �س���وؤون التعلي���م 

والثقافة وال�سباب والريا�سة والإعالم 

يف املجل����ض الوطني الحتادي خالل 

اجتماعها الذي عقدته يف مقر الأمانة 

العام���ة للمجل�ض يف دب���ي، برئا�سة 

�سعادة نا�رش حممد اليماحي رئي�ض 

اللجنة، تقريرها حول م�رشوع قانون 

احت���ادي يف �ساأن ا�ستغالل ال�سهادات 

العلمية الوهمية.

اللجنة  اأع�س���اء  ح����رش الجتم���اع 

�سعادة كل من �س���ارة حمم�د فلكناز 

مقررة اللجنة، و�سذى �سعي�د النقبي، 

والدكتورة �سيخ���ة عبي��د الطنيجي، 

وعف��راء بخي��ت العليل�ي، والدكتورة 

حواء ال�سحاك املن�سوري.

وق���ال �سع���ادة نا����رش اليماحي اإن 

اللجنة عقدت 8 اجتماعات ملناق�سة 

م����رشوع قان���ون احت���ادي يف �ساأن 

ا�ستغالل ال�سهادات العلمية الوهمية، 

واأجرت العديد م���ن التعديالت على 

بنود م�رشوع القان���ون الذي ناق�سته 

مع ممثلي وزارة الرتبي���ة والتعليم، 

و�سرتف���ع اللجنة القان���ون للمجل�ض 

ملناق�سته يف جل�سات قادمة.

قطر: �لقمة �لخليجية جاءت لتعزيز 
�أو��صر �لتاآخي  

 �لمنامة-)د ب �أ(:

اعترت وزارة اخلارجي���ة القطرية اأن 

قم���ة العال اخلليجية ج���اءت تغليبا 

لأوا�رش  العليا وتعزي���زا  للم�سلح���ة 

التاآخ���ي، وتر�سيخ���ا حل�س���ن اجلوار 

والحرتام املتبادل.

وقالت ال���وزارة يف بيان لها: “ترحب 

دولة قطر ببي���ان “العال” الذي اأعلن 

على هام����ض اجتماع ال���دورة ال�41 

للمجل����ض الأعلى ملجل����ض التعاون 

لدول اخللي���ج العربية الذي عقد يوم 

الثالثاء”.

واأ�ساف���ت: “ياأت���ي اللق���اء يف هذه 

اللحظة احلا�سمة امتدادا مل�سرية العمل 

امل�سرتك يف اإطاره اخلليجي والعربي 

العليا  للم�سلحة  وتغليبا  والإ�سالمي 

مبا يع���زز اأوا�رش ال���ود والتاآخي بني 

ال�سعوب، مر�سخا ملبادئ ح�سن اجلوار 

والحرتام املتبادل”.

ال�س���ف اخلليجي  “وحدة  وتابع���ت: 

اأولوية لدول���ة قطر  لطامل���ا كان���ت 

واإع���ادة حلمة �سع���وب املنطقة على 

قائم���ة م�ساعي الدول���ة، ونتطلع اإىل 

حتقيق  طموحات ال�سعوب نحو مزيد 

من الت�سامن والنمو وال�ستقرار”.

�لقاهرة-)د ب �أ(:

 اأج���رى وزير اخلارجية امل�رشي  �سامح �سكري �سباح ام�ض 

الربعاء ات�ساًل مع وزير خارجية اإ�رشائيل جابي اأ�سكنازي.

وق���ال مكتب املتحدث الر�سمي با�س���م وزارة اخلارجية، يف 

بيان �سحف���ي  اإن ذلك  ياأتي يف اإط���ار التح�سري لجتماع 

الرباعي���ة التي ت�سمل م�رش والأردن، وفرن�سا، واأملانيا خالل 

الأي���ام القادمة، وه���ي جمموعة الدول الت���ي ت�سعى لدفع 

جهود ال�سالم يف املنطقة، خالل املرحلة القادمة، بالتن�سيق 

مع الوليات املتحدة الأمريكي���ة والرباعية الدولية وكافة 

الأطراف املعنية.

 وذك���ر البيان اأن���ه يجري تن�سي���ق على م�ست���وى وزيري 

اخلارجي���ة وكذلك مع اجلان���ب الفل�سطيني يف اإطار الإعداد 

الالزم لجتماع الرباعية، حيث اأجرى الوزير  �سكري ات�ساًل 

اآخ���ر مع ريا�ض املالكي وزير اخلارجية الفل�سطيني يف هذا 

الإط���ار، وذلك يف �سياق املواقف امل�رشية ال�ساعية للتو�سل 

اإىل حل عادل ودائم للق�سية الفل�سطينية. 

نو�ك�سوط-)د ب �أ(:

اأعلن���ت وزارة ال�س���وؤون ال�سالمي���ة مبوريتاني���ا ام�ض 

الأربعاء رفع التعليق عن �سالة اجلمعة واجلماعة ولكن 

ب�رشوط حددها كبار العلماء يف فتوى ام�ض.

وقال���ت ال���وزارة يف بيان لها اإنه "تق���رر رفع التعليق 

ع���ن �سالتي اجلمعة واجلماعة بع���د ثالثة اأ�سابيع من 

تعليق هذه ال�سلوات تفادي���ا لتف�سي فريو�ض كورونا"، 

واأن ال����رشوط هي الت���ي حددتها هيئة كب���ار العلماء 

مبوريتانيا.

 وكان���ت هيئة كبار العلم���اء مبوريتانيا قد حددت يف 

فتوى عنها اأن �رشوط العودة اإىل �سالة اجلمعة واجلماعة 

يف امل�ساجد هي نزع فر����ض امل�ساجد وتعقيمها ب�سكل 

م�ستمر واح���رتام التباعد وو�س���ع الكمامات وتخفيف 

اخلطب���ة، وا�ستثنت الهيئة املر�سى وكبار ال�سن من اأداء 

هذه ال�سلوات.

وزير �لخارجية �لم�صري يهاتف وزير 
خارجية �إ�صر�ئيل

موريتانيا تقرر رفع تعليق �صالة 
�لجمعة و�لجماعة ب�صروط

تر�مب مخاطبًا �أن�صاره: لن ن�صت�صلم 
ولن نتنازل

�لديمقر�طيون يعلنون �نتز�ع مقعدي جورجيا



:ΩGh-áª«ÿG ¢SCGQ

 ô≤°U øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ócCG 

 ádhO ¿CG áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG

 QÉgOR’G  áfƒ≤jCG  Ωƒ«dG  âë°VCG  äGQÉeE’G

 Oƒ¡L π°†ØH ⁄É©dG ‘ AÉNôdGh Ωó≤àdGh

 áÁõYh É¡JOÉ«b ájDhQh Ú°ù°SDƒŸG AÉHB’G

.É¡FÉæHCG

 ádÉcƒd  ¢UÉN  QGƒM  ‘ -  √ƒª°S  ∫Ébh

 á°†¡ædG  ¿EG  -  zΩGh{  äGQÉeE’G  AÉÑfCG

 ∞∏àfl  ‘  ábƒÑ°ùŸG  ÒZ  ájQÉ°†◊G

 äGQÉeE’G  ádhO  Égó¡°ûJ  »àdGh  ä’ÉéŸG

 áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H

 ¬¶ØM{ ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 øWƒdG ´ƒHQ ≈∏Y ÉgQÉªK â°ùµ©fG zˆG

 ¢SCGQ IQÉeEG √ó¡°ûJ Ée ¿CG Éë°Vƒe .. áaÉc

 ÖMÉ°U IOÉ«≤H QÉgORGh Qƒ£J øe áª«ÿG

 »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG

 áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 É¡«∏Y â°UôM »àdG äÉjƒdhC’G øª°V »JCÉj

 IÒ°ùe  áÑcGƒŸ  É¡££N  øª°V  IQÉeE’G

 ≥«≤– πLCG øe ádhó∏d á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG

 ‘ IOÉjôdGh Ωó≤àdGh äGRÉ‚E’G øe ójõe

.áaÉc ä’ÉéŸG

 Gò«ØæJ  ÜCGóH  πª©f{  :  √ƒª°S  ±É°VCGh

 ¢SCGQ  ºcÉM  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd

 á«ªæàdG  IÒ°ùe  õjõ©J  πLCG  øe  áª«ÿG

 ∞∏àfl ≈∏Y IQÉeE’G Égó¡°ûJ »àdG IôgGõdG

.zøWƒdG AÉæHC’ √ÉaôdG ≥«≤– h Ió©°UC’G

 øH  Oƒ©°S  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°S  ócCGh

 ¬fCG áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h »ª°SÉ≤dG ô≤°U

 á∏YÉØdG ácQÉ°ûª∏d á∏eÉ°T á£N OGóYEG ”

 ΩGƒYC’G ∫ÓN ádhódG πÑ≤à°ùe º«ª°üJ ‘

 ¢UôØdG  ±É°ûµà°SGh  áeOÉ≤dG  Ú°ùªÿG

 IOƒL äGP IÉ«M ÒaƒJ ¿Éª°Vh IóYGƒdG

 OGó©à°S’Gh  áeOÉ≤dG  ∫É«LCÓd  á«ŸÉY

 QGhOCG  áZÉ«°Uh  §ØædG  ó©H  Ée  á∏MôŸ

 Iójôa äGQOÉÑe IQƒ∏Hh á«bÉÑà°SG ájOÉjQ

 ‘ º¡°ùj πeÉµàe πªY èeÉfÈd É¡àªLôJh

 äGQÉeEÓd  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  ≥«≤–

.Ió«°TôdG ÉæJOÉ«≤d IOƒ°ûæŸG ájDhôdG ≥≤ëjh

 h  ÉæJóMh  h  ÉfOÉ–G  ¿EG  :  √ƒª°S  ∫Ébh

 ºZôa  Éfôîah  ÉæJƒb  Qó°üe  ÉæªMÓJ

 ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdG äÉjóëàdG

 äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  ’EG  z19-ó«aƒc{

 h ÒÿG ÜQO ≈∏Y Éeób »°†ŸG π°UGƒJ

 IOÉjôdG ¬fGƒæY ÓÑ≤à°ùe áaöûà°ùe AÉªædG

.áeOÉ≤dG ∫É«LC’G h É¡FÉæHC’ õ«ªàdGh

 ≈∏Y É¡JQób ÉæàdhO âàÑKCG : √ƒª°S ±É°VCGh

 ≥ah É¡d …ó°üàdGh áëFÉ÷G ™e πeÉ©àdG

 âfÉch É«ŸÉY á«aGÎM’G äÉjƒà°ùe ≈∏YCG

 Gòg ‘ áHhDhO Oƒ¡L áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeE’

 QOÉb õ«ªàe »ë°U ΩÉ¶f ÒaƒJ ™e ∫ÉéŸG

 ∂∏J  äÉ«YGóJ  ™e  IAÉØµH  πeÉ©àdG  ≈∏Y

.áëFÉ÷G

 øH Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S Oó°Th

 áª«ÿG  ¢SCGQ  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U

 ºgCG óMCG Èà©j »ë°üdG ´É£≤dG ¿CG ≈∏Y

 h  Gôjƒ£J  ó¡°ûj  PEG  ájƒ«◊G  äÉYÉ£≤dG

 äÉjƒdhCG º∏°S ≈∏Y ƒgh øjôªà°ùe Éãjó–

 πeÉµàdG øe QÉWEG ‘ áª«ÿG ¢SCGQ áeƒµM

 ájÉbh h áë°üdG IQGRh Oƒ¡L ™e ¿hÉ©àdGh

 á«ÑW äÉeóN Ëó≤J ¤EG á«eGôdG ™ªàéŸG

 á«dÉY IOƒLh IAÉØµH IQÉeE’G ‘ ≈°Vôª∏d

 ≥ah  á«ë°üdG  ájÉYôdG  áeƒ¶æe  ôjƒ£Jh

.á«ŸÉ©dG äÉjƒà°ùŸG π°†aCG

 Ée  iôf  ¿CG  »©«Ñ£dG  øe  :  √ƒª°S  ∫Ébh

 IóFGQ áfÉµe øe Ωƒ«dG ÉæàdhO ¬H ≈¶–

 ÉfhQƒc  ¢ShÒa  áëFÉL  äÉjó–  ºZôa

 Éeób  äGQÉeE’G  ádhO  »°†“  óéà°ùŸG

 É¡«dEG  ô¶æj Ωƒ«dG ™«ª÷Gh É¡JÒ°ùe ‘

 É¡∏eÉ©J  Ò¶f  øjÒÑc  ôjó≤Jh  ÜÉéYEÉH

 ¿ó©ŸG äô¡XCG »àdG áeRC’G √òg ™e óFGôdG

 ≈∏Y  Úª«≤ŸGh  øWƒdG  AÉæHC’  ¢ù«ØædG

.¬°VQCG

 øH  Oƒ©°S  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°S  ócCGh

 øeDƒJ  äGQÉeE’G  ádhO  ¿CG  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U

 âbƒdGh á«æeR IÎØH ¢SÉ≤j ’ ìÉéædG ¿CÉH

 áÁõ©dÉÑa ¬«dEG ∫ƒ°UƒdG ‘ ÉÑÑ°S ¢ù«d

 øe  Éæµ“  ìƒª£dGh  IOGQE’Gh  QGöUE’Gh

 äGRÉ‚E’G  øe  áböûe  äÉëØ°U  Ò£°ùJ

 ádhO »Øa ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ á«YƒædG

 πªY êÉ¡æe π«ëà°ùe ÓdG áaÉ≤K äGQÉeE’G

.IÉ«M Üƒ∏°SCGh

 âî°SQ äGQÉeE’G ádhO ¿CG √ƒª°S í°VhCGh

 ¿É°ùfE’G  AÉæH  è¡f  OÉ–’G  ΩÉ«b  òæe

 πc  äôaƒa  á«≤«≤◊G  É¡JhôK  √QÉÑàYÉH

 øjòdG  É¡FÉæHC’  õ«ªàdGh  ´GóHE’G  äÉæµ‡

 Ió«°TôdG IOÉ«≤dG á≤K πfi ΩGhódG ≈∏Y ºg

 º¡°UÓNEÉHh AÉ°†ØdG Éæ≤fÉY ºgóYGƒ°ùÑa

.ïjôŸG Üƒ°U IOGQEGh áÁõ©H Éæ≤jôW ≥°ûf

 øH  Oƒ©°S  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 IhÌdG ºg øWƒdG ÜÉÑ°T ¿EG »ª°SÉ≤dG ô≤°U

 ÉæàdhO âdhCG óbh ájÉ¨dGh ±ó¡dGh á«≤«≤◊G

 á°UÉN  ájÉæYh  kGÒÑc  kÉeÉªàgG  ÜÉÑ°ûdG

 IOóéàŸG  ¬àbÉWh  øWƒdG  Iõ«cQ  º¡fƒc

 OÉªYh á«ªæàdG IÒ°ùŸ πYÉØdG ∑ôëŸGh

.ÓÑ≤à°ùeh GöVÉM ¬JóYh øWƒdG á°†¡f

 ÜÉÑ°ûdG ¿CÉH á≤K ≈∏Y »æfEG : √ƒª°S ±É°VCGh

 ¥ÉÑ°S ‘h IOÉ«≤dG äÉ©bƒJ iƒà°ùe óæY

 á¡LGƒe  ‘ º¡JQGóL  QÉ¡XE’  øeõdG  ™e

 IOÉjôdG ≥«≤ëàd øWƒdG áeóNh äÉjóëàdG

.QÉµàH’Gh ´GóH’G ∫É› ‘ á«ŸÉ©dG

 Ú°ù°SDƒŸG  AÉHB’G  ¿CG  ¤EG  √ƒª°S  QÉ°TCGh

 ójôa  è¡f  ≥ah  äGQÉeE’G  ádhO  Gƒ°ù°SCG

 ∫Ébh  ..  ™ªàéŸG  äÉÄa  ™«ª÷ AÉ£©eh

 .. Ëƒ≤dG è¡ædG Gòg QÉªK ó°üëf Ωƒ«dG :

 ádhO √ó¡°ûJ …òdG Qƒ£àdG ¿CG √ƒª°S GócDƒe

 Gó«°ùŒ »JCÉj ä’ÉéŸG ≈à°T ‘ äGQÉeE’G

 á©aôd øWƒdG AÉæHCG Oƒ¡Lh IOÉ«≤dG AÉ£©d

 Oƒ©°S øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S OÉ°TCG .ºgOÓH

 ¢SCGQ  IQÉeEG  QÉ«àNÉH  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U  øH

 ΩÉ©∏d á«é«∏ÿG áMÉ«°ù∏d áª°UÉY áª«ÿG

 ï°Sôj QÉ«àN’G Gòg ¿CG ¤EG GÒ°ûe .. 2021

 áMÉ«°ùdG  áWQÉN  ≈∏Y  IQÉeE’G  áfÉµe

 á£fi IQÉeE’G π©L ‘ º¡°ùjh á«ŸÉ©dG

.QGhõdGh ìÉ«°ùdG øe ójõŸ ÜòL

 äó¡°T  áª«ÿG  ¢SCGQ  IQÉeEG  ¿CG  ócCGh

 ÉjQÉ°†M  ’ƒ–  IÒNC’G  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN

 ôgÉ¶eh  ä’ÉéŸG  ™«ªL  ‘  ÓFÉg

 ≥∏©àj Éª«a á°UÉN áaÉc áeÉ©dG IÉ«◊G

 ôjƒ£Jh  ájƒ«◊G  äÉeóÿG  h  ≥aGôŸÉH

 äÉYÉ£≤dG  øe  OóY  ‘  á«àëàdG  á«æÑdG

 ÉgÒZh äÉeóÿG h á«ë°üdG h á«ª«∏©àdG

 á°†¡ædG ó«°UQ ¤EG á«Yƒf äÉaÉ°VEG πµ°T Ée

 »àdG  IQÉeE’G  Égó¡°ûJ  »àdG  ájQÉ°†◊G

 AÉªædGh QÉgORE’G ≥jôW ≈∏Y Éeób »°†ªà°S

.Qƒ£àdGh

 ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH ≈©°ùæ°S : √ƒª°S ∫Ébh

 »ª°SÉ≤dG ô≤°U øH Oƒ©°S ï«°ûdG ƒª°ùdG

 áª«ÿG ¢SCGQ ºcÉM ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 õjõ©J πLCG øe äÉ«fÉµeE’G πc Òî°ùJ ¤EG

 IQÉeE’G ¬H õ«ªàJ ÉŸ áaÉ≤ãdG ´É£b ºYOh

 á«°VQCG πµ°ûJ IÒÑc á«aÉ≤K äÉeƒ≤e øe

 ΩÉªàg’G ó«©°U ≈∏Y IÒÑc ábÓ£f’ áÑ∏°U

.ÚYóÑŸGh ´GóHE’G ºYOh ´É£≤dG Gò¡H

 ‘ äGQÉeE’G  ‘ ΩÓYE’G ´É£b QhO øYh

 ⁄É©dG  ∫ƒM  ádhódG  äGRÉ‚E’  èjhÎdG

 äÉjóëàdG πX ‘ á«æWƒdG ájƒ¡dG õjõ©Jh

.. áægGôdG á«ŸÉ©dG

 kIõ«cQ äGQÉeE’G ‘ ΩÓYE’G ¿CG √ƒª°S ócCG

 IBGôŸGh á«ªæàdGh ôjƒ£àdG õFÉcQ øe káª¡e

 á∏eÉ°ûdG  á°†¡ædG ¢ùµ©J »àdG á«≤«≤◊G

 Ωƒ≤j Ée ¿EG ∫Ébh .. äGQÉeE’G Égó¡°ûJ »àdG

 äGRÉ‚EG π≤f ó«©°U ≈∏Y ÉæàdhO ΩÓYEG ¬H

 πÑ≤à°ùŸG  ±Göûà°SGh  ⁄É©dG  ¤EG  ádhódG

 äÉjóëàdG §°Sh á«æWƒdG ájƒ¡dG ôjõ©Jh

.ôîØ∏d ƒYój áægGôdG á«ŸÉ©dG

 ÉæJƒb Qó°üe ÉfOÉ–G ¿CG : √ƒª°S ±É°VCGh

 ¿Éc Ée ≥«≤– øe Éæµ“ ¬∏°†ØHh Éfôîah

 π°†ØH ∂dPh π«ëà°ùe ¬fCG ≈∏Y ¬«dEG ô¶æj

 øWƒdG AÉæHCG Oƒ¡Lh Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b ájDhQ

 GQÉÑc Ωƒ«dG ™«ª÷G ¿CG GócDƒe .. Ú°ü∏îŸG

 ÉfÉÑ°T  h  ÉÑ«°T  AÉ°ùf  h  ’ÉLQ  GQÉ¨°Uh

 ≈∏Y  IÉ≤∏ŸG  á«dhDƒ°ùŸG  ºéM  ¿ƒcQój

 AÉªædGh Qƒ£àdG øe ójõe πLCG øe º¡≤JÉY

.‹É¨dG º¡æWƒd QÉgORE’Gh

 øH  Oƒ©°S  øH  óªfi ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh

 áª«ÿG  ¢SCGQ  ó¡Y  ‹h  »ª°SÉ≤dG  ô≤°U

 øe Iójôa áHôŒ ájhóMƒdG  ÉæàHôŒ ¿EG

 IóFGôdG áfÉµŸG ¤EG äGQÉeE’G äOÉb É¡Yƒf

 Oƒ¡éH Gó«°ûe .. É«dÉM É¡H ≈¶– »àdG

 øH ójGR ï«°ûdG ¬d QƒØ¨ŸG ¢ù°SDƒŸG óFÉ≤dG

 »àdGh - √GôK ˆG Ö«W - ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S

 á«gÉaQh GÒN É¡JôªK øWƒdG AÉæHCG »æéj

 ®ÉØ◊G ¤EG äGQÉeE’G AÉæHCG ÉYOh .. GQÉgOREGh

 â≤≤– »àdG äÉÑ°ùàµŸGh äGRÉ‚E’G ≈∏Y

 ‘  QÉgOR’Gh  Ωó≤àdG  IÒ°ùe  á∏°UGƒeh

.ä’ÉéŸG ≈à°T

 ‘ - áª«ÿG ¢SCGQ ó¡Y ‹h ƒª°S åMh

 ∫òH ≈∏Y ™ªàéŸG OGôaCG - √QGƒM ΩÉàN

 πc ‹É¨dG øWƒ∏d AÉ£©dG h ó¡÷G øe ójõe

 »àdG ΩÉ¡ŸG ∞∏àfl ‘h ¬∏ªY ™bƒe øe

.±hôX ájCG â–h É¡H Ωƒ≤j

á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj
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:zΩGh{`d ¢UÉN QGƒM »a áª«îdG ¢SCGQ ó¡Y »dh

 áfƒ≤jCG âë°VCG äGQÉeE’Gh .. ÉæJƒb Qó°üe ÉfOÉëJG

 É¡FÉæHCG áªjõYh É¡JOÉ«b ájDhôH k É«ªdÉY QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 ≥°ûf º¡°UÓNEÉHh AÉ°†ØdG Éæ≤fÉY øWƒdG AÉæHCG óYGƒ°ùH 

ïjôªdG Üƒ°U IOGQEGh áªjõ©H Éæ≤jôW

 áëFÉL ™e πeÉ©àdG ≈∏Y É¡JQób âàÑKCG äGQÉeE’G

 á«aGôàMÉH É¡JÉ«YGóàd …ó°üàdGh ÉfhQƒc

 á«é«∏îdG áMÉ«°ù∏d áª°UÉY áª«îdG ¢SCGQ QÉ«àNG

É«MÉ«°S ºdÉ©dG áWQÉN ≈∏Y É¡àfÉµe ï°SQ

 IOóéàªdG ¬àbÉWh á«≤«≤ëdG ¬JhôK øWƒdG ÜÉÑ°T

 á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG Iô«°ùe ∑ôëeh

 §°Sh ¬H Ωƒ≤j Éeh á«≤«≤ëdG IBGôªdG »æWƒdG ΩÓYE’G 

ôîØ∏d IÉYóe áægGôdG äÉjóëàdG

IQÉeE’G »a IôgGõdG á«ªæàdG Iô«°ùe õjõ©J πLCG øe ÜCGóH πª©f .. ô≤°U øH Oƒ©°S äÉ¡«LƒàH

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 äGƒ≤dG  ó«MƒJ  iôcòH  ∫ÉØàM’G  πãÁ  

 "  IóMƒdG  Ωƒj"  …ƒ÷G  ´ÉaódGh  ájƒ÷G

 πc  øe  ôjÉæj  øe  ¢SOÉ°ùdG  ±OÉ°üj  …òdG

 á∏aÉ◊G  á∏jƒ£dG  IÒ°ùŸÉH  kAÉØàMG  ΩÉY

 …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤∏d äGRÉ‚E’ÉH

 äGƒ≤dG äGRÉ‚EÉH ∂dòch äGQÉeE’G ádhO ‘

 ádhódG ¢ù«°SCÉJ òæe â©∏£°VG »àdG áë∏°ùŸG

 ´ÉaódGh  ,É¡JGQó≤e  ájÉªM  ‘  RQÉH  QhóH

 QÉ£NC’G πc á¡LGƒe ‘ ‹É¨dG É¡HGôJ øY

.äGójó¡àdGh

 »YÉaódG ∫É°üJÓd ájò«ØæàdG IQGOE’G Qó°üJh

 ÉeÉY 45 Qhôe áÑ°SÉæÃ - ´ÉaódG IQGRh ‘

 Qƒ£J øY É©°Sƒe Gôjô≤J - Égó«MƒJ ≈∏Y

 É¡££Nh  …ƒ÷G  ´ÉaódGh  ájƒ÷G  äGƒ≤dG

.á«∏Ñ≤à°ùŸG

 ´ÉaódGh  ájƒ÷G  äGƒ≤dG  ¿EG  ôjô≤àdG  ∫Ébh

 á«°VÉŸG  ΩGƒYC’G  ∫ÓN  âæµ“  …ƒ÷G

 á«ª∏Y ¢ù°SCG ≈∏Y ” …òdG §«£îàdG π°†ØHh

 ‘ äÉ«æ≤àdG çóMCG ™e πeÉ©àdG øe áª«∏°S

 ájƒL Iƒb óLhCG É‡ ìÓ°ùdGh OÉà©dG ∫É›

 äÉjóëàdG  á¡LGƒe  ≈∏Y  IQOÉb  ájöüY

 áfÉµŸG √ògh ,¬àjÉªMh øWƒdG øY ´ÉaódGh

 É¡æµd ,áFQÉW ±hôX Ió«dh øµJ ⁄ Iõ«ªàŸG

 á©HÉàŸGh  ÒÑµdG  ºYó∏d  áé«àf  äAÉL

 áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U øe áªFGódG

 óFÉ≤dG  ádhódG  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH

 å«M "ˆG ¬¶ØM" áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G

 IAÉØc øe äGƒ≤dG √òg ¬à≤≤M Ée ¿EG" :∫Éb

 ájôµ°ù©dG É«LƒdƒæµàdG ÜÉ©«à°SG ‘ IÒÑc

 ⁄ öü©dG  áÑcGƒe  ≈∏Y  IQó≤dGh  áeó≤àŸG

 ±hôX  ó«dh  ’h  kÉæ«g  hCG  kÓ¡°S  kGôeCG  øµj

 IôªKh á«æ°†e Oƒ¡÷ kÉéjƒàJ AÉL πH áFQÉW

 ádƒ≤Ÿ kGó«cCÉJh á∏eÉµàe ôjƒ£J á«é«JGÎ°S’

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

 ´QódG áë∏°ùŸG ÉæJGƒb âëÑ°UCG "ˆG ¬ªMQ"
."ÉææWh ájÉª◊ Ú°ü◊G êÉ«°ùdGh á«bGƒdG

 IÒÑµdG á«YƒædG á∏≤ædG ¿CG ôjô≤àdG í°VhCGh

 …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG É¡Jó¡°T »àdG

 ºYOh á«fCÉàe äÉ°SGQOh §£N áé«àf äAÉL

 Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  øe  Ú∏°UGƒàe  ΩÉªàgGh

 ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG QhO á«ªgCÉH É¡fÉÁEGh

 ó≤a ,ájöü©dG ádhódG õFÉcQ ióMEÉc …ƒ÷G

 º«¶æàdG øe á«dÉY áLQO á∏≤ædG √òg âÑcGh

 AÉæàbGh …öûÑdG öüæ©∏d ÖjQóàdGh OGóYE’Gh

 á«æ≤àdG  ¬«dEG  â∏°UƒJ  Ée  çóMC’  ¢ShQóe

 ™e ΩAÓàJ äGó©eh áë∏°SCG øe ájôµ°ù©dG

 äÉLÉ«àM’Gh  áãjó◊G  Üô◊G  äÉeõ∏à°ùe

.øWƒdG ≈ªM øY Ohò∏d áYÉaódG

 ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG Qƒ£J πMGôe ¿CG ócCGh

 ó°ùŒ ’ á«°VÉŸG  kÉeÉY 45 ∫ÓN …ƒ÷G

 ≈∏Y AGƒ°S ≥≤– …òdG RÉ‚E’G ºéM §≤a

 hCG  ÖjQóàdGh  ôjƒ£àdGh  åjóëàdG  ó«©°U

 ¬∏«gCÉJh …öûÑdG öüæ©dG OGóYEG ó«©°U ≈∏Y

 ¤EG  kÉ°†jCG  Ò°ûJ É‰EGh ,º«∏°S »ª∏Y πµ°ûH

 äÉÑ≤Y …CG RhÉŒ ≈∏Y QGöUE’Gh IOGQE’G Iƒb

.…öüY πµ°ûH äGƒ≤dG √òg AÉæH ¿hO ∫ƒ–

 Éeh á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ¬fCG ¤EG QÉ°TCGh

 …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG ¬«dEG â∏°Uh

 ò«Øæàd  OGó©à°SGh  ,á«dÉY  ájõgÉL  øe

 ¿Éc ⁄É©dG øe ¿Éµe …CG ‘ ΩÉ¡ŸG Ö©°UCG

 ΩGÎM’Gh ÜÉéYE’G QÉãe ÉæFÉæHCG AGOCG iƒà°ùe

 ,á≤jô©dG  ájôµ°ù©dG  äÉ°ù°SDƒŸG  πc  iód

 ÉÃ  GhOÉ°TCG  øjòdG  Ú∏∏ëŸGh  AGÈÿGh

 áYÉé°Th IQÉ¡eh IAÉØc øe ÉfDhÉæHCG √ô¡XCG

 Oƒ©jh  º¡«dEG  äóæ°SCG  »àdG  ΩÉ¡ŸG  πc  ‘

 IOÉ«≤dG  Oƒ¡L  ¤EG  õ«ªàŸG  iƒà°ùŸG  Gòg

 ∞∏àfl ‘ É¡FÉæHC’  äôah »àdG  Ió«°TôdG

 ≈bQCGh ,±hô¶dG π°†aCG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ´ôaCG

 çóMCGh ,ÖjQóàdGh OGóYE’Gh π«gCÉàdG ∫Éµ°TCG

 ¬∏c  ∂dPh  ,⁄É©dG  ‘ áë∏°SC’G  äÉeƒ¶æe

 PÉîJ’ á££flh á°ShQóe á«∏ªY QÉWEG ‘

 …òdG ƒëædG ≈∏Y …ôµ°ù©dGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG

.èFÉàædG π°†aCG ≥«≤– øª°†j

 á«JGQÉeE’G  ájƒ÷G  äGƒ≤dG  ¿CG  ôjô≤àdG  ócCGh

 á¶≤«dG  äÉLQO  ≈°übCÉH  ™àªàJ  âëÑ°UCG

 øWƒdG ¢VÉ«M øY Ohò∏d ájõgÉ÷Gh IQó≤dGh

 Iƒb âJÉHh √QGô≤à°SGh ¬FÉNQh ¬æeCG ¿ƒ°Uh

 ´OôdG ≈∏Y IQOÉb á«é«JGÎ°SG äGP áHQÉ°V

 πH  ,¬JOÉ«°Sh  øWƒdG  ÜGôJ  øY  ´ÉaódGh

 äÉª¡e  ‘  IÒÑc  á«∏YÉØH  ∑QÉ°ûJ  âJÉH

 á¡LGƒe ≈∏Y IQó≤dG É¡jódh á«dhOh á«ª«∏bEG

 øe  ¬H  ™àªàJ  Ée  π°†ØH  áaÉc  äÉjóëàdG

 IAÉØc  øeh  Iô£«°ùdGh  ¥ƒØàdG  ÜÉÑ°SCG

 áë∏°SC’G ∞∏àfl ΩGóîà°SG É¡d í«àJ á«dÉY

 á«NhQÉ°U äÉeƒ¶æeh äGôFÉW øe IQƒ£àŸG

.öü©dG É«LƒdƒæµJ ¬éàæJ Ée çóMCG øe

 »g …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G ÉæJGƒb ¿CG ÚHh

 ¢Uô–h ,áë∏°ùŸG äGƒ≤dG øe CGõéàj ’ AõL

 IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒàH πª©dG ≈∏Y ¢Uô◊G πc

 ,ºµdG πÑb ∞«µdG CGóÑÃ ΩÉªàg’Gh Ió«°TôdG

 ÜÉ©«à°SG  IQhöV  É¡æ«YCG  Ö°üf  á©°VGh

 áª°S  âJÉH  »àdG  IöUÉ©ŸG  É«LƒdƒæµàdG

 äGƒ≤dG ∫É› ‘ áãjó◊G áë∏°SCÓd á«°SÉ°SCG

 èeGÈdG  ÚeCÉJ  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,ájƒ÷G

 OÉéjEG ‘ º¡°ùJ »àdG á«∏«gCÉàdGh á«ÑjQóàdG

 öü©dG  ÖcGƒJ  áaÎfi  á«dÉàb  äGAÉØc

 Oƒ©jh Òæà°ùe ôµØH ¬JÉ«£©e ™e πeÉ©àJh

 IOÉ«≤dG  Oƒ¡L  ¤EG  õ«ªàŸG  iƒà°ùŸG  Gòg

 ∞∏àfl ‘ É¡FÉæHC’  äôah »àdG  Ió«°TôdG

 ≈bQCGh ,±hô¶dG π°†aCG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ´ôaCG

 çóMCGh ,ÖjQóàdGh OGóYE’Gh π«gCÉàdG ∫Éµ°TCG

 ‘ ¬∏c ∂dPh ,⁄É©dG ‘ áë∏°SC’G äÉeƒ¶æe

 QGô≤dG PÉîJ’ á££flh á°ShQóe á«∏ªY QÉWEG

 øª°†j …òdG ƒëædG ≈∏Y …ôµ°ù©dGh »°SÉ«°ùdG

 äGQÉeE’G ¿CG í°VhCGh èFÉàædG π°†aCG ≥«≤–

 iƒà°ùe ≈∏Y çóMC’G áî°ùædG Ωƒ«dG ∂∏à“

 áahô©ŸG  " 16 ±EG  " äÓJÉ≤e øe ⁄É©dG

 çóMC’G QGOGôdÉH ™àªàJ »àdG z60 ∑ƒ∏H{ `H

 2000 êGÒe äÓJÉ≤e ¤EG áaÉ°VE’ÉH kÉ«ŸÉY

 øe äGQÉeE’G  ádhód  kÉ°ü«°üN IQƒ£ŸG  -9

 GÒNCGh  á«dÉà≤dG  É¡JGQóbh  É¡àª¶fCG  å«M

 ô¡°T ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG á≤aGƒe äó°ùŒ

 " 35 ±EG" äÓJÉ≤e ™«H ≈∏Y 2020 Èªaƒf

 ƒ«c ΩEG "RGôW øe áë∏°ùe IÒ°ùe äGôFÉWh
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 äGôFÉ£dG øe á«YƒædG √òg ™«H ≈∏Y ≥aGƒJ

 ∂∏à“ ádhódG  √òg ¿CG  øe ÉgócCÉJ  ó©H  ’G

 øe  É¡æµ“  »àdG  á«LƒdƒæµàdG  äGQó≤dG

 »°ù«FQ ºYGO É¡fCGh á«dÉY IAÉØµH É¡∏«¨°ûJ

 »ª«∏bE’G QGô≤à°S’G h øeC’G ≥«≤– Oƒ¡÷

.‹hódGh

 Iƒb  âëÑ°UCG  äGQÉeE’G  ¿CG  ôjô≤àdG  ócCGh

 É¡jódh  ,ÜÉéYEÓd  IÒãe  ájƒL  ájôµ°ùY

 ¢ûYGO  º«¶æJ  áHQÉfi  ‘  πaÉM  πé°S

 ,øª«dG ‘ á«YöûdG øY ´ÉaódGh ,»HÉgQE’G

 »JGQÉeE’G OÉà©dG ´ƒæJ ≈∏Y Aƒ°†dG kÉ£∏°ùe

 ,äÓJÉ≤ŸG πª°ûJ IóY ä’É› ‘ √Qƒ£Jh

 QGòfE’G  º¶fh  ,ÖjQóàdGh  ,π≤ædG  äGôFÉWh

 iƒbC’G øª°V É¡∏©éj Ée ,ºµëàdGh ôµÑŸG

.á≤£æŸG ‘

 πµd  øjƒµàdGh  ICÉ°ûædG  ôjô≤àdG  ¢Vô©à°SGh

 å«M..  …ƒ÷G  ´ÉaódGh  ájƒ÷G  äGƒ≤dG  øe

 â°ù°SCÉJ å«M ájƒ÷G äGƒ≤∏d ájGóÑdG âfÉc

 øª°V ƒ÷G ìÉæL º°SÉH 1968/05/13 ‘

 »ÑXƒHCG ´ÉaO äGƒ≤d ájÈdG äGƒ≤dG π«µ°ûJ

 ¤hCG  ¬°ùØf  ïjQÉàdG  ‘  ¬«dEG  âª°†fGh

 ,™æ°üdG á«fÉ£jôH /Qóæ∏jBG/ ´ƒf øe äGôFÉ£dG

 ìÓ°S ≈ª°ùe OÉªàYG ” 1972/07/16 ‘h

 IOÉ«b ∫hCG â∏µ°T 1974/01/06 ‘h ,ƒ÷G

 ƒgh »ÑXƒHCG ´ÉaO äGƒb ‘ …ƒ÷G ìÉæé∏d

 Ωƒ«H kÉjƒæ°S ¬H ∫ÉØàM’G ºàj …òdG ïjQÉàdG

.…ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤∏d IóMƒdG

 1974 ΩÉY ‘ CGóH  ó≤a  …ƒ÷G  ´ÉaódG  ÉeCG

 âfÉch  ,…ƒL ´ÉaO  áYƒª› ∫hCG  π«µ°ûJ

 ,IQhô› º∏e 20 á«©aóe áYƒª› º°†J

 IOÉ«b ¤EG ≈ª°ùŸG Ò«¨J ” 1980 ΩÉY ‘h

 1975/07/10  ïjQÉàHh  ,…ƒ÷G  ´ÉaódG

 ïjQÉàHh  ,º∏e  30  ájQÉ£H  â∏µ°T

 35 áÑ«àc º°SG É¡«∏Y ≥∏WCG 1984/11/06

 áÑ«àc º°SG É¡«∏Y ≥∏WCG ∂dP ó©H •/Ω º∏e

.¢UÉbh »HCG øH ó©°S

 äGƒ≤dG èeO ” 1987/06/28 ïjQÉJ ‘h

 IOÉ«b â– …ƒ÷G ´ÉaódG  IOÉ«bh ájƒ÷G

 ájƒ÷G äGƒ≤dG IOÉ«b ≈ª°ùe πª– IóMGh

.…ƒ÷G ´ÉaódGh

 ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG ¿CG ¤EG ôjô≤àdG QÉ°TCGh

 IOÉ«≤dG  äÉ¡«LƒJ  π°†ØH  âëÑ°UCG  …ƒ÷G

 á¶≤«dG  äÉLQO  ≈°übCÉH  ™àªàJ  Ió«°TôdG

 øWƒdG ≈ªM øY Ohò∏d ájõgÉ÷Gh IQó≤dGh

 Gòg  πch  ,√QGô≤à°SGh  ¬FÉNQh  ¬æeCG  ¿ƒ°Uh

 øe  π©L  ób  ôªà°ùŸG  åjóëàdGh  Qƒ£àdG

 áHQÉ°V Iƒb …ƒ÷G ÉæYÉaOh ájƒ÷G ÉæJGƒb

 ´ÉaódGh ´OôdG ≈∏Y IQOÉb á«é«JGÎ°SG äGP

.¬JGhôKh ¬JOÉ«°Sh øWƒdG ÜGôJ øY

 ¿CG  âYÉ£à°SG  ájƒ÷G  äGƒ≤dG  ¿CG  í°VhCGh

 ÖjQóàdGh »é«JGÎ°S’G §«£îàdG QÉªK »æŒ

 É¡JGQób  õjõ©àd  ±OÉ¡dG  ∞ãµŸG  »bGôdG

 á«ª∏©dG  É¡JGÈNh  É¡JÉ«fÉµeEG  ôjƒ£Jh

 IAÉØµH  õ«ªŸG  ÉgQhO  AGOCG  É¡d  í«àJ  »àdG

 çó◊G í«∏°ùàdG ‘ Qƒ£àdG ÖcGhh ,QGóàbGh

 ™aôH á«æWƒdG QOGƒµdG AÉæH ‘ πKÉ‡ Qƒ£J

 ΩÉ¡ŸG iƒà°ùe ‘ ¿ƒµàd kÉ«ª∏Y ÉgGƒà°ùe

 É«LƒdƒæµJ  øe  Ió«Øà°ùe  É¡«dEG  á∏cƒŸG

 ‘  ájöü©dG  äÉ«æ≤àdG  çóMCGh  öü©dG

 IOó©àŸG äGôFÉ£dGh …ƒ÷G í∏°ùàdG ∫É›

 ádhód  ájƒ÷G  äGƒ≤dG  íÑ°üàd  ,¢VGôZC’G

 áHQÉ°V Iƒb öUÉæY øe ¬µ∏à“ ÉÃ äGQÉeE’G

 ôWÉfl  hCG  äGójó¡J  ájCG  ´OQ  ≈∏Y  IQOÉb

 ájÉªMh ÚeCÉJ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,ádhód G ¬LGƒJ

.º∏°ùdG âbh ádhódG AGƒLCG

 ájƒ÷G  ójGR  øH  áØ«∏N  á«∏c  ¿CG  ócCGh

 õ«ªà∏d  GQÉ°ùe  É¡°ù«°SCÉJ  òæe  âé¡àfG

 É«LƒdƒæµàdGh äGQƒ£àdG áÑcGƒeh ìÉéædGh

 π°†ØH  áØ∏àîŸG  ¿GÒ£dG  ä’É›  ‘

 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ájÉYQ

 ≈∏YC’G óFÉ≤dG ádhódG ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR

 äÉ¡«LƒàdGh ,"ˆG ¬¶ØM" áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d

 óªfi  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Iôªà°ùŸG

 ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿É«¡f ∫BG ójGR øH

 ÉgGôf å«M áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G óFÉ≤dG

 »ª∏Y è¡æe ∫ÓN øe πª©J áflÉ°T Ωƒ«dG

 IOÉjôdGh QÉµàH’G óYGƒb ï«°SôJ ≈∏Y »æÑe

 ¿CÉH  É¡àjDhQ  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ájôµ°ù©dG

 ájƒ÷G äÉ«∏µdG »bQCG ¢ùaÉæJ IóFGQ íÑ°üJ

 äGƒæ°ùdG ∫ÓN á«∏µdG â°UôMh ⁄É©dG ‘

 ∂dPh …öûÑdG öüæ©dG ôjƒ£J ≈∏Y á«°VÉŸG

 É¡JÉÑ∏£àeh á«ÁOÉcC’G IOƒ÷G ÚH ™ª÷ÉH

.É¡JGóéà°ùeh ájôµ°ù©dGh á«æ≤àdG IOƒ÷Gh

 »°SGQódG  èeÉfÈdG  ôjô≤àdG  ¢Vô©à°SGh

 IQhO  èeÉfôH  ¥ô¨à°ùj  …òdGh  Úë°Tôª∏d

 òæe  äGƒæ°S  3  Ióe  øjQÉ«£dG  Úë°TôŸG

 ,º¡LôîJ ≈àM á«∏µdÉH Úë°TôŸG ¥ÉëàdG

 ∞æ°üe QÉ«W ΩRÓe áÑJôH êôîàj º¡æe πc h

 äGƒ≤dG ‘ ÉjƒL ÉeRÓe hCG GQÉ«W ¿ƒµj ¿CÉH

 èeÉfÈdG  πª°ûjh  …ƒ÷G  ´ÉaódGh  ájƒ÷G

 Ωƒ∏©dGh ájôµ°ù©dG Ωƒ∏©dG á°SGQO »ÁOÉcC’G

 áaÉ°VEG á«°ü°üîàdG ¿GÒ£dG Ωƒ∏Yh áeÉ©dG

 áÑ°ùædÉH ¿GÒ£dG ≈∏Y »∏ª©dG ÖjQóàdG ¤EG

 áÑ°ùædÉH  á«°ü°üîàdG  OGƒŸGh  øjQÉ«£∏d

 ÚéjôÿG πgDƒj É‡ …ƒ÷G OÉæ°SE’G •ÉÑ°†d

 Ωƒ∏Y  ¢SƒjQƒdÉµÑdG  áLQO  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d

 •ÉÑ°V hCG øjQÉ«W •ÉÑ°†c πª©dGh ¿GÒ£dG

.áë∏°ùŸG äGƒ≤dÉH …ƒL OÉæ°SEG

 çÉfE’G  øjQÉ«£dG  äGQhO ¤EG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh

 òæe  äGƒæ°S  3  èeÉfÈdG  ¥ô¨à°ùj  å«M

 ,º¡LôîJ ≈àM á«∏µdÉH Úë°TôŸG ¥ÉëàdG

 QÉ«W  ΩRÓe  áÑJôH  êôîàj  º¡æe  πch

 ‘ ÉjƒL ÉeRÓe hCG kGQÉ«W ¿ƒµj ¿CÉH ∞æ°üe

 QÉ°TCG  Éªc..  …ƒ÷G  ´ÉaódGh  ájƒ÷G  äGƒ≤dG

 øjQÉ«£dG  ¿GÒ£dG  Ωƒ∏Y  ¢SƒjQƒdÉµH  ¤EG

 ΩÉ¶f  ¬«a  á«∏µdG  ≈æÑàJ  …òdG  øjôµ°ù©dG

 á«°SGQO áæ°S πc ¿ƒµàJh …ƒæ°ùdG á°SGQódG

 èeÉfÈdG ¿ƒµàjh , á«°SGQO ∫ƒ°üa /3/ øe

 áYÉ°S 148 ‹ÉªLEÉH á«°SGQO äGƒæ°S 3 øe

.Ióªà©e

 äGôFÉ£dG  º¶f  ¢SƒjQƒdÉµH  ¤G  QÉ°TCG  Éªc

 »cÉë«d  ºª°U  …òdG  QÉ«W  ¿hóH  á∏°SôŸG

 Ëó≤àdh á«dhódG á«LPƒªædG ¿GÒ£dG èeGôH

 á«fGó«ŸG  äGQÉ¡ŸGh  á«ÁOÉcC’G  äÉ°SGQódG

 …ƒàëj å«M ∫ÉéŸG Gòg Ú∏eÉ©dG •ÉÑ°†∏d

 õ«“ πÑ°Sh ¿GÒ£dG äÉ«∏ªY ≈∏Y èeÉfÈdG

 ¿GÒ£dG OÉ°UQCGh ájƒ÷G áÑbGôŸGh äGôFÉ£dG

 QÉªbC’ÉH  áMÓŸGh  ä’É°üJ’G  áª¶fCGh

 ºµëàdG  ¥ôWh  äGôFÉ£dG  º¶fh  á«YÉæ°üdG

 QÉ«W  ¿hóH  äGôFÉ£∏d  QÉ©°ûà°S’G  áª¶fCGh

 ¿GÒ£dGh »¡«Ñ°ûàdG ¿GÒ£dG ¤G áaÉ°VE’ÉH

.äGôFÉ£dG √òg ≈∏Y »∏ª©dG

 Qƒ£àdG áÑcGƒe πLCG øe ¬fCG ôjô≤àdG í°VhCGh

 k’hCG ¬à©HÉàeh ¿GÒ£dG ä’É› ‘ ôªà°ùŸG

 áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d áeÉ©dG IOÉ«≤dG âeÉb ∫hCÉH

 çóMCG Ö∏éH …ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dGh

 á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G øe º∏©dG ¬«dEG π°UƒJ Ée

 ójóL ΩÉ¶f á«∏µdG iód óLƒ«a ,äÉ¡Ñ°ûŸGh

 ” ⁄É©dG ‘ ¬Yƒf øe ó«MƒdG ¿ƒµj OÉµj

 á«∏µdG ‘ ¢SQóJ »àdG OGƒŸG ™«ªéH ¬æjõîJ

 ¢Uƒ°üædGh ÊÉ«ÑdG º°SôdÉc É¡∏FÉ°Sh áaÉµH

 äGôFÉ£dG  áª¶fCGh  ¿GÒ£dG  Ωƒ∏Yh  Qƒ°üdGh

 íÑ°UCG ≈àM ÖjQóàdG ∫É› ‘ áeóîà°ùŸG

 ¿GÒ£dG OGƒe øe IOÉe …CG á°SGQO øµªŸG øe

.ájó«∏≤àdG ìÉ°†jE’G πFÉ°Sh ¤G ´ƒLôdG ¿hO

 çóMCG á«∏µdG iód óLƒj ¬fCG ôjô≤àdG ÚHh

 ´GƒfCG  ∞∏àîŸ  »¡«Ñ°ûàdG  ¿GÒ£dG  Iõ¡LCG

 AGƒ°S  á«∏µdG  ‘  IOƒLƒŸG  äGôFÉ£dG

 óLƒj å«M áeó≤àŸG hCG  É¡æe á«°ù«°SCÉàdG

 πª°ûj  /∑ƒ¡dG/  IôFÉ£d  πeÉµàe  ¬Ñ°ûe

 äÉØ°UGƒŸG ≈∏Y …ƒàëjh á«cô◊G á«MÉædG

 ájó«∏≤àdG äGôFÉ£dG É¡H Ωƒ≤J »àdG äGQÉ¡ŸGh

 áfÉ«°üdGh âbƒdG öüàîjh áæµ‡ áØ∏µJ πbCÉH

 iƒà°ùe  ¤G  øjQÉ«£dG  IAÉØc  øe  ™aôjh

 ∫ÓN øe Iõ¡LC’G √òg IQGOEG  ºàJh ,Ωó≤àe

 ¬«a ádhódG AÉæHCG áÑ°ùæH πeÉµàe πªY ≥jôa

 ≥«°ùæàdG ìÉæL ¤G áaÉ°VEG %80 ¤EG π°üJ

 √òg π«¨°ûJh ÒaƒàH Ωƒ≤j …òdGh õ«¡éàdGh

.Iõ¡LC’G

 äGƒ≤dG  ó¡©e  äGRÉ‚G  ôjô≤àdG  ¢Vô©à°SGh

 AÉ°ûfG  ”  …òdG  …ƒ÷G  ´ÉaódGh  ájƒ÷G

 ‘h 1980/8/1 ‘ …ƒ÷G ´ÉaódG á°SQóe

 ó¡©e ¤G á°SQóŸG ôjƒ£J ” 1991 / 6/2

.…ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG

 ájƒ÷G  äGƒ≤dG  ó¡©e  ¿CG  ôjô≤àdG  ócCGh

 ôjƒ£J ¬JÉjƒdhCG  øe Ωƒ«dG  …ƒ÷G ´ÉaódGh

 áÑcGƒŸ áaÉc ÉgöUÉæ©H á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG

 ≈àM äGó©ŸGh áë∏°SC’G ‘ πFÉ¡dG Qƒ£àdG

 …òdG iƒà°ùŸG ¤EG äGQhódG »éjôîH π°üj

 ‘ ∂dPh ,áaÉc äÉjóëàdG á¡LGƒŸ º¡∏gDƒj

 á°UÉN áØ°üHh Ió≤©ŸG ∫Éà≤dG ±hôX πX

 ™e ≥aGƒàj ÉÃh ácÎ°ûŸG ájƒ÷G äÉ«∏ª©dG

 IQGOEG Ö«dÉ°SCGh äGó©ŸGh áë∏°SC’G ‘ Qƒ£àdG

 á«°ù«FôdG  ±GógCÓd É≤«≤–h ∫Éà≤dG  ∫ÉªYCG

 ó¡©ª∏d á«é«JGÎ°S’G á£ÿG É¡àæª°†J »àdG

."
 …ƒ÷G ´ÉaódGh áHƒ÷G äGƒ≤dG ó¡©e ≈©°ùjh

 äGƒ≤∏d ógÉ©e IöûY π°†aCG øª°V ¿ƒµj ¿C’

 ∂dPh  ⁄É©dG  ‘  …ƒ÷G  ´ÉaódGh  ájƒ÷G

 ´ÉaódGh  ájƒ÷G  äGƒ≤dG  »Ñ°ùàæe  π«gCÉàH

 ÉÃh  á«ÑjQóàdG  Ö«dÉ°SC’G  π°†aCÉH  …ƒ÷G

.…ƒ÷G ´ÉaódGh ájƒ÷G äGƒ≤dG ±GógCG ≥≤ëj

 ájƒ÷G  äGƒ≤dG  QhO  ôjô≤àdG  ¢Vô©à°SGh

 Ée á«fÉ°ùfE’G äÉ«∏ª©dG ‘ …ƒ÷G ´ÉaódGh

 ΩÉ¡ŸG øe ójó©dG ‘ ájƒ÷G ÉæJGƒb ¬Jô¡XCG

 á«∏ªY ‘ AGƒ°S É¡«dEG â∏chCG »àdG á«LQÉÿG

 hCG øª«dG ‘ zπeC’G IOÉYEGh Ωõ◊G áØ°UÉY{

 z¢ûYGO{ º«¶æJ ó°V ‹hódG ∞dÉëàdG øª°V

 »àdG  IOÉ°TE’Gh  ôjó≤àdG  ¿EG  å«M  »HÉgQE’G

 …ƒ÷G  ´ÉaódGh  ájƒ÷G  äGƒ≤dG  ¬H  â«¶M

 Ò°ùf ÉæfCG ócDƒj ⁄É©dG ∫hO øe ójó©dG øe

 Éæd  ¬àª°SQ  …òdG  ,í«ë°üdG  ≥jô£dG  ‘

 ¿ƒµJ  ¿CÉH  Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«b  äÉ¡«LƒJ

 »àdG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG Iõ«cQ ájƒ÷G ÉæJGƒb

 ,πNGódG ‘ πeÉ°ûdG QGô≤à°S’Gh øeC’G Rõ©J

 QGô≤à°S’Gh øeC’G IOÉYEG ‘ á«∏YÉØH ∑QÉ°ûJh

 ÉæJGƒb âëÑ°UCG ≈àM ⁄É©dGh á≤£æŸG ‘

 ìhQ åHh Ióéæ∏d  kÉfGƒæY Ωƒ«dG  áë∏°ùŸG

 ‘  AGô≤ØdGh  ÚLÉàëŸG  ¢SƒØf  ‘  πeC’G

 É«fÉ°ùfEG Éé¡f ∂dòH Ió°ù› ,⁄É©dG ´É≤H

 »àdG ∫hódG ™«ªL ™e øeÉ°†àdG ‘ Ó«Ñf

.á«fÉ°ùfEG äÉjó– hCG äÉeRCG ¬LGƒJ

 …ƒ÷G ´ÉaódGh  ájƒ÷G äGƒ≤dG  QhO πã“h

 äGQÉeE’G ádhO øe …ƒ÷G öù÷G ò«ØæJ ‘

 äGóYÉ°ùŸG  π≤æd  ⁄É©dG  ∫hO  ∞∏àfl ¤EG

 öùL ≥jôW øY ∂dPh ,äGOGóe’Gh á«fÉ°ùfE’G

 ájôµ°ù©dG øë°ûdG äGôFÉW øe ¿ƒµàj …ƒL

 QGôb AÉLh ,/ø°Tƒ«dG/ IôFÉWh /130-C/

 á«∏ªY  ‘  ácQÉ°ûŸÉH  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG

 ÒÑµdG  Qhó∏d  kÓªµe  ΩÓ°ùdG  ¢Vôah  ßØM

/ á«∏ªY ∫ÓN äGQÉe’G  AÉæHCG  ¬Ñ©d  …òdG

 äGQÉe’G  Qƒ≤°U  á°UÉN  /AÉ°†«ÑdG  …OÉjC’G

 ‘ á«dÉY IQóbh á≤FÉa IQÉ¡e GƒàÑKG øjòdG

 äÉ©∏£dGh á«JÉ«∏ª©dG äÉÑ∏£àe ™e πeÉ©àdG

 ∂dPh á≤£æŸG á©«ÑW ‘ ¥ôØdG ºZQ ájƒ÷G

 2 /ÖLGƒdG Iƒb/ ‘ º¡àcQÉ°ûe ∫ÓN øe

/  äGôFÉW  øe  áYƒªéÃ  /äGQÉe’G  ô≤°U

 äÉ«∏ªY  ájöS  ¤G  áaÉ°VE’ÉH  /»°ûJÉH’G

 øe  º¡fGƒNEÉH  º¡bÉ◊G  ”  å«M  á°UÉN

 /Éaƒ°Sƒc/  ‘  IóLGƒàŸG  ájÈdG  äGƒ≤dG

 øeC’G  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  πLCG  øe  ∂dPh

 Qƒ≤°U ´É£à°SGh.. á≤£æŸG ∂∏J ‘ QGô≤à°S’Gh

 ¿G º¡JQGóLh º¡JQób GƒàÑKG øjòdG äGQÉe’G

/ øe kÉ«eƒj äÉ©∏W ¢ùªN ∫ó©Ã Gƒeƒ≤j

 øjóëàe ¢SÉªM πµH /¢ùcƒc/ ¤EG /ÉfGÒJ

 IQÉÑY á≤£æŸG âfÉc å«M ôWÉîŸG ∂dòH

 Gòg  ,∫ÉÑ÷G  øe  π°SÓ°Sh  ájOhCG  øY

 πµ°ûJ »àdG QÉ£eC’Gh ÜÉÑ°†dG ¤EG áaÉ°VE’ÉH

 ∫É°üjEG πLG øe âbƒdG º¶©e ‘ kGÒÑc kÉ≤FÉY

 ‘ É¡«≤ëà°ùe ¤G áKÉZE’G OGƒeh äGóYÉ°ùŸG

.ÚÄLÓdG áeÉbEG ô≤e

 Qƒ≤°U ìÉ‚ ΩÉàÿG ‘ ôjô≤àdG ¢Vô©à°SGh

 ∞dÉëàdG äGƒb øª°V ácQÉ°ûŸG ‘ äGQÉeE’G

 ºgAÉª°SCG  Ghô£°S øjòdG ,øª«dG ‘ »Hô©dG

 IódÉÿG øWƒdG  IôcGP  ‘ Qƒf øe ±ôMCÉH

 Gƒeóbh á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ÚàeC’G ïjQÉJh

 ÉææWh AÉæHCG ádÉ°UCG ≈∏Y ¥OÉ°üdG êPƒªædG

 Ihób  ÒN  º¡fCG  π©ØdÉH  GƒàÑKCGh  ,‹É¨dG

.á∏Ñ≤ŸGh á«dÉ◊G ∫É«LCÓd

äGRÉéfE’G øe kÉeÉY 45.. …ƒédG ´ÉaódGh ájƒédG äGƒ≤dG



:ΩGh-»HO

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

 …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ »HO ó¡Y ‹h ,Ωƒàµe

 ™°VƒdG  OÉ©HCG  á°SGQO  π°UGƒJ  »HO  áeƒµM  ¿CG

 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  ‘  ¬JGQƒ£Jh  øgGôdG

 äÉ«é«JGÎ°SG ôjƒ£àd ∂dPh ,⁄É©dG É¡H ôÁ »àdG

 √òg ™e á«dÉ©ah IAÉØµH πeÉ©àdG Éæd í«àJ á«∏ªY

 ÉfhQƒc áëFÉL áeRCG äÉ«YGóJ AGƒàMGh ,á∏MôŸG

.IQÉeE’G ‘ …OÉ°üàb’G ñÉæŸGh ∫ÉªYC’G áÄ«H ≈∏Y

 kÓªY »JCÉJ »HO áeƒµM Oƒ¡L ¿CG √ƒª°S í°VhCGh

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

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

 øe ∞«ØîàdG ¤EG á«eGôdG ,"ˆG √ÉYQ" »HO ºcÉM

 áeRÓdG  äÉeƒ≤ŸG  ÒaƒJh  ,á«ŸÉ©dG  áeRC’G  QÉKBG

 ‘É©àdG  IÒJh  ™jöùJh  ,∫ÉªYC’G  ájQGôªà°S’

 ≥«≤–h ,ájOÉ°üàb’G  ÉæJÉÑ°ùàµe ≈∏Y ®ÉØë∏d

 ‘  áMÉàŸG  ¢UôØdG  áaÉc  øe  IOÉØà°SG  ≈°übCG

 √ƒª°S kGócDƒe ,áëFÉ÷G QÉ°ùëfG ó©H Ée á∏Môe

 äÉfÉµeE’Gh  OQGƒŸG  áaÉc  Òî°ùJ  ‘  QGôªà°S’G

 πÑ≤à°ùª∏d  kGOGó©à°SG  ÌcC’G  áæjóŸG  »HO  ¿ƒµàd

.QÉªãà°SÓd kÉHòLh

 äÉ¡«Lƒàd  kGò«ØæJ"  :»HO  ó¡Y  ‹h  ƒª°S  ∫Ébh

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

 äGõØëŸG  øe  á°ùeÉN  áeõM  Ωƒ«dG  ÉfóªàYG

 ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG øe OóY ºYód ájOÉ°üàb’G

 á∏Môª∏d kGó«¡“ ájƒªæàdG ÉæJÒ°ùe ™aód »HO ‘

 ƒëf Iƒbh á≤ãH ¿ƒ°VÉe øëfh.. ƒªædG øe á∏Ñ≤ŸG

."»HO ‘ á«©«Ñ£dG IÉ«◊G IOƒYh ‘É©àdG

 É¡à°Vôa  »àdG  äÉjóëàdG  ºZQ"  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 Éæ©°Vh  ¿CG  ’EG  ⁄É©dG  iƒà°ùe  ≈∏Y  áëFÉ÷G

 äÉeƒ≤ŸG øe Éæjódh ,ôªà°ùe ø°ù– ‘ …OÉ°üàb’G

 ¢ùµ©fGh  ,IOÉjôdG  ≥«≤– ≈∏Y ÉæJQób Rõ©j Ée

 äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ‘É©J IÒJh áYöS ‘ ∂dP

 äGÒKCÉJ  RhÉŒ  ™eh  ,ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’Gh

 á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG πªëà°S ,øgGôdG »ŸÉ©dG ™°VƒdG

 øjôªãà°ùŸGh ∫ÉªYC’G OGhôd øµÁ IójóL kÉ°Uôa

."É¡æe IOÉØà°S’G

 Iójó÷G ájOÉ°üàb’G õaGƒ◊G áeõM áª«b â¨∏Hh

 ¿ƒ«∏e 315 »HO ó¡Y ‹h ƒª°S ÉgóªàYG »àdG

 ¤EG  É¡à©aQ  »àdG  äÉ«°UƒàdG  ≈∏Y  kAÉæH  ºgQO

 ƒª°S  á°SÉFôH  »HO  OÉ°üàbG  ºYO  áæ÷  √ƒª°S

 ¢ù«Fôd  ÊÉãdG  ÖFÉædG  ,ó«©°S  øH  óªMCG  ï«°ûdG

 äÉYÉ£≤dG ºYO á∏°UGƒe ±ó¡H ,…ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 IÎa ójó“ ≈∏Y â∏ªà°TGh ,áØ∏àîŸG ájOÉ°üàb’G

 õ«ØëàdG ΩõM ‘ áæ∏©ŸG äGQOÉÑŸG ¢†©H ¿ÉjöS

 É¡fÉjöS Ióe â¡àfG »àdGh á≤HÉ°ùdG ájOÉ°üàb’G

 iôNCG ô¡°TCG 6 IóŸ ∂dPh 2020 Èª°ùjO ájÉ¡æH

 OGó©à°SÓd ,2021 ƒ«fƒj ≈àM ôjÉæj øe kGQÉÑàYG

 …OÉ°üàb’G  ƒªædG  IÒ°ùe  ‘  kGOó›  ¥Ó£fÓd

 ,OÉà©ŸÉc ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G ádhGõe IOhÉ©eh

 …OÉ°üàb’G  õ«ØëàdG  ΩõM ‹ÉªLEG  ∂dòH  ™ØJÒd

 πFGhCG á«ŸÉ©dG áeRC’G ájGóH òæe »HO É¡àeób »àdG

.ºgQO QÉ«∏e /7^1/ øe ÌcCG ¤EG »°VÉŸG ΩÉ©dG

 AÉØYE’G √ƒª°S ÉgóªàYG »àdG äGQOÉÑŸG øª°†àJh

 ájQÉéàdG  äBÉ°ûæŸG  ™«ª÷  ¥Gƒ°SC’G  Ωƒ°SQ  øe

 ΩÉ©dG  ∫ÓN  §≤a  IóMGh  IôŸ  íæÁ  ¥OÉæØdGh

 ¢†«ØîàdG øe óØà°ùJ ⁄ »àdG äÉYÉ£≤∏d 2021

 ¿Éª°†d  2020  ΩÉY  ∫ÓN  á≤HÉ°ùdG  Ωõ◊G  ‘

 OGOÎ°SÉH √ƒª°S ¬Lhh ,™«ª÷G IOÉØà°SGh ádGó©dG

 ºYÉ£ŸGh  á«ÄWÉ°ûdG  ÒZ  á«bóæØdG  äBÉ°ûæŸG

/ ¥OÉæØdG äÉ©«Ñe º°SQ øe %50 É¡«a á∏eÉ©dG

 ∂dòch ,/º°SôdG ‹ÉªLEG øe %3^5 ∫OÉ©j Ée …CG

.áMÉ«°ùdG ºgQO º°Sôd áÑ°ùædÉH ∫É◊G

 ”  ,äÉ«dÉ©ØdGh  ¬«aÎdGh  áMÉ«°ùdG  ´É£b  ‘h

 AÉ¨dE’Gh π«LCÉàdG Ωƒ°SQ ™«ªL øe AÉØYE’G ójó“

 ,á«°VÉjôdGh á«¡«aÎdG á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG áaÉµd

 ó«ªŒ ójó“h ,äGô“DƒŸGh  ¢VQÉ©ŸG  É¡«a  ÉÃ

 ÉgÒZh íjQÉ°üàdG QGó°UEGh ôcGòàdG Ωƒ°SQ ≥«Ñ£J

 á«¡«aÎdG äÉ«dÉ©ØdG ≈∏Y á«eƒµ◊G Ωƒ°SôdG øe

.∫ÉªYC’Gh

 ójó“ …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ ƒª°S óªàYG Éªc

 ¿hóH  ájQÉéàdG  ¢üNôdG  ójóŒ IQOÉÑe  ¿ÉjöS

 á©aódG •öT AÉ¨dEGh ,QÉéjE’G Oƒ≤Y ójóŒ á«eGõdEG

 Ωƒ°SôdG §«°ù≤J ∫ƒÑ≤d %25 áÑ°ùæH OóëŸG ¤hC’G

 ¢ü«NÎdG ójóŒh ¢ü«NÎdÉH á°UÉÿG á«eƒµ◊G

 ójó“ ≈∏Y IhÓY ,≈fOCG óM ¿hóHh …ô¡°T πµ°ûH

 ≈∏Y äÉfÉ°†ë∏d %50 áÑ°ùæH QÉéjE’G ¢†«ØîJ

.áaô©ŸG ¥hóæ°U á°ù°SDƒŸ á©HÉàdG »°VGQC’G

 á«Ñ∏°ùdG  äÉ«YGóàdG  ºZQ  ¬fCG  ¤EG  IQÉ°TE’G  QóŒ

 ó néà°ù oŸG  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  áëFÉL  »°ûØJ  AGôL

 ¿óŸG ióMEÉc »HO äRôH ,⁄É©dG äGOÉ°üàbG ≈∏Y

 ájOÉ°üàbG  äGQOÉÑeh  §£N  ìôW  ‘  IQOÉÑŸG

 äÉjóëàdG ™e πeÉ©àdG á«dÉ©a õjõ©àd ,á«bÉÑà°SG

 ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG óaQ ≈∏Y õ«cÎdG ™e ,á∏ªàëŸG

 ,á«Ñ∏°S äÉ«YGóJ ájCG AGƒàM’ ájOÉ°üàbG õaGƒëH

 OGhQh øjôµàÑª∏d áHPÉL á¡Lƒc É¡JOÉjQ kIócDƒe

.øjôªãà°ùŸGh ∫ÉªYC’G

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  ˆGóÑY  ï«°ûdG  ƒª°S  ÉYO

 ¢ù∏› ¢ù«FQ ‹hódG ¿hÉ©àdGh á«LQÉÿG ôjRh

 ‘  Ú∏eÉ©dG  áaÉc  ájöûÑdG  OQGƒŸGh  º«∏©àdG

 øÃ  á°UÉÿGh  á«eƒµ◊G  á«ª«∏©àdG  äBÉ°ûæŸG

 »≤∏J ¤EG ¿ƒØXƒŸGh ¿ƒjQGOE’Gh ¿ƒª∏©ŸG º¡«a

 ádhódG Oƒ¡÷ ÉªYO "19 ó«aƒc" ¢ShÒa ìÉ≤d

 ÌcCG º«©£àH áaó¡à°ùŸG áÑ°ùædG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘

 ™HôdG ∫ÓN ádhódG ¿Éµ°S øe áFÉŸG ‘ 50 øe

 ¤EG  IOƒ©dG  πLCG  øeh  …QÉ÷G  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G

 º¡àeÓ°S ¿Éª°†d ¢SQGóŸG ‘ á«©«Ñ£dG IÉ«◊G

.áÑ∏£dG ÉæFÉæHCG áeÓ°Sh

 ¢ù∏› ´ÉªàLG  √ƒª°S  ¢SDhôJ  ∫ÓN ∂dP  AÉL

 á«æ≤J ÈY ó≤Y …òdG ájöûÑdG OQGƒŸGh º«∏©àdG

.ó©H øY »FôŸG ∫É°üJ’G

 ‘ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ˆGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ¬LƒJh

 ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ¤EG áÄæ¡àdÉH ´ÉªàL’G π¡à°ùe

 ºgOƒ¡L  ≈∏Y  É«æãe  ójó÷G  ΩÉ©dG  áÑ°SÉæÃ

 áæ°ùdG  ∫ÓN  πª©dG  ‘  º¡«fÉØJh  á°ü∏îŸG

 ôÁ »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX ‘ á«°VÉŸG

.⁄É©dG É¡H

 äGRÉ‚E’ÉH  √RGõàYGh  √ôîa  øY  √ƒª°S  ÈYh

 á«∏ª©dG ájQGôªà°SG ¿Éª°†d É¡≤«≤ëàH GƒeÉb »àdG

 πÑ≤à°ùŸG ∫É«LCG AÉæÑd É¡H AÉ≤JQ’Gh á«ª«∏©àdG

 QOGƒµdG äGQób Úµªàd ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ÖfÉL ¤EG

 º¡fƒc ÜÉÑ°ûdG äÉbÉW ‘ QÉªãà°S’Gh ájöûÑdG

 AÉ°†YC’ É«æªàe øWƒdG Gòg ‘ á«≤«≤◊G IhÌdG

 ‘  äÉMÉéædG  øe  ójõŸGh  ≥«aƒàdG  ¢ù∏éŸG

.ójó÷G ΩÉ©dG

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

 ¿hÉ©Jh  ∞JÉµJ  Ö∏£àj  á∏MôŸG  √òg  RhÉŒ

 »Yh ‘ ¬à≤K øY ÉHô©e ™ªàéŸG OGôaCG  áaÉc

 äBÉ°ûæŸG ‘ Ú∏eÉ©dG áaÉch »ª«∏©àdG QOÉµdG

 á«dÉ◊G á∏MôŸG ‘ ºgQhO á«ªgCÉH á«ª«∏©àdG

 áëFÉ÷G ≈∏Y Iô£«°ù∏d ádhòÑŸG Oƒ¡÷G ºYO ‘

.º¡©ªà› ájÉªMh º¡àjÉª◊

 Oƒ¡÷ º«∏©àdG ´É£b ºYO á«ªgCG √ƒª°S ócCG Éªc

 "19 ó«aƒc" ¢ShÒa áëFÉ÷ …ó°üàdG ‘ ádhódG

.ádhódG ‘ ájƒ«◊G äÉYÉ£≤dG ºgCG øe ¬fƒc

 ¿CG  â°UôM äGQÉeE’G  ádhO ¿CG  ¤EG  √ƒª°S QÉ°TCGh

 øe  GAóH  áëFÉ÷G  á¡LGƒe  ‘  ábÉÑ°S  ¿ƒµJ

 AGôLEGh  á«FÉbƒdGh  ájRGÎM’G  äGAGôLE’G  ≥«Ñ£J

 ìÉ≤d ÒaƒJ ¤EG ’ƒ°Uhh Iôªà°ùŸG äÉ°UƒëØdG

 ™ªàéŸG  íFGöT  áaÉµd  "19  ó«aƒc"  ¢ShÒa

.¬FÉæHCG áeÓ°Sh ¬àeÓ°S ¿Éª°†d

 ¤EG  ÉæFÉæHCG  IOƒY  ¤EG  ™∏£àf"  :√ƒª°S  ±É°VCGh

 á«ªæàd á«°SGQódG ±ƒØ°üdG ‘ »©«Ñ£dG ™°VƒdG

 áæeBG  á«°SQóe  áÄ«H  øª°V  º¡JGQÉ¡eh  º¡JGQób

 »ÁOÉcC’G º¡∏«°ü– QGôªà°SG ÖfÉL ¤EG á«ë°Uh

 π«L OGóYEG πLCG øe IAÉØµdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùÃ

 áë°U ó©J å«M πÑ≤à°ùŸG IOÉ«b ≈∏Y QOÉb óYGh

 iƒ°üb ájƒdhCG áÑ∏£dGh »ª«∏©àdG QOÉµdG áeÓ°Sh

 áë°U ßØëf ìÉ≤∏dG »≤∏J ∫ÓN øeh ádhódG iód

 ¤EG º¡JOƒY ™e AGƒ°S óM ≈∏Y Úª∏©ŸGh áÑ∏£dG

."á«°SQóŸG ±ƒØ°üdG

 óªMCG  QƒàcódG  ‹É©e  ¢Vô©à°SG  ¬ÑfÉL  øe

 ádhO ôjRh »°SÓØdG ∫ƒ¡dÉH ó«ªM ˆG óÑY øH

 á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸGh ∫ÉªYC’G IOÉjôd

 ádhódG  ‘  ∫ÉªYC’G  IOÉjQ  õ«Ø–  á«é«JGÎ°SG

 ºYód  πeÉµàe  QÉWEG  ™°Vh  ¤EG  ±ó¡J  »àdGh

 äBÉ°ûæŸG ´É£b ôjƒ£Jh á«æWƒdG ∫ÉªYC’G IOÉjQ

.ádhódG äGQÉeEG ∞∏àfl ‘ á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 ¢Uôa ≥∏N ‘ ´É£≤dG QhO ¤EG ¬«dÉ©e ¥ô£Jh

 øjó«©°üdG ≈∏Y ádhódG á«°ùaÉæJ IOÉjRh πª©dG

.»ŸÉ©dGh »ª«∏bE’G

 IOÉjQ õ«Ø– á«é«JGÎ°SG ¿CG ¤EG ¬«dÉ©e QÉ°TCGh

 ±ó¡J á«°SÉ°SCG QhÉfi áà°S ≈∏Y õµJôJ ∫ÉªYC’G

 πeÉ°T  ºYO  ÒaƒJ  ≈∏Y  IQOÉb  áÄ«H  ôjƒ£àd

 πª°ûJ å«M ádhódG ‘ ∫ÉªYC’G OGhôd ΩGóà°ùeh

 ,πjƒªàdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh ,∫ÉªYC’G á°SQÉ‡ ádƒ¡°S

 ∫ƒëàdGh ,QÉµàH’Gh ,∫ÉªYC’G ºYOh ,Ö∏£dG IOÉjRh

 ∫ÓN øe á«é«JGÎ°S’G QhÉfi ºYO ºàjh »ªbôdG

 ∫ÉŸG ¢SCGQ ‘ QÉªãà°S’G Éªg Ú«°SÉ°SCG Úæµ‡

 áeƒ¶æe ôjƒ£Jh ∫ÉªYC’G IOÉjQ áaÉ≤Kh …öûÑdG

 É¡«dEG óæà°ùJ äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ™ª÷ ádÉ©a

 º«¶æàH  á≤∏©àŸG  äGQOÉÑŸGh  äÉ°SÉ«°ùdG  áaÉc

 á£°SƒàŸGh  IÒ¨°üdG  ™jQÉ°ûŸG  ´É£b  á«ªæJh

.∫ÉªYC’G IOÉjQh

 •höûdG ¬dÉªYCG ∫hóL øª°V ¢ù∏éŸG ¢ûbÉf Éªc

 ¤hC’G  áæ°ùdG  ‘ áÑ∏£dG  ∫ƒÑb  ø°ùH  á≤∏©àŸG

 º«∏©àdG  øe  ∫hC’G  ∞°üdGh  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQ  øe

 É≤ah  ¬fCG  ¤EG  IQÉ°TE’G  â“  å«M  »°SÉ°SC’G

 á«HÎdG  IQGRh  É¡JôLCG  »àdG  äÉ°SGQódG  èFÉàæd

 ójóëàd á«∏ëŸG á«ª«∏©àdG äÉ¡÷Gh º«∏©àdGh

 ‘ Ö°üj ÉÃh ∫ƒÑ≤∏d Ö°ùfC’G á«æeõdG IÎØdG

 »ÁOÉcC’G  iƒà°ùŸG  Úµ“h  áÑ∏£dG  áë∏°üe

 á«ª«∏©àdG äÉ¡÷Gh IQGRƒdG ÚH ¥ÉØJ’G ” º¡d

 ø°S  ÜÉ°ùàMG  ïjQÉJ  åjó–  ≈∏Y  á«∏ëŸG

 óªà©ŸG ôª©dG πªcCG øe ∫ƒÑb ºà«d áÑ∏£dG ∫ƒÑb

 øe ¤hC’G áæ°ù∏d ôª©dG øe á©HGôdG π«é°ùà∏d

 RhÉéàj ⁄h ôª©dG øe á°SOÉ°ùdGh ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ

 31 ‘ »°SÉ°SC’G º«∏©àdG øe ∫hC’G ∞°ü∏d áæeÉãdG

 ∂dPh ¬«a πÑ≤j …òdG »°SGQódG ΩÉ©dG øe ¢ù£°ùZCG

.2022 – 2021 »°SGQódG ΩÉ©dG øe GAóH

 á«ª«∏©àdG äÉ¡÷Gh IQGRƒdG ÚH ¥ÉØJ’G ” Éªc

 ∫ƒÑb ø°S ÜÉ°ùàMG ïjQÉJ åjó– ≈∏Y á«∏ëŸG

 É¡eÉY CGóÑj  »àdG  á°UÉÿG  ¢SQGóŸG  ‘ áÑ∏£dG

 ájóæ¡dG  ¢SQGóŸG"  πjôHCG  ô¡°T  ‘  »°SGQódG

 πªcCG øe ∫ƒÑb ºà«d "á«fÉHÉ«dGh á«fÉà°ùcÉÑdGh

 »°SGQódG ΩÉ©dG øe ¢SQÉe 31 ‘ óªà©ŸG ôª©dG

 »°SGQódG  ΩÉ©dG  øe  GAóH  ∂dPh  ¬«a  πÑ≤j  …òdG

 äGAÉæãà°SG ájCG OƒLh ΩóY ™e 2023 – 2022

 á°SGQO QÉÑàY’G Ú©H òNC’Gh IOóëŸG ïjQGƒà∏d

 ádhódG  êQÉN  øe  ÚeOÉ≤dG  áÑ∏£dG  ä’ÉM

.∂dP ≈∏Y AÉæH º¡∏«é°ùJh

 á«∏ª©dG IOƒL ™aQ ¤EG áKóëŸG •höûdG ±ó¡Jh

 ™«ª÷ π°†aCG »ÁOÉcCG iƒà°ùe ≥«≤–h á«ª«∏©àdG

 ÚH ∫É≤àf’G π«¡°ùJh ó«MƒJ ¤EG áaÉ°VEG áÑ∏£dG

 ≥«Ñ£J ºà«°Sh ádhódG êQÉNh ádhódG ‘ ¢SQGóŸG

 ÒKCÉàdG ¿hO Oó÷G áÑ∏£dG π«é°ùJ óæY •höûdG

 ∞°U  πc  ‘  É«dÉM  Ú≤ëà∏ŸG  áÑ∏£dG  ≈∏Y

.á«dÉàdG ±ƒØ°üdG ¤EG º¡dÉ≤àfGh

 …OÉª◊G º«gGôHEG øH Ú°ùM ‹É©e ´ÉªàL’G ö†M

 óªfi âæH IQƒf ‹É©eh º«∏©àdGh á«HÎdG ôjRh

 á∏«ªL ‹É©eh ÜÉÑ°ûdGh áaÉ≤ãdG IôjRh »Ñ©µdG

 ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh …Ò¡ŸG íÑ°üe ⁄É°S âæH

 »∏eÉ¡dG ÊÉK øH öUÉf ‹É©eh ΩÉ©dG º«∏©àdG

 á°üM ‹É©eh ÚWƒàdGh ájöûÑdG OQGƒŸG ôjRh

 ™ªàéŸG  á«ªæJ  IôjRh  ó«ªM  ƒH  ≈°ù«Y  âæH

 OÉ°üàb’G ôjRh …ôŸG ¥ƒW øH ˆGóÑY ‹É©eh

 ∫ƒ¡dÉH ó«ªM ˆG óÑY øH óªMCG QƒàcódG ‹É©eh

 ™jQÉ°ûŸGh ∫ÉªYC’G IOÉjôd ádhO ôjRh »°SÓØdG

 π«¡°S âæH Éª°T ‹É©eh á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG

 ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd ádhO IôjRh »YhQõŸG ¢SQÉa øH

 ádhO IôjRh …ÒeC’G ∞°Sƒj âæH IQÉ°S ‹É©eh

 óªfi  º°SÉL  ‹É©eh  áeó≤àŸG  É«Lƒdƒæµà∏d

 ƒ°†Y  á«dÉŸG  IôFGO  ¢ù«FQ  »HÉYõdG  ¬HÉàYƒH

 ≈°ù«Y ¢VƒY IQÉ°S ‹É©eh …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ƒ°†Y  áaô©ŸGh  º«∏©àdG  IôFGO  ¢ù«FQ  º∏°ùe

 óªfi ˆGóÑY QƒàcódG IOÉ©°Sh …ò«ØæàdG ¢ù∏éŸG

 ájöûÑdG á«ªæàdGh áaô©ŸG áÄ«g ΩÉY ôjóe ΩôµdG

 »ª°TÉ¡dG ≈«ëj áKófi IQƒàcódG IOÉ©°Sh »HO -

 IOÉ©°Sh ábQÉ°ûdG - ¢UÉÿG º«∏©àdG áÄ«g ¢ù«FQ

 º«∏©àdG ¿hDƒ°T Öàµe ôjóe »ª«©ædG áØ«∏N óªfi

.»ÑXƒHCG ó¡Y ‹h ¿GƒjO ‘

: IóMƒdG  ̀»ÑXƒHCG

 RGôHEÉH ójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡e ºà¡j

 ó«dÉ≤àdGh  äGOÉ©dGh  áaÉ≤ãdG

 IÉ«◊ÉH √QGhR ∞jô©Jh á«JGQÉeE’G

 Aƒ°†dG kÉ£∏°ùe ,áÁó≤dG á«JGQÉeE’G

 ájhó«dG  ±ô◊G øe ÒãµdG  ≈∏Y

 OGóLC’Gh  AÉHB’G  É¡æ¡àeG  »àdG

 ÉgƒKQhCGh  ,äGó÷Gh  äÉ¡eC’Gh

.π«L ó©H kÓ«L AÉæHCÓd

 áaÉ≤ãdG  IôFGO  ìÉæL  Èà©jh

 øª°V  »ÑXƒHCG  -áMÉ«°ùdGh

 RôHCG  óMCG  ójGR  ï«°ûdG  ¿ÉLô¡e

 ≥Ñ©H  ™°ûJ  »àdG  áëæLC’G

 ¿ÉcQC’G øe ójó©dG ÈY ,»°VÉŸG

 á«M  kGQƒ°U  QGhõ∏d  ôaƒJ  »àdG

 ájó«∏≤àdG  ±ô◊G  QGöSCÉH  ìƒÑJ

 ∫ÓN  øe  ,áÁó≤dG  á«JGQÉeE’G

 Iô¡ŸG  Ú«aô◊G  øe  áYƒª›

 ±ô◊G  ∂∏J  ¿hó°ùéj  øjòdG

 íæÁ  »ª«∏©J  »∏YÉØJ  πµ°ûH

 IÉ«◊G øY á«Ø«≤ãJ áYôL QGhõdG

.kÉÁób á«JGQÉeE’G

 ÜòŒ  ìÉæ÷G  ¿ÉcQCG  óMCG  ‘h

 QGhõdG  QÉ¶fCG  äÉ«aô◊G  ióMEG

 áaôM á≤FÉa IQÉ¡Ã ¢SQÉ“ »gh

 øe  ó©J  »àdG  ,¢UƒÿG  ∞°S

 ,áÁó≤dG  ájhó«dG  ±ô◊G  ô¡°TCG

 ‘ô◊G ´ƒW ∞«c QGhõ∏d í°Vƒàd

 á£«°ùÑdG äÉeÉÿG ¢†©H Ëó≤dG

 ,á©«Ñ£dG  É¡H  OƒŒ âfÉc »àdG

 ‘  ,π«îædG  Iôé°T  kÉ°Uƒ°üN

 »Ñ∏J  á£«°ùH  äGhOCG  áYÉæ°U

 π¡°ùJh  ∫õæŸG  äÉLÉ«àMG

 øe Gƒ©æ°U å«M ,¢û«©dG º¡«∏Y

 øe ójó©dG π«îædG ójôLh ∞©°S

 á«YhC’Gh  ∫Ó°ùdG  πãe  ,äGhOC’G

 äÉeGóîà°S’  áØ∏àfl  ΩÉéMCÉH

 IôØ°ùdG  äGhOCG  ¢†©Hh  ,áYƒæàe

 »àdG áÑµŸG πãe áª©WC’G ßØMh

 ΩÉ©£dG ßØM ‘ Ωóîà°ùJ âfÉc

 ‘ ∂dòch  IôØ°ùdG  ≈∏Y  Ωó≤ŸG

.QƒªàdG ßØM

 á«gGõdG  É¡fGƒdCGh  É¡dÉµ°TCÉHh

 ÜòŒ  Iõ«ªŸG  É¡aQÉNRh

 QGhR  hó°ùdG  áaôM  äÉéàæe

 √òg QGöSCG ≈∏Y ±ô©à∏d ìÉæ÷G

 ∞«ch ,É¡JÉéàæe á«ªgCGh áaô◊G

 ∫Éµ°TCGh º«eÉ°üàH ™£≤dG êôîJ

 ábódG ‘ ájÉZ á≤°SÉæàe ¿GƒdCGh

 äÉfƒµe  øe  Ióªà°ùe  áYhôdGh

 øY ºæj πµ°ûHh ,á«JGQÉeE’G áÄ«ÑdG

 á«YGóHEG  Iô¶fh  m∫ÉY  »æa  ¢ùM

.Ëó≤dG »JGQÉeE’G ‘ô◊G iód

 ôNBG  øcQ  ¤EG  ôFGõdG  π≤àæjh

 á`fÉ`aR  áaôM  ≈∏Y  ±ô©à∏d

 ,π«îædG  ∞©°S  øe  ø`Yó`dG

 »°VÉŸG ‘ Ωóîà°ùj ¿Éc …ò`dG

 áª«ÿGh  ¢ûjô©dG  áYÉæ°üd

 äƒ«ÑdG  ∫Éµ°TCG  ∞∏àflh

 QhÉ›  øcQ  ¤EG  ºK  ,áÁó≤dG

 "»∏àdG"  áaôM  ≈∏Y  ±ô©à∏d

 Újõàd  Ωóîà°ùJ  âfÉc  »àdG

 IRô£ŸG ¢Tƒ≤ædÉH ICGôŸG ¢ùHÓe

 IAÉÑY É¡ëæªàd ábGÈdG ¿Gƒ`dC’Gh

 øe  ójó©dG  ‘  É¡jóJôJ  á≤«fCG

.äÉÑ°SÉæŸG

 π≤àæj  ¬JÉYGóHEGh  »∏àdG  øeh

 ≈∏Y ±ô©àdG ôNBG ¿Éµe ¤EG ôFGõdG

 ¬jƒà–  Éeh  "¢Shô©dG  áÑgR"
 ,±Éaõ∏d kGOGó©à°SG äÉeõ∏à°ùe øe

 "¢Shô`©`dG  á`Ñ`gR"  ó©J  å«M

 ∫Gõ`J Ée »àdG äÉ`KhQƒ`ª`dG ø`e

 øY IQÉÑY »gh ,Ωƒ«dG ≈àM á«M

 Oóëàj ,êGhõ``dG πØM ≥Ñ°ùj ∞bƒe

 â«Ñd "¢Sô©ŸG" π`gCG IQÉ``jR ‘

 ÖFÉ≤ëH Ú∏ªfi ,¢Shô`©`dG πgCG

 AÉ``jRC’Gh  ¢ùHÓŸG ≈∏Y …ƒà–

 ÖfÉL  ¤EG  ,¢Shô©dÉH  á°UÉÿG

 ,Qƒ£©dG  ´GƒfCG  ∞∏àflh  ÖgòdG

 á≤∏©àŸG  iôNC’G  äÉeõ∏à°ùŸGh

 GƒfÉc  »àdGh  ,¢Shô©dG  áæjõH

 ƒgh ,"¢ShóæŸG"  ‘ É¡fƒeó≤j

 ºà¡J Ée ™«ªL …ƒàëj ¥hóæ°U

 ÖgPh  Qƒ£Y  øe  ¢Shô`©`dG  ¬H

.ÉgÒZh »∏Mh ¢ùHÓeh

 ∞jô©àH  ìÉæ÷G  ºà¡j  Éªc

 ó«°üdG  á°VÉjQ  ≈∏Y  √QGhR

 ój  ≈∏Y  ,ÉgQGöSCGh  Qƒ≤°üdÉH

 ¿ƒaô©j  ÚaÎfi  øjQÉ≤°U

 ¥ôWh  Qƒ≤°üdG  ´GƒfCÉH  QGhõdG

 á«Ø«ch ,É¡H ájÉæ©dGh É¡°†jhôJ

 ≈∏Y  É¡ÑjQóJh  ó«°ü∏d  ÉgOGóYEG

 ≈∏Y ¢VÉ°†≤f’Gh É¡aógCG ójó–

 ∞jô©J ¤EG  áaÉ°VE’ÉH ,É¡à°ùjôa

 áeóîà°ùŸG  äGhOC’ÉH  QGhõdG

 É¡JÉ«ª°ùeh  á°VÉjôdG  √òg  ‘

.É¡JÉeGóîà°SGh

áªjó≤dG á«JGQÉeE’G ó«dÉ≤àdGh ±ôëdG äÉ«dÉªéH ójGR ï«°ûdG ¿ÉLô¡e QGhR ± qô©j záMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG{ ìÉæL

3á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14637 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 7 ¢ù«ªÿG
øWƒdGQÉÑNCG

 »ÑXƒHCG á©eÉL ø«H ºgÉØJ Iôcòe

»æWƒdG »©LôªdG ôÑàîªdGh

 ÉfhQƒc øe 2199 »aÉ©J: záë°üdG{

äÉ«ah 4h áHÉ°UEG 2,067 π«é°ùJh

:ΩGh  ̀»ÑXƒHCG

 »ÑXƒHCG á©eÉL ‘ á«ë°üdG Ωƒ∏©dG á«∏c â©bh

 ™HÉàdG »æWƒdG »©LôŸG ÈàîŸG ™e ºgÉØJ Iôcòe

 á«ŸÉY  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  ádOÉÑe  ≥aGôe  áµÑ°ûd

 áaÉ°†à°SGh º«¶æJ ‘ ¿hÉ©àdG πÑ°S õjõ©àd iƒà°ùŸG

 áaÉ°VEG á«ãëÑdG äÉYhöûŸGh á«ÁOÉcC’G äÉ«dÉ©ØdG

 ÚH ±QÉ©ŸGh  äGÈÿG  ∫OÉÑJ  Oƒ¡L ï«°SôJ  ¤EG

.ÚØXƒŸGh áÑ∏£dG

 QÉbh Qƒ°ù«ahÈdG  Qƒ°†ëH - ºgÉØàdG  Iôcòe ™bh

 º«°Sh Qƒ°ù«ahÈdG - »ÑXƒHCG  á©eÉL ôjóe óªMCG

 á©eÉ÷G ‘ á«ë°üdG Ωƒ∏©dG á«∏c ó«ªY …hÉª∏©dG

 Èàîª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »°ù«Ñ©dG ó«ª◊G óÑYh

.»æWƒdG »©LôŸG

 õà©f  ÉæfEG  …hÉª∏©dG  º«°Sh  Qƒ°ù«ahÈdG  ∫Ébh

 ÈàîŸÉH  Éæ©ªŒ  »àdG  á«é«JGÎ°S’G  ácGöûdÉH

 ójhõàd Éæ«YÉ°ùe π°UGƒf å«M »æWƒdG »©LôŸG

 QGôªà°S’Gh Iõ«‡ á«Ø«Xhh á«°ùjQóJ ¢UôØH ÉæàÑ∏W

 Aõéc ÚéjôÿG ÚH ∞«XƒàdG Ö°ùæH AÉ≤JQ’G ‘

.á∏eÉ°ûdG á«ÁOÉcC’G ÉæàHôŒ øe

 ÈàîŸG  ™e  ºgÉØàdG  Iôcòe  ™«bƒJ  ¿G  ±É°VCGh

 á«∏c »ØXƒeh áÑ∏£d ájGóH ƒg »æWƒdG »©LôŸG

 ∑Î°ûe  ¿hÉ©J  ƒëf  ÈàîŸGh  á«ë°üdG  Ωƒ∏©dG

 èeGôHh πªY ¢TQh ‘ ácQÉ°ûŸGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑàd

 áMÉJEG ¤EG áaÉ°VEG ¿hÉ©àdG πÑ°S øe ÉgÒZh á«ÑjQóJ

 ΩÉª°†f’G øe ÈàîŸG ‘ Ú∏eÉ©dG ΩÉeCG á°UôØdG

 √GQƒàcódGh  Òà°ùLÉŸGh  ¢SƒjQƒdÉµÑdG  èeGôH  ¤EG

 ¤EG Ú©∏£àe ,»ÑXƒHCG á©eÉL ÉgôaƒJ »àdG IóFGôdG

 ÈàîŸG ™e π°UGƒàe ¿hÉ©àd ájGóHh Iôªãe ácGöT

."»æWƒdG »©LôŸG

 ‘ AGó©°S ÉæfEG »°ù«Ñ©dG ó«ª◊GóÑY ∫Éb ¬ÑfÉL øe

 »ÑXƒHCG  á©eÉL ºYóH »æWƒdG »©LôŸG ÈàîŸG

 á«ÁOÉcC’G  É¡JÉ©∏£J  ≥«≤–  ‘  áªgÉ°ùŸGh

 äÉ°ù°SDƒe  ™e  ÉæàcGöT  ∫ÓN  øªa  á«ãëÑdGh

 »Ñ£dG º«∏©àdG ´É£b …ÌJ Iõ«ªàeh IóFGQ á«ÁOÉcCG

 á∏eÉµàe  áeƒ¶æe  ôjƒ£J  ‘  Éª¡e  GQhO  …ODƒf

 »ë°üdG QÉµàH’Gh åëÑdGh »Ñ£dG º«∏©à∏d áãjóMh

 ájÉYôdG ´É£b ‘ äGQÉeE’G ádhO IOÉjQ õjõ©àH á∏«Øc

."⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y á«ë°üdG

 ÖFÉf çQGƒdG óÑY ≈∏«d IQƒàcódG âdÉb É¡à¡L øe

 ÈàîŸG ‘ »ª∏©dG º°ù≤dG ¢ù«FQh …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 »ÑXƒHCG á©eÉL ™e ¿hÉ©àdG ¿EG »æWƒdG »©LôŸG

 Ú∏eÉ©dGh »ë°üdG ™ªàéŸG ºYO á°Uôa Éæd í«àj

 áÑ∏£d ÌcCG  á«Ø«Xhh á«ª«∏©J ¢Uôa Ëó≤Jh ¬«a

 øªa  πÑ≤à°ùŸG  AÉª∏Y  ‘  QÉªãà°S’Gh  á©eÉ÷G

 ï«°SôJ ÉææµÁ áaô©ŸG ∫OÉÑJh É©e πª©dG ∫ÓN

 ájÉYôdG ∫É› ‘ QÉµàHÓd IQÉæªc äGQÉeE’G áfÉµe

 º«∏©àdG  IOƒéH  AÉ≤JQ’G  π°UGƒf  Éªc  á«ë°üdG

 ºgÉØàdG  Iôcòe  ÖLƒÃh  ."á≤£æŸG  ‘  »ë°üdG

 á«ë°üdG Ωƒ∏©dG á«∏c ‘ á«ª∏©dG ¥ôØdG øµªàà°S

 πª©dG ¢TQh º«¶æJ øe »æWƒdG »©LôŸG ÈàîŸGh

 ÉgÒZh á«°ùjQóàdG èeGÈdG ‘ ácQÉ°ûŸGh äGhóædGh

.∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG πÑ°S øe

 »ÑXƒHCG  á©eÉL  Ωó≤à°S  ¿hÉ©àdG  øe  Aõéch

 ΩGóîà°SG  á«fÉµeEG  »æWƒdG  »©LôŸG  Èàîª∏d

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH πª©dG ¢TQhh äGöVÉëª∏d É¡≤aGôe

 Ωƒ°SôdG ≈∏Y áFÉŸG ‘ 20 ¤EG π°üj º°üN ÒaƒJ

 ΩÉ“EG ‘ ÚÑZGôdG ÈàîŸG ‘ Ú∏eÉ©∏d á«©eÉ÷G

 á©eÉ÷G èeGôH øe …CG øª°V á«ÁOÉcC’G º¡JÒ°ùe

.É¡Yhôa øe …CG ‘

:ΩGh-»ÑXƒHCG

 ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh á£N ™e É«°TÉ“  

 ±ó¡H ádhódG ‘ äÉ°UƒëØdG ¥É£f IOÉjRh ™«°Sƒàd

 ¢ShÒØH áHÉ°üŸG ä’É◊G öüMh ôµÑŸG ±É°ûàc’G

 º¡d  Ú£dÉîŸGh  "19-ó«aƒc"  óéà°ùŸG  ÉfhQƒc

 É°üëa 156,553 AGôLEG øY IQGRƒdG âæ∏YCG º¡dõYh

 äÉÄa ≈∏Y á«°VÉŸG 24 `dG äÉYÉ°ùdG ∫ÓN GójóL

 çóMCGh  π°†aCG  ΩGóîà°SÉH  ™ªàéŸG  ‘  áØ∏àfl

 äGAGôLEG ∞«ãµJ ºgÉ°Sh   .»Ñ£dG ¢üëØdG äÉ«æ≤J

 ¥É£f  ™«°SƒJh  ádhódG  ‘  ¢üëØdGh  »°ü≤àdG

 øY ∞°ûµdG  ‘ ádhódG  iƒà°ùe ≈∏Y äÉ°UƒëØdG

 ÉfhQƒc  ¢ShÒØH  IójóL  áHÉ°UEG  ádÉM  2,067

 ä’ÉM É¡©«ªLh ,áØ∏àfl äÉ«°ùæL øe óéà°ùŸG

 ∂dòHh ,áeRÓdG á«ë°üdG ájÉYô∏d ™°†îJh Iô≤à°ùe

 .ádÉM 218,766 á∏é°ùŸG ä’É◊G ´ƒª› ≠∏Ñj

 øe ∂dPh ÚHÉ°üe 4 IÉah øY IQGRƒdG âæ∏YCG Éªc 

 ∂dòHh ,óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°UE’G äÉ«YGóJ

.ádÉM 689 ádhódG ‘ äÉ«aƒdG OóY ≠∏Ñj

 É¡Ø°SCG øY ™ªàéŸG ájÉbhh áë°üdG IQGRh âHôYCGh 

 ,ÚaƒàŸG  …hòd  É¡JÉ°SGƒeh  É¡jRÉ©J  ¢üdÉNh

 ,ÚHÉ°üŸG  ™«ª÷  πLÉ©dG  AÉØ°ûdÉH  É¡JÉ«æ“h

 á«ë°üdG äÉ¡÷G ™e ¿hÉ©àdG ™ªàéŸG OGôaCÉH áÑ«¡e

 »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’Gh äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdGh

  .™«ª÷G áeÓ°Sh áë°üd kÉfÉª°V

 ..ó°TGQ øH óªëe äÉ¡«LƒàH

 ºgQO QÉ«∏e 7^1 ≈dEG ájOÉ°üàb’G õaGƒëdG áeõM áª«b ™aôJ »HO

 ºgQO ¿ƒ«∏e 315 áª«≤H á°ùeÉN ájOÉ°üàbG áeõM óªà©j »HO ó¡Y »dh 

:ô¡°TCG  6 Ióªd iôNCG ¿Éjô°S ójóªJh IójóL äGQOÉÑe

 á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG IOƒYh »aÉ©àdG ƒëf Iƒbh á≤ãH ¿ƒ°VÉe :óªëe øH ¿GóªM

 »a ¢†«ØîàdG øe ó pØà°ùJ ºd »àdG ¥OÉæØdGh ájQÉéàdG äBÉ°ûæª∏d ¥Gƒ°SC’G Ωƒ°SQ øe AÉØYEG 

 á≤HÉ°ùdG ΩõëdG

 á«°VÉjôdGh á«¡«aôàdG á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdG áaÉµd AÉ¨dE’Gh π«LCÉàdG Ωƒ°SQ ™«ªL øe AÉØYE’G

 á°ù°SDƒªd á©HÉàdG »°VGQC’G ≈∏Y áeÉ≤ oªdG äÉfÉ°†ëdG QÉéjE’ %  50  áÑ°ùæH ¢†«ØîàdG ójóªJ

áaô©ªdG ¥hóæ°U

 QÉéjE’G Oƒ≤Y ójóéJ á«eGõdEG ¿hO øe ájQÉéàdG ¢üNôdG ójóéJ

  Ωƒ°SôdG øe É¡«a á∏eÉ©dG ºYÉ£ªdGh á«ÄWÉ°ûdG ô«Z á«bóæØdG äBÉ°ûæª∏d OGOôà°SG %  50 

 »a ádhódG Oƒ¡L ºYód z19 ó«aƒc{ ìÉ≤d »≤∏J ≈dEG á«ª«∏©àdG äBÉ°ûæªdG »a ø«∏eÉ©dG ƒYój ójGR øH ˆGóÑY

áëFÉédG ≈∏Y Iô£«°ùdG

 áª¶fCG z≥∏£J áª«îdG ¢SCGQ äÓ°UGƒe{

π≤ædG πFÉ°Sh »a á«còdG ºµëàdGh áHÉbôdG

:ΩGh  ̀áª«ÿG ¢SCGQ

 á∏MôŸG äÓ°UGƒª∏d áª«ÿG ¢SCGQ áÄ«g â≤∏WCG

 ‘ á«còdG áHÉbôdGh ºµëàdG áª¶fC’ á«ÑjôéàdG

 áHÉbôdG  äGÒeÉc  ‘  á∏ãªàŸGh  π≤ædG  πFÉ°Sh

 äGOGó©dGh IôLC’G äÉÑcôeh äÓaÉ◊G ‘ á«còdG

.»còdG ºµëàdG õcôeh á«còdG

 á«cP äGÒeÉc ™HQCG OóY Ö«côJ ´höûŸG º°†jh

 á«fÉªK  OóY  ¤EG  áaÉ°VEG  IôLC’G  äÉÑcôe  ‘

 ¤EG ±ó¡J »àdGƒeÉ©dG π≤ædG äÓaÉM ‘ äGÒeÉc

 áeÓ°ùdGh  øeC’G  äÉjƒà°ùe ≈∏YCG  ÒaƒJh õjõ©J

 ÉÃ  áª«ÿG  ¢SCGQ  IQÉeEG  ‘  π≤ædG  πFÉ°Sh  ‘

 ∫ÓN  Ú≤FÉ°ùdG  äÉ«cƒ∏°SI  ÖbGôe  ΩÉ¶f  É¡«a

 ∫ƒ°UCGh óYGƒ≤H º¡eGõàdG ¿Éª°Vh äÉÑcôŸG IOÉ«b

 ≈∏Y  ºgõ«Ø–  ¤EG  áaÉ°VEG  áæ¡ŸG  äÉ«bÓNCGh

 ™e  πeÉ©àdG  ‘  ≈∏ãŸG  äÉ«cƒ∏°ùdG  IÉYGôe

.π≤ædG πFÉ°Sh »eóîà°ùe

 ôjóe »°Tƒ∏ÑdG π«YÉª°SG ¢Sóæ¡ŸG IOÉ©°S ócCGh

 á«còdG  áª¶fC’G  √òg øe ±ó¡dG  ¿CG  áÄ«¡dG  ΩÉY

 áª«ÿG ¢SCGQ IQÉeEG ‘ á«æeC’G áeƒ¶æŸG õjõ©J

 á«eƒµ◊G äÉ¡LƒàdG  õjõ©Jh ,äÓ°UGƒŸG øeCGh

 IOƒL iƒà°ùe ™aQ h á«còdG ¿óŸG ¤EG ∫ƒëà∏d

."¢SÉædG OÉ©°SEG"h ,IQÉeE’G ¿Éµ°ùd IÉ«◊G
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اأبوظبي ـ وام:

تكت�س���ب املرحل���ة احلالية يف م�س���رة 

مواجهة جائحة فرو�س كورونا امل�ستجد  

"كوفيد 19" اأهمية م�ساعفة لي�س لدولة 
الإمارات وح�سب واإمنا للعامل اأجمع بعد 

اأن اأ�س���حت لقاح���ات املر�س متاحة يف 

العديد م���ن الدول وباتت ت�س���كل ركيزة 

اأ�سا�س���ية تدف���ع ب�"كورون���ا" اإىل دائرة 

ال�سيطرة.

وبروؤية ا�س���ت�رشافية للتعام���ل مع هذه 

اجلائحة كان���ت دولة الإمارات �س���باقة 

بتوفر اللق���اح منذ بداية �س���هر اأكتوبر 

2020 بع���د اإيج���از ا�س���تخدامه الطارئ 

خل���ط دفاعن���ا الأول و�س���ول يف نهاية 

العام املا�سي اإىل ت�سجيله ب�سكل ر�سمي 

وتوفره لكافة ال�س���كان من الأعمار فوق 

18 عاما ل�س���يما كبار ال�س���ن واأ�سحاب 

الأمرا�س املزمنة.

وتعد مرحلة "لق���اح كوفيد 19" امتدادا 

لنجاعة وفعالية الإج���راءات الحرتازية 

والوقائية التي اتخذته���ا دولة الإمارات 

منذ بدء اجلائحة وهي التي كانت حمط 

تقدير واإعج���اب من جهات عاملية حيث 

ت�س���درت الإمارات دول منطق���ة ال�رشق 

الأو�س���ط يف كفاءة التعامل مع جائحة 

"كوفي���د 19" وف���ق ا�س���تبيان للموؤ�رش 
العاملي للق���وة الناعمة الذي اأ�س���درته 

"براند فاينن�س" من بريطانيا.
و�سهدت م�س���رة الدولة يف التعامل مع 

تداعيات اجلائحة حزم���ة من املبادرات 

املبتكرة ومنها على �سبيل املثال اإطالق 

تطبي���ق "احل�س���ن الرقمي املخ�س����س 

لالأجه���زة والهواتف الذكي���ة" الذي يعد 

املن�س���ة الرقمي���ة الر�س���مية اخلا�س���ة 

امل�س���تجد  كورونا  فرو�س  باختب���ارات 

"كوفيد19" بدولة الإمارات بالإ�سافة اإىل 

افتتاح عدد من املراك���ز لفح�س كورونا 

من املركبات على م�ستوى الدولة.

وتتوا�سل املبادرات املبتكرة يف مرحلة 

"لقاح كوفيد 19" م���ع توفر اللقاح يف 
واخلا�سة  احلكومية  ال�س���حية  املن�ساآت 

واملجال����س ومراك���ز اللق���اح عن طريق 

املركبة ل�س���مان ت�س���هيل اإجراءات تلقي 

اللقاح لأكرب �رشيحة من املجتمع.

وم���ع الإع���الن اأم����س خ���الل الإحاطة 

الإعالمية حول م�ستجدات جائحة فرو�س 

كورونا امل�ستجد عزم الدولة الو�سول اإىل 

تطعيم اأكرث من 50 يف املائة من ال�سكان 

خالل الربع الأول من العام اجلاري .. بات 

الرهان على الوع���ي املجتمعي باأهمية 

املرحلة احلالية وموا�سلة تقدمي النماذج 

الرائ���دة يف التكاتف والت���اآزر بني اأفراد 

املجتم���ع واحلر����س على دع���م اجلهود 

احلكومي���ة املبذولة من اأجل ال�س���يطرة 

على اجلائحة.

ال�شارقة ـ وام:

بحثت جلنة ال�س���وؤون الإ�سالمية والأوقاف 

والبلديات و�س���وؤون الأمن واملرافق العامة 

باملجل����س ال�ست�س���اري لإمارة ال�س���ارقة 

خالل اجتماعها اأم�س خطتها للعام اجلاري 

2021م بجانب البدء بتح�س���ر مناق�س���ة 

�سيا�سة هيئة الطرق واملوا�سالت بالإمارة 

ومتابع���ة ما تقدمه من دور هام يف جمال 

الطرق واملوا�س���الت والوقوف على خطتها 

اإ�س���افة ل�س���تكمال خط���ة اللجنة خالل 

ال���دور النعقاد العادي الثاين من الف�س���ل 

الت�رشيع���ي العا�رش لتعزيز التوا�س���ل مع 

الدوائر والوقوف على خمتلف اخلدمات.

تراأ�س الجتم���اع حممد �س���امل الطنيجي 

رئي�س جلنة املرافق العامة وذلك بح�سور 

عبيد حممد القاب�س الطنيجي مقرر اللجنة 

اأحم���د الكو�س  والأع�س���اء الدكتور حممد 

واأحمد را�س���د علي النقبي وعبداهلل م�سبح 

اخلا�س���وين الكتبي وعلي �س���يف الندا�س 

وعبيد عو�س الطنيجي ومن الأمانة العامة 

اآمنة با�س���ليب م�سوؤول �س���وؤون اجلل�سات 

واأمينة �رش اللجنة.

يومية .. �شيا�شية .. م�شتقلة5
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اأخبارالوطن

اأبوظبي ـ وام:

اأكدت �س���مو ال�س���يخة خولة بن���ت اأحمد خليفة 

ال�سويدي حرم �سمو ال�س���يخ طحنون بن زايد اآل 

نهيان م�ست�س���ار الأمن الوطني رئي�س���ة موؤ�س�سة 

خولة للفن والثقافة اأن الت�س���امح قيمة اأخالقية 

اأ�سا�س���ية ومعيار ه���ام للبناء الإن�س���اين وتربز 

اأهميته كقيم���ة متعاظمة وقادرة على نزع فتيل 

التع�س���ب والتميي���ز فلي�س اأق���در على حتجيم 

خطابات الكراهية �س���وى تبني الت�س���امح كنهج 

لبناء عامل اأف�سل.. فالت�سامح يعمل على حتقيق 

التاآزر واملحب���ة والتعاون والألفة والن�س���جام 

وكما هو معروف فاإن ثقافة الت�س���امح ت�س���من 

القدرة على تنمية الثقافة الدينية والجتماعية 

وكذلك القدرة على نبذ التع�سب والت�سدد.

جاء ذلك مبنا�س���بة ن�رش �سموها على ح�ساباتها 

على مواقع التوا�س���ل الجتماعي لوحة فنية من 

اإبداعاتها تت�سمن اأبيات �سعرية ل�سموها موجهة 

كر�سالة عاملية للت�سامح بني الأديان.

واأو�س���حت �س���موها اأن مفردات املحبة وال�سالم 

والت�س���امح والنفتاح والتعاي�س م���ع الآخرين 

ت�س���كل عنا����رش رئي�س���ية يف ثقاف���ة مواطني 

و�س���كان دولة الإمارات وباتت الدولة حا�س���نة 

لقيم الت�سامح وال�س���لم والأمان و�سون احلريات 

واحرتام الآخر حيث حتت�س���ن الدول���ة اأكرث من 

200 جن�س���ية خمتلفة تنعم باحلي���اة الكرمية 

والحرتام وتر�ّس���خ قوان���ني الدولة قيم الحرتام 

وامل�س���اواة وجترّم الكراهية والع�سبية واأ�سباب 

الفرقة والختالف لت�سبح دولة الإمارات عا�سمة 

عاملية تلتق���ي فيها ح�س���ارات ال�رشق والغرب 

لتعزيز ال�س���الم والتقارب بني ال�سعوب وهذا ما 

جعلها مق�سداً للجميع من خمتلف بلدان العامل.

وت�س���منت اللوحة مقطوعة �س���عرية ل�س���موها 

ن�سها: 

ـاُمـِح . ـَدُح الـُحـبُّ فـي روِح الـتـ�سَ ي�سْ

ـال. ـّلـي الأرواُح .... َوَتـْدُعــوا َتـَبـتُّ َوُتـ�سَ

َوُكـلُّ ذْكـٍر فـي الـروِح ..... ِعـَبـاَدة.

ـاِئـال . َوُكـلُّ ِعـَبـاِد الـلِه ... للـِه �سَ

خولة ال�شويدي: الت�شامح 

قيمة اأخالقية اأ�شا�شية ومعيار 

هام للبناء الإن�شاني

»حميد النعيمي لخدمة القراآن« و »ال�شوؤون الإ�شالمية 

والأوقاف« ي�شتعر�شان نظام البتكار والمالحظات

عجمان ـ وام:

عق���د مرك���ز حميد بن را�س���د النعيمي 

خلدمة القراآن الكرمي اجتماعًا ت�ساركيا 

"عن ُبعد" مع الهيئة العامة لل�س���وؤون 
الإ�سالمية والأوقاف، قام مركزحميد بن 

را�س���د النعيمي خاللها باإطالع الهيئة 

على اأف�س���ل املمار�س���ات فيما يت�سل 

بنظ���ام املالحظات والبت���كار اخلا�س 

باملركز وال���ذي يع���د اإحدىاملبادرات 

املنفذة خالل 2020.

وقال ح�س���ني حممد احلم���ادي املدير 

التنفيذي ملركز حميد بن را�سد النعيمي 

خلدمة الق���راآن الكرمي اإن هذا الجتماع 

العم���ل معال�رشكاء  �س���ياق  ياأتي يف 

وتعزيز مبداأ نقل املعرفة لتطبيق اأف�سل 

املمار�سات وحتقيق اأف�سل النتائج.

و او�سح احلمادي انه مت خالل الجتماع 

ا�ستعرا�س اآليات عمل نظام املالحظات 

والبت���كار وعوام���ل تفعيل���ه وال���ذي 

يت�سم بتب�س���يط ال�ستخدام والجراءات 

والرتكي���ز على الهدف الرئي�س���ي وهو 

الت�سال الفعال بعيدا عن البرقراطية 

والتكلف.

واأ�س���ار احلمادي اإىل اأن نظام البتكار 

واملالحظات يع���د اإحدى مبادرات عام 

2020 التي ي�س���عى من خاللها املركز 

اىل توف���ر بيئة جاذب���ة لتعليمالقراآن 

الكرمي ولتحقيق روؤيته ال�س���رتاتيجية 

يف اأن يك���ون مرك���ز حميد بن را�س���د 

النعيمي من املراكز الرائدة عامليًا يف 

خدمة القراآن الكرمي.

لجنة المرافق بـ »ا�شت�شاري ال�شارقة« تبحث خطة عملها 

للعام 2021

اأبوظبيـ  الوحدة: 

بهدف ت�س���جيع املواهب املبدعة يف الإمارات، 

عل���ى ال�س���تمرار يف �س���نع الأف���الم وحتفيز 

اإبداعاتهم يف �رشد ق�س�س تعك�س حياة احلجر 

ال�سحي والتغرات التي طراأت على منط احلياة 

ب�سكل عام، اأعلن مهرجان »العني ال�سينمائي« 

يف دورته الثالثة، الذي يقام حتت رعاية معايل 

ال�س���يخ �س���لطان بن طحنون اآل نهيان ع�سو 

املجل�س التنفيذي لإم���ارة اأبوظبي، يف الفرتة 

بني 23 وت�ستمر حتى 27 من يناير اجلاري، عن 

عر�س 17 فيلمًا �سمن م�سابقة »ا�سنع فيلمك 

يف زم���ن كورونا«، التي تعت���رب اأحد مبادرات 

ال�س���ينمائي« التي ت�س���هدها دورته  »العني 

اجلديدة، والتي لق���ت اإقباًل كبراً من املواهب 

الإماراتي���ة واملقيمني على اأر�س���ها مبختلف 

جن�سياتهم.

»ا�س���نع فيلم���ك يف زمن كورونا« م�س���ابقة 

ا�ستثنائية متا�س���يًا مع الأو�ساع اجلديدة التي 

عا�س���ها العامل مع جائحة فرو�س »كورونا« 

امل�س���تجد، حيث التزام اجلمي���ع بالإجراءات 

الوقائية والحرتازية والبقاء يف البيت للحد من 

انت�سار الفرو�س، الأمر الذي اتاح ل�سناع الأفالم 

فر�سة ال�س���تفادة من احلجر ال�سحي بت�سوير 

اأحد الأفالم الق�سرة مدته ترتاوح بني 3 دقائق 

و15 دقيقة، تدور اأحداثه حول تفا�سيل احلياة 

اليومية يف ظل احلجر ال�س���حي الذي فر�سته 

جائح���ة »كورونا«، ومت تخ�س���ي�س جائزتني 

الأوىل لأف�سل فيلم والثانية لأف�سل فكرة.

�س���ارك يف امل�س���ابقة خمرج���ون مقيمون يف 

الإمارات من جن�سيات متعددة باأفالم: »التاأقلم 

اأو املوت« للمخرج �سيماء ال�سحي و»اغرتاب« 

للمخ���رج معت���ز عب���د اخلالق و»ال�س���يطان 

الأخ����رش« للمخرج مينا عديل و»املف�س���ل« 

للمخ���رج اإيف���ور جرا�س���يا�س و»اأن���ا بطل« 

للمخرج���ة اإميان جمال حمم���ود و»اإيجابي« 

للمخرجة نغم �س���لق و»تذك���رة« للمخرجة 

اجنيال جوي و»ت�سعطع�س 19« للمخرج حممد 

يحيى و»حاب العيد« للمخرج را�سد احلمادي 

و»حجر منزيل« للمخرج اأحمد خطاب و»حدث 

يف 2020« للمخر اإمي���ان فرح مبارك و»خط 

اأحم���ر« للمخرج حم���دان ح���ارب و»عابد« 

للمخ���رج مدحت عب���د اهلل و»كمام« للمخرج 

ح�س���ني اإبراهيم و»ليلة العيد« للمخرج عبد 

الرحمن عاطف اأحم���د و»ليلة الكوفيد احلي« 

للمخرج �سمر عوالة و»وقفه« للمخرجة مرمي 

عبد اهلل الطنيجي.

واأو�س���ح موؤ�س����س ومدير مهرج���ان »العني 

ال�س���ينمائي«، عامر �ساملني املري، اأنه جاءته 

فكرة ا�ستحداث هذه امل�سابقة باعتبارها مبادرة 

جديدة لت�س���جيع املواهب املبدعة املحليني 

واملقيمني يف الإمارات ل�ستثمار البقاء املنزيل 

يف �س���نع اأفالم من البيت لعر�سها يف الدورة 

الثالثة من املهرجان، باأفكار جديدة وخمتلفة 

تظه���ر التغرات التي ط���راأت على منط احلياة 

ب�سكل عام، لفتًا اإىل اأنه الكم الكبر من الأفالم 

التي ا�ستقطبتها امل�س���ابقة، دليل على �سغف 

املواهب يف عامل »الفن ال�س���ابع« على اإظهار 

طاقاتهم واإبداعاتهم الفنية وال�سينمائية حتى 

يف اأ�سعب الظروف.

17 فيلماً في زمن »كورونا« بـ»العين 

ال�شينمائي«
اأبوظبي ـ وام:

اأكدت وزارة الثقافة وال�س���باب �سعيها 

الأثرية  الأماكن  لرفع كفاءة وجاذبية 

يف الدولة، ع���رب العمل على ترميمها 

وف���ق املعاير العاملي���ة املتبعة من 

منظم���ة الأمم املتحدة للرتبية والعلم 

والثقافة "اليون�س���كو" وذلك لتاأهيلها 
لت�س���بح مزارات �س���ياحية تعرب عن 

املخ���زون الثقايف والإرث احل�س���اري 

للدول���ة، وذلك بالتن�س���يق وال�رشاكة 

مع املوؤ�س�س���ات املحلية املعنية يف 

الدولة.

واأكد ال�س���يخ �س���امل القا�سمي الوكيل 

امل�س���اعد لقطاع ال���رتاث والفنون يف 

اأن هناك برناجما وا�س���حا  ال���وزارة 

يهدف لرفع م�ستوى الرتويج لالأماكن 

واملواق���ع الأثري���ة يف الدولة وزيادة 

زوارها وذلك بالتن�س���يق مع اجلهات 

املحلية املعني���ة بالآثار والرتاث يف 

الدولة حتت مظلة جمل�س الرتاث.

واأو�س���ح اأن ال���وزارة ت�س���تهدف رفع 

م�ستوى التن�سيق مع اجلهات املحلية 

لتعزي���ز الفر����س لإدراج املزي���د من 

املواقع الرتاثية يف قوائم اليون�س���كو، 

م�س���راً اإىل النجاح يف اإدراج 4 مواقع 

اأثرية يف راأ�س اخليم���ة على القائمة 

الثق���ايف موؤخراً،  للرتاث  التمهيدي���ة 

وهي خطوة مهمة لتعريف دول العامل 

على تاري���خ ودور ه���ذه املواقع يف 

احل�سارة الإن�سانية.

واأ�س���ار القا�سمي اإىل اأن دولة الإمارات 

تزخ���ر بالعديد من املواق���ع الأثرية 

التي تعود حل�س���ارات وع�سور عا�ست 

قب���ل اآلف ال�س���نني، وخلف���ت اآث���اراً 

وتراثها،  وثقافته���ا  حياته���ا  تعك�س 

وت���وؤرخ ملرحلة مهمة م���ن تاريخنا، 

وقد حر�س���ت دول���ة الإم���ارات على 

تطوير مواقعها الأثرية، و�سون تراثها 

متنوعة  متاحف  وتاأ�س���ي�س  الثقايف، 

حلفظ املقتنيات الأثرية مبا ي�سهم يف 

الرتقاء بالقطاع ال�سياحي ل�ستقطاب 

املزي���د من الزوار وال�س���ياح للمواقع 

الأثرية واملتاحف.

»وزارة الثقافة«: خطط لتعزيز ال�شياحة 

التراثية .. واإدراج المزيد من المواقع في 

قوائم »اليون�شكو«

لقاح »كوفيد 19« .. مرحلة مهمة تدفع بالجائحة اإلى دائرة ال�شيطرة 

المكتب الإعالمي لحكومة الفجيرة يقدم مجموعة 

ُكتب لتوزيعها على الجامعات والمدار�س

الفجرية ـ وام:

قدم املكتب الإعالمي حلكومة الفجرة 

الدفع���ة الثالث���ة من الُكت���ب ملنطقة 

التعليمي���ة، لتوزيعها على  الفج���رة 

اجلامع���ات واملدار����س بكافة مراحلها 

يف خمتلف مناط���ق الفجرة وذلك يف 

اإطار توجيهات �س���احب ال�سمو ال�سيخ 

حمد بن حممد ال�رشقي ع�سو املجل�س 

اأهمية  الفج���رة بتعزيز  الأعلى حاكم 

الق���راءة والط���الع واملعرفة مبختلف 

جمالتها؛ وا�ستكمالّ ملبادرة "جلي�سك 

كتابك" التي اأطلقها املكتب. 

ج���اء ذلك خ���الل زيارة ق���ام بها وفد 

من املكت���ب الإعالمي حلكومة الفجرة 

اإىل مقر املنطق���ة التعليمية بالفجرة، 

مديرة  ال�س���ماحي  �س���ندية  بح�س���ور 

املنطقة، حيث ت�سلمت عدّدا من اإ�سدارات 

املكتب باللغتني العربية والإجنليزية، 

اإ�س���افًة اإىل 2000 كت���اب متن���وع يف 

الدرا�سات التاريخية، والبحوث، والأدب 

والثقافة وال�سيا�س���ة والعلوم وغرها، 

لإثراء مكتبات املوؤ�س�س���ات التعليمية 

بالكتب القّيمة.
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انتخابات نوفمرب.

ال�سودان والواليات

ومن جانبها، قالت ال�س���فارة الأمريكية 

يف اخلرطوم يف تغريدة على �صفحتها 

اإن توقي���ع احلكومة املدنية ال�صودانية 

على اإتفاقية اإبراهيم �صي�صاعد ال�صودان 

يف طري���ق التح���ول نح���و اال�صتقرار، 

واالأمن والفر�ص االقت�صادية.

اأن االتفاق �صي�صمح لل�صودان  واأ�صافت 

واإ�رسائيل وغريهما من املوقعني على 

اتفاقيات اإبراهيم ببناء الثقة املتبادلة 

وزيادة التعاون يف املنطقة.

8 يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة

اخلمي�ص 7 يناير 2021 �� الع�دد 14637 
متابعات

تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات... تتمات .. تتمات ... تتمات .. تتمات ...  تتمات .. تتمات .....  تتمات 

اكتمال التح�ضيرات

اأح���دث ما تو�صل  ال�صتعرا�ص 

اإليه قطاع ال�صناعات الدفاعية 

ومع���دات  تكنولوجي���ا  م���ن 

وتطوير  ومبتك���رة،  متط���ورة 

الدفاعية  ال�صناع���ات  قط���اع 

الوطني���ة يف الدول���ة، وكذلك 

بني  ا�صرتاتيجية  �رساكات  عقد 

امل�ص���اركة  اجلهات  خمتل���ف 

العاملية  ال����رسكات  وك���رى 

املتخ�ص�صة يف هذه القطاعات.

واأو�صحت اللجنة اأن املعر�صني 

واملوؤمت���ر امل�ص���احب لهم���ا، 

�ص���تعقد مبوعدها دون تغيري، 

من  ووا�صعة  فعلية  ومب�صاركة 

قبل ال�رسكات والوفود على حد 

�ص���واء، حيث يتم حاليًا و�صع 

التح�ص���ريات النهائية الإطالق 

اخلطط  ح�صب  الفعاليات  هذه 

املو�ص���وعة  العمل  وبرام���ج 

لتنظي���م مثل هذه  واملعتمدة 

بهدف  الدولي���ة،  الفعالي���ات 

تنظيم دورة ا�ص���تثنائية خالل 

مرحلة التعايف االقت�صادي من 

يف  وامل�صاهمة  /كوفيد-19/، 

تعزيز املكان���ة الريادية التي 

و�ص���لت اإليها اإم���ارة اأبوظبي 

كعا�ص���مة اإقليمي���ة رائدة يف 

قطاع �صياحة االأعمال.

اأك���دت  ذات���ه،  ال�ص���ياق  ويف 

اللجنة قيامها باإر�ص���ال كافة 

الدعوات الر�ص���مية للوفود يف 

واملوؤمتر،  املعر�صني  فعاليات 

حيث مت تاأكيد م�صاركة كوكبة 

وا�ص���عة من الوفود الر�ص���مية 

م���ن العديد م���ن دول العامل، 

باالإ�ص���افة اإىل �ص���ناع القرار 

واخل���راء واملتخ�ص�ص���ني يف 

هذه القطاع���ات احليوية، كما 

توا�ص���ل اللجن���ة ا�ص���تقبالها 

للعديد من ال���ردود االإيجابية 

االأمر ال���ذي يوؤكد على املكانة 

ال���ذي  املح���وري  وال���دور 

تلعب���ه ه���ذه الفعالي���ات يف 

قط���اع املعار����ص الدفاعي���ة 

ال�صعيدين  املتخ�ص�ص���ة على 

االإقليمي والدويل.

واأ�ص���ارت اللجنة اإىل اأن دولة 

االإمارات وجه���ة جاذبة واآمنة 

ترح���ب بال���زوار م���ن جميع 

اأنح���اء الع���امل، وه���ي على 

جاهزي���ة تام���ة ال�صت�ص���افة 

العامل م���ن جديد يف اأبوظبي، 

حيث و�صعت اللجنة بالتعاون 

مع »اأدني���ك« وكافة اجلهات 

خا�صة  ت�ص���هيالت  املخت�صة، 

بالعار�صني والزوار، وجمموعة 

االحرتازي���ة  التداب���ري  م���ن 

الوقائية ل�ص���مان  واالإجراءات 

�ص���حة واأمن و�ص���المة الزوار 

وامل�صاركني.

اللجن���ة  اأعلن���ت  ذل���ك،  اإىل 

الدف���اع  ملعر����ص  البحري���ة 

تاأكيد  عن  نافدك����ص،  البحري 

م�ص���اركة عدد كبري من القطع 

البحرية والزوارق من خمتلف 

دول العامل، حيث �صت�صل هذه 

املركبات تباعًا يف �صهر فراير 

املقبل، والتي �صيتم عر�صها يف 

القناة املائية اخلا�صة باأدنيك 

خالل فعالي���ات املعر�ص، كما 

تق���وم حالي���ًا باالنته���اء من 

اخلطط اخلا�ص���ة بتد�صني عدد 

م���ن القطع البحري���ة اجلديدة 
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باالإ�ص���ارة اإىل التوجيهات ال�ص���ادرة عن هيئ���ة االأوراق املالية و 

ال�ص���لع ب�ص���اأن االأرباح النقدية غري امل�صتلمة من جانب م�صاهمي 

ال�رسكات امل�ص���اهمة العامة املحلية املدرجة و املحتفظ بها لدى 

ال�رسكات قبل تاريخ 01 مار�ص 2015.

تدع���و �رسك���ة اأبوظبي الوطني���ة ملواد البن���اء  بلدكو، ال�ص���ادة 

امل�ص���اهمني م�ص���تحقي توزيعات االأرباح النقدية غري امل�صتلمة 

عن الف���رتة ماقبل 01 مار����ص 2015، لزيارة الراب���ط االإلكرتوين 

التايل  www.bildco.ae للتاأكد من وجود ا�ص���م امل�صاهم 

كم�صتحق لتوزيعات االأرباح النقدية ويف حالة ا�صتحقاق امل�صاهم 

الأية توزيعات نقدية �رسورة موافاة ال�رسكة بامل�ص���تندات التالية 

ليت�صنى �رسف االأرباح:

 1 - كتاب موقع من امل�ص���اهم اأو من ميثله قانونًا موجه لل�رسكة 

يت�ص���من طلب اإ�صدار �ص���يك اأو اإجراء حتويل بنكي بقيمة االأرباح 

النقدية امل�صتحقة.

2 -  الهوية االإماراتية االأ�ص���لية للم�ص���اهم ون�صخة عنها اأو جواز 

ال�صفر االأ�صلي للم�صاهم ون�صخة عنه.

3 - يف حال���ة وجود توكيل عام اأو خا�ص عن امل�ص���اهم، يرجى 

توفري م�صتندات الوكالة االأ�صلي و امل�صدق اأ�صواًل مع ن�صخة عنه، 

وكذل���ك الهوية االإماراتية للوكيل ون�ص���خة عنها اأو جواز ال�ص���فر 

االأ�صلي للوكيل ون�صخة عنه.

اأية م�صتندات اأخرى تطلبها ال�رسكة.  - 4

م���ع التاأكيد على اأنه ومن تاريخ 14 فراير 2021 �ص���يتم حتويل 

كافة االأرباح التي مل يتم ا�ص���تالمها من قبل م�صتحقيها اإىل هيئة 

االأوراق املالية و ال�ص���لع و التي �صتكون م�صوؤولة عن �رسف قيمة 

االأرباح مل�صتحقيها من امل�صاهمني عند املطالبة بها .

                        �ضركة اأبوظبي الوطنية لمواد البناء 
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 اإعالن ب�ضاأن االأرباح النقدية ماقبل تاريخ 01 مار�س 2015  

والغير م�ضتلمة من جانب م�ضاهمي �ضركة اأبوظبي الوطنية 

لمواد البناء- بلدكو)�س.م.ع( 

خالل فعالية املعر�ص.

مت�ص���ل،  �ص���عيد  وعل���ى 

اللجنة املنظمة  اأو�ص���حت 

ملوؤمتر الدفاع الدويل 2021 

اأنه���ا ا�ص���تكملت القوائ���م 

للمتحدث���ني  النهائي���ة 

باملوؤمت���ر  وامل�ص���اركني 

ملعر�ص���ي  امل�ص���احب 

و«نافدك�ص«،  »اآيدك����ص« 

الذي �ص���يقام للمرة االأوىل 

ب�ص���ورة هجين���ة، ليجمع 

من  واملتخ�ص�صني  اخلراء 

جميع اأنح���اء العامل على 

اأر����ص الواق���ع يف مرك���ز 

وب�ص���كل  لالأعمال  اأدن���وك 

ازدهار  ملناق�صة  افرتا�صي، 

اال�صطناعي  الذكاء  وتطور 

املتقدم���ة  والتكنولوجي���ا 

وحمايتهم يف ع�رس الثورة 

ال�صناعية الرابعة.

و�صي�ص���لط موؤمت���ر الدفاع 

القادمة  بدورت���ه  ال���دويل 

ال�صوء على الدور املحوري 

ال���ذي تلعبه اإمارة اأبوظبي 

بواق���ع  النهو����ص  يف 

الدفاعي���ة  ال�ص���ناعات 

العاملي���ة واأهمية التعاون 

ال���دويل الإيج���اد �ص���يغة 

الإع���ادة هيكلة املنظومات 

مواجه���ة  يف  الدفاعي���ة 

حتديات امل�صتقبل.

اجلدير بالذكر اأن »اأدنيك« 

وا�ص���عة  جمموعة  اتخذت 

االحرتازية  التداب���ري  م���ن 

الوقائي���ة  واالإج���راءات 

�صالمة  ل�ص���مان  ال�صارمة 

ال���زوار وامل�ص���اركني، وفق 

ال�ص���حة  معاي���ري  اأعل���ى 

وال�ص���المة العاملية، حيث 

�ص���يتم توفري املا�ص���حات 

احلرارية على كافة املداخل، 

ف�صاًل عن عمليات التعقيم 

اأجهزة  والتطهري با�صتخدام 

الرذاذ على مدار اليوم، كما 

�صيتوجب على جميع الزوار 

نتيجة  اإبراز  وامل�ص���اركني 

»بي  /كوفيد-19/  فح�ص 

�ص���ي اأر« �صلبية، و�صتطبق 

معايري التباعد االجتماعي 

الوجه يف  وارتداء كمامات 

جميع املرافق.

ً ترامب مخاطبا

»ه���ذه  قائ���ال:  واأردف 

االنتخابات �رسقت من قبل 

واالإعالم  اال�صرتاكي  الي�صار 

ن�صت�ص���لم ولن  لن  الزائف، 

حدي���ث  نتنازل«.وياأت���ي 

ترامب قبل �ص���اعات قليلة 

الكونغر�ص  اجتم���اع  م���ن 

ف���وز  عل���ى  للت�ص���ديق 

الدميقراط���ي جو بايدن يف 
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 عمان-الوحدة:

توق���ع املفكر االقت�ص���ادي 

�لدكتور ط���ال �أبوغز�له �أن 

ت�ستمر �أزمة كورونا ملدة 4 

�سنو�ت حتى مع تو�فر عدد 

من �للقاحات.

خال  �أبوغز�له  و��ستعر�ض 

�أ�س���امة  �لإعامي  مع  لقاء 

كمال يف برنامج 90 دقيقة 

�لذي يبث عرب قناة �ملحور 

�مل�رصي���ة توقعات���ه لعام 

.2021

فايرو����ض كورونا  �أن  وبني 

�س���نو�ت  لأربع  �سي�س���تمر 

قادمة، خا�س���ة و�أن منظمة 

�ل�س���حة �لعاملية توؤكد �أن 

�خلا�س���ة  �لدول  �إج���ر�ء�ت 

مبنع �لتنقل ل جتدي نفًعا، 

و�أن �لوباء لن ينتهي �إل �إذ� 

�لأر�ض  �سكان  جميع  �أُعطي 

�للقاح يف ذ�ت �لوقت. 

�أن  �إىل  �أبوغز�ل���ه  و�أ�س���ار 

يف  �سي�س���تمر  �لقت�س���اد 

�لتدهور، وهذ� �لعام �سيكون 

و�سيدخل   2020 �أ�س���و�أ من 

�لعامل يف �س���نو�ت �لك�ساد 

�لكب���ر. ويف �لوق���ت ذ�ته 

�أكد �أن �ل���دول �لعظمى يف 

و�ل�سني  �أمريكا  هي  �لعامل 

ورو�سيا.

ولف���ت �إىل تق���دم �ل�س���ني 

ع���ن  ف�س���ًا  �قت�س���ادًيا، 

�لعلوم  تقدمها يف جم���ال 

هي  و�أنها  و�لتكنولوجي���ا، 

�لقت�س���اد �لأول يف �لعامل، 

م�س���ر�ً �ىل �أن من ي�س���يطر 

�قت�س���اديا ي�سيطر �سيا�سيا 

وع�سكريا.

و�أك���د �أن �لع���امل يرتق���ب 

�حل���دث �لأكرب يوم �لأربعاء 

"�ل�ساد�ض من �ل�سهر �جلاري" 
�ملتح���دة  �لولي���ات  يف 

�لأمريكي���ة و�لذي �س���تعقد 

بني  �مل�سرتكة  �جلل�سة  فيه 

جمل�س���ي �لنو�ب و�ل�سيوخ 

�ملتح���دة  �لولي���ات  يف 

لتكون هي �ملرحلة �لأخرة 

�لنتخاب���ات،  عملي���ة  يف 

ونتائجها �س���تقرر م�س���ر 

�أمريكا و�لعامل.

�أن  �أبوغز�ل���ه  و�أو�س���ح 

�أمام  �أن�ساره  يح�سد  تر�مب 

�لت�سويت،  �لكونغر�ض ملنع 

م�س���ر� �إىل �أن كل �لدلئ���ل 

ت�سر �إىل �أن تر�مب �سيعطل 

�لت�س���ويت. حيث �أن نتائج 

�لنتخاب���ات �لأمريكي���ة ل 

تعترب �سارية �إل باعتمادها 

من "�لكونغر�ض". 

وم���ن �لإج���ر�ء�ت �ملتوقع 

�أن يلج���اأ �إليها تر�مب وفق 

�نعق���اد  �أبوغز�ل���ه ملن���ع 

تعطي���ل  �إم���ا  �جلل�س���ة، 

�لنعق���اد د�خليا من خال 

�أو خارجًيا  �ملجل�ض نف�سه، 

من خ���ال تعطيله���ا بقوة 

معار�س���ة   �ل�سارع ليبقى 

هو �لرئي�ض، م�س���ر� �إىل �أن 

�لنتخاب���ات �لأمريكية هي 

�أ�س���و�أ نظام �نتخابي على 

�أي�س���ا  �لإط���اق، ومتوقعا 

يف  �حتجاج���ات  ح���دوث 

�أغل���ب �لوليات ق���د تنتج 

عنها حرب �أهلية. 

اأبوظبي ـ وام:

نظ���م �س���ندوق �لوط���ن وبدعم من �رصك���ة �لد�ر 

�لعقارية وبال�رص�كة م���ع وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

حفل تخريج �فرت��س���ي ملنت�سبي "برنامج �لذكاء 

من �ملرحلة �ملتو�س���طة ملبادرة  �ل�س���طناعي" 

"�ملربمج �لإمار�ت���ي" و�لبالغ عددهم 200 طالب 
وطالبة.

ح�رص �حلفل �س���عادة �أحمد حمم���ود فكري مدير 

عام �س���ندوق �لوطن بالإنابة و�سعادة �لدكتورة 

�آمنة �ل�س���حاك �ل�سام�سي �لوكيل �مل�ساعد لقطاع 

�لرعاي���ة و�لأن�س���طة يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

وغريغ فيو�ر مدير �ل�س���وؤون �ملالية و�ل�س���تد�مة 

ب�رصكة �ل���د�ر �لعقاري���ة وفنكات ف���ار�د� �ملدير 

�لتنفيذي ومدير �ملبيعات ملن�سة تنكر �لتعليمية.

و��س���تمر �لربنامج عل���ى مد�ر �أ�س���بوعني بهدف 

تزويد �مل�س���اركني مبه���ار�ت متقدمة يف جمايل 

�لذكاء �ل�س���طناعي وتعلم �لآلة كما ��س���تقطب 

للمرة �لأوىل 60 طالبا وطالبة مت تر�س���يحهم من 

قب���ل وز�رة �لرتبية و�لتعليم بع���د �أن متكنو� من 

حتقيق �لتميز يف �ملر�حل �لأ�سا�س���ية مبجموعة 

من �مل�سابقات �لتي تنفذها �لوز�رة.

وتوجه �س���عادة �أحمد حممود فكري بالتهنئة �إىل 

خريجي �لربنامج .. م�س���يد� بامل�س���توى �ملتميز 

�لذي �أظهروه طو�ل مدة �لربنامج.

و�أكد �س���عادته �أن �لذكاء �ل�سطناعي بات حمور� 

�أ�سا�س���يا ل�س���ناعة م�س���تقبل �لدول .. م�سر� �إىل 

حر�ض �سندوق �لوطن على تنمية قدر�ت �ملو�هب 

�لازمة  �لوطني���ة وتزويدهم بكاف���ة �مله���ار�ت 

م���ن �أجل �تق���ان لغة �لربجمة �لت���ي تعد و�حدة 

من �ملجالت �لأ�سا�س���ية �لتي ت�سهم يف تر�سيخ 

�قت�ساد معريف وم�ستد�م يف �لدولة.

وتوجه بال�س���كر �إىل �رصكة �ل���د�ر �لعقارية على 

دعمها ملبادرة �ملربمج �لإمار�تي �لتي �أ�س���همت 

من���ذ تاأ�سي�س���ها يف تاأهيل �لعدي���د من �ملو�هب 

�لإمار�تي���ة �لو�عدة يف هذ� �ملج���ال.. مثنيا على 

جه���ود وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم وحر�س���ها على 

�ل�رص�كة مع �س���ندوق �لوطن من �أجل تاأهيل جيل 

متميز من �ملربجمني.

م���ن جانبها تقدم���ت �س���عادة �لدكت���ورة �آمنة 

�ل�سحاك �ل�سام�سي بال�سكر ل�سندوق �لوطن على 

م���ا يقدمه من كافة �أ�س���كال �لدعم لتعزيز كفاءة 

�لتعليم و�ل�س���تثمار باأجي���ال �لوطن، معتربة �أن 

هذه �ل�رص�كة �ل�س���رت�تيجية �لتي جتمع �لطرفني 

منوذجا للتعاون �لبناء �لذي ي�س���ب يف م�سلحة 

طلبتنا و�ملنظومة �لتعليمية برمتها.

 عّمان-الوحدة:

�س���ارك ملتقى ط���ال �أبوغز�له 

�أ�س���بوع  �ملع���ريف يف فعالية 

"�أردنك���م ري���ادة 2020" �لتي 
�س���غل  "يا  �رصك���ة  نظمته���ا 

للخدمات �مل�س���اندة" بدعم من 

وز�رة �لقت�ساد �لرقمي و�لريادة 

وبال�رص�كة مع مركز �مللكة ر�نيا 

للريادة وذلك �سمن �لحتفالت 

�لأ�س���بوع �لعاملي للريادة  يف 

   . عام 2020

وخال �حلفل �خلتامي لفعاليات 

�لأ�س���بوع �لذي مت تنظيمه عرب 

"زووم"  �لرقمي  �لت�سال  تقنية 

برعاية وزير �لقت�س���اد �لرقمي 

�ل�سيد �حمد �لهناندة، مت �لإعان 

عن �مل�س���اريع و�لأفكار �لأربعة 

�لريادية �لفائزة و�لتي ت�س���مل 

وم�رصوع  ن���ون،  مكتبة  تطبيق 

د�دي،  وم����رصوع  �لذهب،  رمال 

كر وم�رصوع ��ستمر�رية.

�لتحكي���م  جلن���ة  و�خت���ارت 

-�لتي �سارك فيها ملتقى طال 

�أبوغز�ل���ه م���ن خ���ال مديرها 

�لد�وود-  �ل�سيد فادي  �لتنفيذي 

�لفائزي���ن بعد در��س���ة جلميع 

�مل�ساريع، وبحث مدى تطابقها 

مع معاير �للجنة.

وخال حف���ل �خلتام مت تنظيم 

جل�س���ة حو�ري���ة مت خاله���ا 

�لإع���ان عن �لنتائج و�س���ارك 

فيها �لدكتورة متام منكو �ملدير 

�لتنفيذي ملوؤ�س�س���ة ويل �لعهد 

�ملوؤ�س�س���ة  دور  ع���ن  وحتدثت 

يف دعم �س���باب �لأردن لتعزيز 

قدر�تهم �لقيادية و�لتناف�سية. 

�لد�وود يف �جلل�س���ة   و�س���ارك 

�حلو�رية حيث ��س���تعر�ض دور 

�مللتقى يف �لإر�س���اد و�لتوجيه 

و�لدع���م  �لري���ادي  لل�س���باب 

�لفن���ي �لذي يقدم���ه من خال 

�أبوغز�ل���ه  "ط���ال  جمموع���ة 

�لعاملية" للم�س���اريع �لريادية 

و�لبتكار�ت بالإ�س���افة للعديد 

من �خلدمات �ملهنية من ملكية 

ودور�ت  و��ست�س���ار�ت  فكري���ة 

�أهمية  موؤكد�ً  تاأهيلية،  تدريبية 

دور ري���ادة �لأعمال يف حتفيز 

�لقت�س���اد وخل���ق فر�ض عمل 

لل�سباب.

ن���دى  �لأ�س���تاذة   وحتدث���ت 

�جلعفري من�سقة بر�مج ريادية 

يف مركز �مللك���ة ر�نيا للريادة 

ع���ن فعاليات �أ�س���بوع �لريادة 

للع���ام  �لأردن  يف  �لعاملي���ة 

.2020

فرح  �لكاتب���ة  �حل���و�ر  و�أد�رت 

�لب���د�وي و�لت���ي حتدث���ت عن 

�أردنيني  رياديني  جناح  ق�س�ض 

من خال كتابها �س���باب على 

قدر �أهل �لعزم.

ه���ذ� وق���د مت �إط���اق فعالية 

�أ�س���بوع "�أردنكم ري���ادة" على 

ع���دة مر�حل، �لأوىل يف �س���هر 

�أيلول �ملا�س���ي ومت تدريب 40 

�ملحافظات  من خمتلف  ريادي 

وفاز خالها 5 م�ساريع ريادية، 

�لثانية  و��س���تكملت �ملرحل���ة 

من �لفعالي���ة و�لتي تهدف �إىل 

متك���ني �ل�س���باب ع���رب بر�مج 

ريادي���ة �إبد�عي���ة جلميع �أبناء 

�مله���ار�ت  ذوي  �ملحافظ���ات 

�لريادي���ة لتحوي���ل �أفكاره���م 

مل�ساريع م�س���تد�مة ت�ساهم يف 

حل م�سكات �ملجتمع ولتوفر 

فر�ض �لعمل. كما مت �ختيار 55 

نا�سئة  وم�ساريع  م�رصوع  فكرة 

تخدم �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 

ومنه���ا مت �ختي���ار �أف�س���ل 4 

م�س���اريع منها ت�س���هم يف حل 

�مل�ساكل جمتمعية.
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ملتقى طالل اأبوغزاله المعرفي ي�سارك في 

اأ�سبوع »اأردنكم ريادة 2020«

اأبوظبي-وام:

 ��س���تحدث �ملجل�ض �لوطن���ي �لحتادي 

خ���ال مناق�س���ة م�رصوع قان���ون تنظيم 

�لتربع���ات، يف جل�س���ته �لر�بعة من دور 

�نعقاده �لعادي �لثاين للف�سل �لت�رصيعي 

�ل�س���ابع ع����رص، �لتي عقده���ا بتاريخ 5 

يناير 2021م يف مقر �ملجل�ض باأبوظبي، 

برئا�س���ة مع���ايل �س���قر غبا����ض رئي�ض 

�ملجل����ض، ت�س���ع مو�د تتعل���ق بتحقيق 

�لبع���د �لإن�س���اين و�لأمن���ي و�لرقاب���ي 

و�لأهد�ف ونظام قيا�ض �لكفاءة و�لتقييم، 

و�لنفق���ات �لإد�رية و�لت�س���غيلية، وتنظم 

حالت تغير �جلهة �مل�ستفيدة �أو غر�ض 

�لتربع يف حالة �ل�رصورة، و�ملحظور�ت، 

و�إجر�ء�ت  �خلرية،  �جلمعيات  و�لتز�مات 

منح �لت�رصيح ومدة �لنتها.

و�سملت �لتعديات �لتي �أجر�ها �ملجل�ض 

على م����رصوع �لقان���ون �ل���ذي ورد من 

�حلكومة يف "34" مادة لت�س���بح عددها 

"43" م���ادة، ما يقارب من "96" باملائة 
من جمموع �ملو�د، �إ�س���افة �إىل ��ستحد�ث 

م���ا يق���ارب م���ن "20" بند� عل���ى مو�د 

�مل�رصوع، وذلك يف �طار حر�ض �ملجل�ض 

على ممار�سة �خت�سا�ساته �لد�ستورية يف 

تطوير �لت�رصيعات وفق �أف�س���ل �ملناهج 

�ملتبع���ة، ولأهمية ه���ذ� �لت�رصيع كونه 

ياأتي يف �طار �لنهج �لإن�س���اين و�جلهود 

�لكب���رة يف خمتل���ف جم���الت �لعمل 

و�لعطاء �لإن�س���اين �لذي تاأ�س�س���ت عليه 

دولة �لإمار�ت.

و��ستحدث �ملجل�ض مادة بعنو�ن "�أهد�ف 

�لقان���ون" تن����ض على ما يل���ي: "يهدف 

�إىل تنظي���م �لتربع���ات وحماي���ة �أمو�ل 

�ملتربعني"، وذلك لأهمية تو�سيح �لهدف 

من م����رصوع �لقان���ون �جلديد بو�س���فه 

يك�سف عن مر�د �مل�رصع منه لتعترب باقي 

مو�د �لقانون و�سائل لتحقيق هذ� �لهدف.

ون�س���ت �ملادة �لتي ��ستحدثها �ملجل�ض 

وعنو�نها "نظام قيا�ض �لكفاءة و�لتقييم" 

على ما يلي: "ت�س���ع �لوز�رة بالتن�سيق 

م���ع �جله���ات �ملحلي���ة نظامًا خا�س���ًا 

لقيا�ض كف���اءة وتقييم �جلهات �ملرخ�ض 

لها و�جلهات �مل�رصح لها بجمع وتقدمي 

�لتربعات"، ل�سمان و�س���ع وز�رة تنمية 

�ملجتم���ع نظاما خا�س���ا لقيا�ض كفاءة 

وتقييم �جله���ات �ملرخ�ض لها و�مل�رصح 

لها يف جمع وتقدمي �لتربعات.

كم���ا ��س���تحدث �ملجل�ض م���ادة بعنو�ن 

"�لنفقات �لإد�رية و�لت�س���غيلية" ون�ست 
عل���ى ما يلي: "يجوز ��س���تقطاع ن�س���ب 

م���ن �لتربع���ات �لتي يتم جمعه���ا وفقًا 

لأحكام هذ� �لقان���ون ولئحته �لتنفيذية 

كنفق���ات �إد�ري���ة وت�س���غيلية، وحت���دد 

�لائح���ة �لتنفيذية لهذ� �لقانون ن�س���ب 

�لإد�رية و�لت�س���غيلية و�سو�بط  �لنفقات 

تنفي���ذ هذ� �ملادة"، وذلك لإقر�ر �حلق يف 

��ستقطاع ن�سبة من �لتربعات كم�رصوفات 

�إد�رية وت�س���غيلية وكذلك ل�سمان تنظيم 

�لائحة �لتنفيذية ن�سب �لنفقات �لإد�رية 

و�لت�سغيلية.

وت�سمنت �ملادة �لتي ��ستحدثها �ملجل�ض 

وعنو�نه���ا "تغير �جلهة �مل�س���تفيدة �أو 

غر�ض �لتربع يف حالة �ل�رصورة" بندين 

هما: 1 - على �جلهات �مل�رصح لها تقدمي 

ح�سيلة �لتربعات �ىل �جلهات �مل�ستفيدة 

�أو �نفاقه���ا يف �لغر�����ض �ملح���ددة يف 

�لت�رصيح.

2 - على رئي�ض �ل�س���لطة �ملخت�س���ة يف 

حال تعذر تق���دمي �لتربعات �ىل �جلهات 

�مل�س���تفيدة �أو �نفاقه���ا عل���ى �لغر��ض 

�ملحددة يف طلب �لت�رصيح حتديد جهات 

م�ستفيدة �أو �أغر��ض �أخرى.

وحر����ض �ملجل�ض على ��س���تحد�ث هذه 

�ملادة بهدف معاجلة بع�ض �حلالت �لتي 

قد تظهر يف �لو�قع �لعملي.

�لتي  "�ملحظ���ور�ت"  وت�س���منت م���ادة 

��س���تحدثها �ملجل�ض بندين ون�ست على 

ما يل���ي: يحظر على �جله���ات �ملرخ�ض 

له���ا و�جله���ات �مل�رصح له���ا �لآتي: 1- 

�لجت���ار باأمو�ل �لتربعات، �أو �لدخول يف 

م�س���اربات مالية �أو توزيع �أي �إير�د�ت �أو 

عو�ئد على �أع�سائها �أو موظفيها.

2- �لتيان باأي فعل �أثناء جمع �أو قبول 

�أو تق���دمي �لتربعات من �س���اأنه �لإ�رص�ر 

بالنظ���ام �لع���ام، �أو �لأم���ن �لوطني، �أو 

�لآد�ب �لعامة، �أو ت�س���جيع �أي منازعات 

طائفية، �أو عرقية، �أو عن�رصية، �أو دينية، 

�أو ثقافية، �أو �أي غر�ض غر م�رصوع وفق 

�لت�رصيعات �ل�سارية يف �لدولة.

»الوطني االتحادي« ي�ستحدث ت�سع مواد خالل مناق�سة 

م�سروع قانون تنظيم التبرعات

طالل اأبوغزاله يتحدث عن توقعاته 
لعام 2021

الريا�ض ـ دبي ـ الوحدة:

لأول م���رة يف تاريخ �لإنتاج �لدر�مي 

�سمن دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي، 

 "VIP تنطل���ق قريب���ًا على "�س���اهد

�لدر�م���ا �ل�س���عودية �مُل�س���تندة على 

�أحد�ث حقيقية "ر�س���ا�ض"، من �إنتاج 

.MBC STUDIOS
ُيعد "ر�س���ا�ض" �أكرب عم���ل در�مي يف 

�ململكة �لعربية �ل�س���عودية، و�أ�سخم 

�إنتاج ُيعر�ض على من�س���ة رقمية يف 

�ملنطقة على �لإطاق، ف�سًا عن كونه 

�أحد �أبرز �لإنتاجات �لدر�مية �لعربية 

من نوعه. و�عتب���ار�ً من �خلمي�ض 21 

"م�سل�س���ات �س���اهد  يناي���ر، وحتت 

 "VIP لأ�س���لية"، تبد�أ من�سة "�ساهد�

�ملن�س���وية حت���ت مظل���ة "جمموعة 

MBC"، بعر�ض خفايا �لق�س���ة �لتي 
مل ُت���روى م���ن قبل، و�ملاأخ���وذة من 

�أر�س���يف �جلهات �لأمنية �ل�س���عودية، 

حول جم���رم عتيد مار�ض ن�س���اطاته 

حقبة  خ���ال  �ملرّوع���ة  �لإجر�مي���ة 

�لعربية  �ململك���ة  يف  �لثمانيني���ات 

�ل�سعودية. ت�س���تند ق�سة �لعمل على 

�أحد�ث حقيقية، وتروي �لق�سة �لكاملة 

لرجل �لع�س���ابات �س���يئ �ل�س���معة 

و�جلهود  "ر�س���ا�ض"،  با�سم  �ملعروف 

�جلبارة �لت���ي بذلتها �أجه���زة �لأمن 

لاإيقاع به وتقدميه �إىل �لعد�لة.

�سل�سلة من ثمانية اأجزاء

�لعمل م���ن تاأليف كاتب �ل�س���يناريو 

�ل�س���هر  �لربيط���اين  �لتلفزي���وين 

توين ج���ورد�ن، �لذي يحفل �س���جله 

�أبرزه���ا ع���دة  عاملي���ة   باأعم���ال 

 EastEnders" ،"Hustle"
 ،"Life on Mars" ، "Holby
Blue وغرها. كت���ب �لعمل كل من 
�ل�سيخة �س���هى �آل خليفة، وريت�سارد 

بيامي. ياأتي "ر�سا�ض" �سمن �سل�سلة 

م���ن ثمانية �أجز�ء ناطق���ة بالعربية 

ومرتجم���ة �إىل �لإنكليزي���ة، وُتعر�ض 

عل���ى "�س���اهد VIP" بو�ق���ع حلقة 

و�حدة كل خمي�ض مدتها 60 دقيقة.

للمرة �لأوىل يف �لدر�ما، تروي �سل�سلة 

"ر�سا�ض" ق�سة �لقاتل �ل�رص�ض ومهرب 
�لذي  �ل�سيت ر�سا�ض،  �ملخدر�ت �سيئ 

�أُلقي �لقب�ض عليه يف �ململكة �لعربية 

من  �لثمانينيات  �أو�خ���ر  �ل�س���عودية 

�لعمل �ملر�حل  �لقرن �ملا�سي. يتتّبع 

�لإجر�مية �ملتعاقبة يف حياة ر�سا�ض، 

ب���دء�أ م���ن �أوىل جتارب���ه �لإجر�مية، 

مرور�ً بالفرتة �لتي عاث فيها ف�ساد�ً، 

�إىل  ب���ه وتقدميه  و�نته���اًء بالإيقاع 

�لعد�لة. مبو�ز�ة ذلك ُت�س���لّط �حلكاية 

"فهد"  �ل�ساب  �ل�س���ابط  �ل�سوء على 

�لذي كرّ�ض جهوده و�س���ّخر م�س���رته 

�ملهنية لاإيقاع بر�س���ا�ض و�لق�س���اء 

على منظمته �لإجر�مية.

يتميز "ر�س���ا�ض" بقيمت���ه �لإنتاجية 

�أ�س���خم عمل �س���عودي  �لعالية فهو 

در�مي-�أك�سن على �لإطاق، ف�سًا عن 

كونه  �أكرب �إنتاج ُيعر�ض على من�سة 

رقمية يف �ملنطقة. يحمل "ر�س���ا�ض" 

توقيع �ملخرج �لربيطاين كوِلن تيج،

�لذي يحفل �س���جله �ملهن���ي باأعمال 

 The" �أبرزه���ا:  ع���دة،  عاملي���ة 

 Last Drop"، "Holby City"،
 "Torchwood"،  "The Sarah
 Jane Adventures"، "Doctor
Who"، "Being Human"، وغرها.

عل���ى �لرغم م���ن �أن خط���ة �لإنتاج 

ت�سّمنت ت�سوير َم�ساهد �لعمل يف فرتة 

تناه���ز �ل� 90 يومًا، غر �أن �لإجر�ء�ت 

�لت���ي فر�س���ها فرو����ض كوفي���د19 

�أ�س���فرت ع���ن متديد فرتة �لت�س���وير، 

�إ����رص�ف مدير �لت�س���وير  وذلك حتت 

�لعاملي �ل�س���هر لوك بر�ي���ان، �لذي 

حتمل ب�س���مته �إنتاجات عاملية على 

 I Hate Suzie"،"The" غ���ر�ر: 

 Reckoning" ، "Urban
 Myths" ،"Sliced" ،"Dead
 ،"Pixels" ، "Chewing Gum

وغرها.

ة رقمية في المنطقة ر�سا�ض.. لل�سر اإ�سم اأكبر عمل درامي �سعودي واأ�سخم اإنتاج لمن�سّ

�سندوق الوطن يحتفي افترا�سياً بتخريج 

منت�سبي برنامج »الذكاء اال�سطناعي« من 

مبادرة المبرمج االإماراتي

»VIP قريباً على »�شاهد
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فيفا  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  ــرة  دائ تعلن    

للقرطاسية 

رخصة رقم : CN -  2650197 قد تقدموا إلينا بطلب:

فيفا   FIFA STATIONERY من/  تجاري  اسم  تعديل    

 A B C STATIONERY AND OFFICE للقرطاسية اىل

SUPPLIES ايه يب يس للقرطاسية والوازم املكتبية

 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 السادة : رشكة الدار لتطوير العقارات التجارية ذ.م.م   

رخصة رقم : CN- 1013179 قد تقدموا إلينا بطلب :

  ALDAR PROPERTIES تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة الدار العقارية - ش م ع

 -  PJSC

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف الجيمي مول ذ.م.م    

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف حدائق الراحة للعقارات ذ.م.م 00000 تعديل لوحة 

 1x1 1 إىلx1 اإلعالن/ إجاميل من مساحة

الواحد  الشخص  رشكة  إىل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  من  قانوين/  شكل  تعديل 

 AL DAR COMMERCIAL PROPERTY من/  تجاري  اسم  تعديل  ذ.م.م 

- ذم  م  التجارية  العقارات  لتطوير  الدار  -  رشكة    DEVELOPMENTS  -  LLC

 AL DAR COMMERCIAL PROPERTY DEVELOPMENTS -  SOLE إىل

PROPRIETORSHIP L.L.C  رشكة الدار لتطوير  العقارات التجارية - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م   

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما 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/ السادة : النهضة الحديثة لالستثامر - رشكة الشخص 

الواحد ذ.م.م 

رخصة رقم : CN- 2616673 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة نشأت رشدى محمد عبدالله )49%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ عبدالله عىل عيدروس عبدالله الواحدي من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ عبدالله عىل عيدروس عبدالله الواحدي من %100 إىل 51% 

 1x1 1 إىلx1 تعديل لوحة اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين/ من رشكة الشخص الواحد ذ.م.م   إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 ALNAHDAH ALHADETHA FOR INVESTMENTS /تعديل اسم تجاري من

SOLE PROPRIETORSHIPL.L.C -  - النهضة  الحديثة لالستثامر - رشكة الشخص 

 ALNAHDAH ALHADETHA FOR INVESTMENTS إىل  ذ.م.م    الواحد 

L.L.C L.L.C  - النهضة الحديثة  لالستثامر ذ.م.م   

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعوى بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة. 

الســـادة/    بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
بوكس لغسيل وتنظيف وتلميع السيارات 

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2833023  : 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.

 تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : كابيتال رودز للمقاوالت والصيانة العامة   

رخصة رقم : CN- 2137725 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محمد جناه ظهري ميابيالي ظهري )19%(

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حسن عبدالله حسن بامجبور الصيعري من مالك إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ حسن عبدالله حسن بامجبور الصيعري من %100 إىل 51% 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عىل محمد الصمد )30%( 

تعديل  محدودة  مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من  قانوين/  شكل  تعديل 

 CAPITAL ROADS CONTRACTING  & GENERAL من  تجاري  اسم 

 CAPITAL إىل  العامة  والصيانة   للمقاوالت  رودز  كابيتال   -  MAINTENANCE

 -   ROADS CONTRACTING  &  GENERAL MAINTENANCE L.L.C

كابيتال رودز للمقاوالت والصيانة العامه  ذ.م.م   

فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 

أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة 

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ بلو ايز للنظارات
رخصة رقم : CN -  1721052 قد تقدموا إلينا بطلب:

عبدالرحمن  عبدالرحمن  بكر  ابو  اضافة  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 
   49%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ تعديل خادم سلطان راشد الجنيبي من مالك 
اىل رشيك بنسبة 51%

تعديل رأس املال / من NULL إىل 150000
مسؤولية  ذات  رشكة  إىل  فردية  مؤسسة  من/  قانوين  شكل  تعديل   

محدودة
تعديل اسم تجاري من/ BLUE EYES OPTICS بلو ايز للنظارات اىل 

BLUE EYES OPTICS LLC بلو ايز للنظارات 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.

السيف  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

جرافيكس ذ.م.م   

رخصة رقم : CN -  1053279 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل نسب الرشكاء/ حسان عثامن ديرك من  %24 اىل 4%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حسان محمد رفعت شمطان من 

%37 اىل 45%

 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/ صالون 
سمراء النيل للسيدات   

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1195384  : 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.

الســـادة/    بأن  االقتصادية  التنمية  دائــرة  تعلن   
مطعم اناند ساجر

إلينا  تقدموا  قد   CN  -  2443721    : 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.

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ فندق الجزيرة رويال

رخصة رقم :   CN -  2239656 قد تقدموا إلينا بطلب:

 تعديل رأس املال/ من NULL إىل 150000

1x1 1 إىلx1 تعديل لوحه اإلعالن/ إجاميل من مساحة

تعديل شكل قانوين من/ مؤسسة فردية إىل رشكة الشخص الواحد ذ.م.م  

فندق   AL JAZEERA ROYAL HOTEL من/  تجاري  اسم  تعديل 

 ALJAZEERA ROYAL HOTEL SOLE اىل  ــال  روي الجزيرة 

الشخص  - رشكة  رويال  الجزيرة  فندق   PROPRIETORSHIP LLC

الواحد 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.

مينكايند   الســـادة/   بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    

الستشارات املوارد البرشية 

رخصة رقم : CN -  2677026 قد تقدموا إلينا بطلب:

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/   اضافة عايشه بيجوم بافا فتح 

الدين بافا فتح الدين غالم محي الدين 100%

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ حذف جميل حسني حبيب الحق  

 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.

العجيب  الســـادة/  بأن  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن    
لغسيل السيارات  

رخصة رقم :  CN - 2776205 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/  اضافة فرج سعيد مضحى سعيد 

املنصوري 100%    
دحباج  سامل  عيل  اماين  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

الحريب
 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 / واحة 
لعراد املواد الغذائية    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   2694426  : 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.

نوع الرشكة: رشكة ذات مسؤولية محدودة 

االسم التجاري:   هاستيا إلدارة املنشآت ذ.م.م   

عنوان الرشكة: ابوظبي، ساس النخيل، بناية عيل واوالده للعقارات ذ.م.م   

  CN-1178671 :رقم القيد يف السجل االقتصادي

التعديل الذي طرأ عىل الرشكة:

1 - حل وتصفية الرشكة

أبوظبي  فرع   - واملحاسبة  للتدقيق  ستيفنز  مور  السادة/  تعيني   -  2

قرار  عىل  بناًء  وذلك    2020-12-29 بتاريخ   للرشكة  قانوين  كمصفي 

محرض الجمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم :     

18-2020-461020  تاريخ التعديل:   2021-1-5

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 االقتصادية بأن/ السادة : بيست كري للنقل بالحافالت املدرسية 
رخصة رقم : CN- 1717880 قد تقدموا إلينا بطلب : 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة كاشف احمد شايك شايك ناجور مريافايل )49%(
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ جابر جاسم سيف الجالف املهريي من مالك إىل رشيك تعديل 
نسب الرشكاء/ جابر جاسم سيف الجالف املهريي من %100 إىل %51 تعديل رأس املال/ 

من NULL إىل 150000 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

 BEST CARE SCHOOL BUSES TRANSPORTATION تعديل اسم تجاري من
 EMITECH GENERAL إىل  املــدرســيــة  بالحافالت  للنقل  كــري  بيست   -

CONTRACTING L.L.C - اميتك للمقاوالت العامة ذ.م.م   
تعديل نشاط/ إضافة أعامل الطالء والدهانات للمباين )4330003( 

تعديل نشاط/ إضافة أعامل تركيب وفك السقاالت )4390008(
 تعديل نشاط/ إضافة املقاوالت امليكانيكية )4220903(

 تعديل نشاط/ إضافة مقاوالت مشاريع املباين بانواعها )4100002(
 تعديل نشاط/ إضافة أعامل تبليط األرضيات والجدران )4330019( 

تعديل نشاط/ حذف النقل بالحافالت املدرسية )4922008( 
فعىل كل من له حق أو اعرتاض عىل هذا اإلعالن مراجعة دائرة التنمية االقتصادية خالل 
أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة غري مسؤولة عن أي حق أو 

دعو بعد انقضاء هذه املدة حيث ستستكمل اإلجراءات املطلوبة  

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن/ السادة : مجوهرات سدرة 
رخصة رقم : CN- 1022487 قد تقدموا إلينا بطلب :

 تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة محسن جهانجري محمد جهانجري )25%( 
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ إضافة عثامن جهانجري محمد جهانجري )24%( 

تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ سلطان ماجد سلطان الخزرجي من وكيل خدمات 
إىل رشيك 

تعديل نسب الرشكاء/ سلطان ماجد سلطان الخزرجي من %0 إىل 51% 
رأس  تعديل  اسامعيل  بن محمد  وبيع/ حذف جهانجري  تنازل  الرشكاء  تعديل 

املال/ من NULL إىل 150000 
تعديل شكل قانوين/ من مؤسسة فردية إىل رشكة ذات مسؤولية محدودة 

إىل  سدرة  مجوهرات   -  SIDRA JEWELLERS من/  تجاري  اسم  تعديل 
SIDRA JEWELLERS L.L.C  - مجوهرات سدرة ذ.م.م   

التنمية  دائــرة  مراجعة  اإلعــالن  هذا  عىل  اعــرتاض  أو  حق  له  من  كل  فعىل 
االقتصادية خالل أربعة عرش يوما من تاريخ نرش هذا اإلعالن وإال فإن الدائرة 
املدة حيث ستستكمل  انقضاء هذه  بعد  أو دعوى  أي حق  غري مسؤولة عن 

اإلجراءات املطلوبة

  تعلن دائرة التنمية االقتصادية بأن الســـادة/ انفريوسنس 
للخدمات الهندسية ذ.م.م   

رخصة رقم :  CN - 2845312 قد تقدموا إلينا بطلب:
 تعديل نسب الرشكاء/ محمد اكرام سيف الرحمن من  24% 

اىل 49%
شهزاده  مبارك  رؤوف  حذف  وبيع/   تنازل  الرشكاء  تعديل 

مبارك عيل 
 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/ صالون سان 
فرانسيسكو للرجال 

رخصة رقم : CN -  1486117 قد تقدموا إلينا بطلب:
تعديل الرشكاء تنازل وبيع/ اضافة محمد اسامعيل عبدالرحيم 

حسني الحوسني 100%  
عبدالله  عباس  سعيد  حذف  وبيع/  تنازل  الرشكاء  تعديل 

يوسف الحوسني
 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/ محل 
درويش للحام    

إلينا  تقدموا  قد   CN  -   1026346  : رقم  رخصة 
بطلب:

إلغاء رخصة
اإلعالن  اعرتاض عىل هذا  أو  له حق   فعىل كل من 
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.

لإعالناتكم بالوحدة:

 هاتف: 024488400 فاك�ص 024488201

نعلن للجميع بأن الرشكة املذكورة أعاله هي /خالد كرم ملقاوالت الصيانة العامة/ 
قانون  امارة عجامن مبوجب  - رشكة ذات مسؤولية محدودة،تأسست يف  ذ.م.م  
التنمية  دائرة  يف  مرخصة  وتعديالته   )1984( لسنة   )8( رقم  االتحادي  الرشكات 
االقتصادية  وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )72636( وقرر الرشكاء حلها 

وتصفيتها وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم �ل�سجل �لتجاري

�إعالن وحل وت�سفية : 

 �ال�سم �لتجاري :  خالد كرم ملقاوالت �ل�سيانة �لعامة / ذ.م.م  
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يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ املالك
اكاف للحفالت ش. ذ.م.م  

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
 املودعة تحت رقم: 337576           بتاريخ : 17/10/2020

 تاريخ إيداع األولوية:   /   / 200م
باســم: اكاف للحفالت ش. ذ.م.م .

ديب،   125602 ص.ب  وعــنــوانــة:   
اإلمارات العربية املتحدة.

الخدمات/  البضائع/  لتمييز  وذلك   
املنتجات:

الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعامل 
وتفعي ل النشاط املكتبي، ترويج املبيعات لآلخرين، إستشارات إدارة األعامل، 
اإلعالن والدعاية املبارشة عىل شبكات الحاسوب، ترويج املبيعات لآلخرين يف 

الفئة 35.
 الواقـعة بالفئة: 35

وصف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية AKCAF كتبت بشكل مميز باللون 
األحمر باللون عىل يسارها رسم مميز يشبه الدائرة مكون من عدة أشكال ملونة 

كام هو موضح بالشكل املرفق.
 االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ املالك

ميني سبكرتا ذ.م.م    

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   

املودعة تحت رقم: 338835           

بتاريخ : 05/11/2020

 تاريخ إيداع األولوية:   /   / 200م

باســم: ميني سبكرتا ذ.م.م  .

وعنوانة: ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز البضائع/ الخدمات/ املنتجات:

وكشط،  وجــي  وصقل  تنظيف  مستحرضات 

مستحرضات  عطرية،  زيــوت  عطور،  صابون، 

تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان.

 الواقـعة بالفئة: 03

بخط  اإلنجليزية  باللغة   Hi Perfume الكلامت   عبارة عن   : العالمة  وصف 

مميز و رسم نبات غصني بني الكلمتني كام هو موضح بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ املالك
رشكة دومس لألتصاالت )ذات مسؤولية محدودة( 

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
 املودعة تحت رقم: 342216           بتاريخ : 29/12/2020

 تاريخ إيداع األولوية:   /   / 200م
مسؤولية  )ذات  لألتصاالت  دومــس  رشكــة  باســم: 

محدودة( 
 وعنوانة: ص.ب 5196 ديب، اإلمارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز البضائع/ الخدمات/ املنتجات:
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، األنشطة الرياضية 

والثقافية يف الفئة 41.
 الواقـعة بالفئة: 41

الالتينية الــكــلــامت  عــن  ــارة  ــب ع  : الــعــالمــة  وصــف 
INTERNATIONAL HERITAGE SPORTS  كتبت يف أربعة أسطر بشكل مميز 
 EXHIBITION & CONFERENCE الالتينية  الكلامت  وأسفلها  الذهبي  باللون 
كتبت بشكل مميز باللون الرمادي ويليهم من اليسار رسم تخيي لرأس جمل ورأس نرس 
ورأس حصان باللون البني الفاتح داخل شكل مستطيل غري مكتمل باللون البني الداكن 
وبه من اليسار رسم تخيي لبندقية صيد باللون الرمادي ومكتوب أدناه باللغة العربية 

الدويل للرياضات الرتاثية معرض و مؤمتر كام هو موضح بالشكل املرفق. 
االشرتاطات: 

لقسم العالمات التجارية يف وزارة  فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً 
االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا 

اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ املالك

مصنع سيزار مدفعي للعطور ذ.م.م   
 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   

املودعة تحت رقم: 331701           بتاريخ : 28/06/2020
 تاريخ إيداع األولوية:   /   / 200م

باســم: مصنع سيزار مدفعي للعطور ذ.م.م  .
اإلمــارات  الشارقة،   45941 ص.ب  وعنوانة:   

العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز البضائع/ الخدمات/ املنتجات:
املالبس،  ويك  غسل  يف  تستعمل  أخرى  ومــواد  األقمشة  قرص  مستحرضات 
عطرية،  زيوت  عطور،  صابون،  وكشط،  وجي  وصقل  تنظيف  مستحرضات 

مستحرضات تجميل، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان.
 الواقـعة بالفئة: 03

وصف العالمة : عبارة عن Astoria أستوريا بخط مميز باللون األسود كام هو 
موضح بالشكل املرفق. 

االشرتاطات: 
فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن. 

 يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ املالك

داكيان تريدينخ ش م ح  

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:   

املودعة تحت رقم: 339405           بتاريخ : 16/11/2020

 تاريخ إيداع األولوية:   /   / 200م

باســم: داكيان تريدينخ ش م ح.

العربية  اإلمــارات  ديب،   ،2 التنني  سوق  وعنوانة:   

املتحدة.

 وذلك لتمييز البضائع/ الخدمات/ املنتجات:

يف  مكاتب  أثاث  الصور،  وإطارات  واملرايا  األثاث 

الفئة 20.

الواقـعة بالفئة: 20

مميز  بشكل  كتبت   DAQIAN الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  وصف 

الداكن  األزرق  باللونني  مميز  هنديس  رسم  ويعلوها  الداكن  األزرق  باللون 

واألزرق الفاتح كام هو موضح بالشكل املرفق.

االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 

وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ املالك
ستار كرافت لتعبئة العطور ذ.م.م    

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
 املودعة تحت رقم: 328682           بتاريخ : 12/04/2020

 تاريخ إيداع األولوية:   /   / 200م
باســم: ستار كرافت لتعبئة العطور ذ.م.م  . 

الزهراء،  كالسييك  مبنى   202 شقة  وعنوانة: 
صندوق الربيد 22160، عجامن، اإلمارات العربية 

املتحدة.
 وذلك لتمييز البضائع/ الخدمات/ املنتجات:

العطور،  املطهرات،  التجميل،  مستحرضات 
الصابون. 

الواقـعة بالفئة: 03
 LIFEGUARD وصف العالمة : تتكون العالمة من سيف عىل شكل درع وعبارة

عىل خلفية شفافة كام هو موضح بالشكل املرفق.
 االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ املالك
أحمد ديب الصياد 

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
 املودعة تحت رقم: 339807           بتاريخ : 22/11/2020

 تاريخ إيداع األولوية:   /   / 200م
باســم: أحمد ديب الصياد. 

وعنوانة: ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
الخدمات/  البضائع/  لتمييز  وذلــك   

املنتجات:
وكشط،  وجي  وصقل  تنظيف  مستحرضات 

للشعر،  )لوشن(  غسول  تجميل،  مستحرضات  عطرية،  زيوت  عطور،  صابون، 
منظفات أسنان.

 الواقـعة بالفئة: 03
العربية  باللغة  مميز  بخط  روز  داماس  الكلامت  عن  عبارة   : العالمة  وصف 
بالشكل  موضح  هو  كام  اإلنجليزية  باللغة   ROSE DAMAS كلامت وتحتها 

املرفق.
 االشرتاطات: 

فعىل من لديه اعرتاض عىل ذلك التقدم به مكتوباً لقسم العالمات التجارية يف 
وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، وذلك خالل 30 

يوماً من هذا اإلعالن. 

يعلن قسم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ املالك
داكيان تريدينخ ش م ح  

بطلب لتسجيل العالمة التجارية:  
 املودعة تحت رقم: 339406           بتاريخ : 16/11/2020

 تاريخ إيداع األولوية:   /   / 200م
باســم: داكيان تريدينخ ش م ح. 

اإلمارات  ديب،   ،2 التنني  سوق  وعنوانة: 
العربية املتحدة.

الخدمات/  البضائع/  لتمييز  وذلــك   
املنتجات:

األثاث واملرايا وإطارات الصور، أثاث مكاتب يف الفئة 20.
 الواقـعة بالفئة: 20

بشكل  كتبت   VOFFOV الالتينية الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  وصف 
البني  باللونني  مميز  هنديس  رسم  يسارها  وعىل  الرمادي  باللون  مميز 

الفاتح والرمادي كام هو موضح بالشكل املرفق.
 االشرتاطات: 

العالمات  لقسم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  عىل  اعرتاض  لديه  من  فعىل 
التجارية يف وزارة االقتصاد  أو إرساله بالربيد املسجل للقسم املشار إليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا اإلعالن. 
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد - اإدارة الت�سجيل التجاري - ق�سم العالمات التجارية
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 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/      
املالك: التميمي ومشاركوه 

بنرش طلب تجديد مدة الحامية 
للعالمة التجارية التالية:

151932 املودعة بالرقم:  
  بإسم : لوكتون، إنك.

وعنوانه: 444 وست 47 سرتيت ،  سويت 900 ، كانساس 
سيتي ،  ميسوري  64112 ، الواليات املتحدة  األمريكية.    

 واملسجلة تحت الرقم: 151932
بتاريخ: 2012/08/01 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :36
اعتباراً  أخرى  سنوات  عرش  ملدة  املفعول  نافذة  الحامية 
تاريخ:  انتهاء لحامية يف: 2021/01/19 وحتى  تاريخ  من 

 2031/01/19

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/      
املالك: التميمي ومشاركوه 

مدة  تجديد  طلب  بنرش   
التجارية  للعالمة  الحامية 

التالية:
151933 املودعة بالرقم:  

  بإسم : لوكتون، إنك.
وعنوانه: 444 وست 47 سرتيت ،  سويت 900 ، كانساس 
سيتي ،  ميسوري  64112 ، الواليات املتحدة  األمريكية.    
 واملسجلة تحت الرقم: 164758  بتاريخ: 2012/02/23 

 وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :36
اعتباراً  أخرى  سنوات  عرش  ملدة  املفعول  نافذة  الحامية 
تاريخ:  انتهاء لحامية يف: 2021/01/19 وحتى  تاريخ  من 

 2031/01/19

 تعلن إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل/      
املالك: التميمي ومشاركوه 

الحامية  مدة  تجديد  طلب  بنرش 
للعالمة التجارية التالية:

151934 املودعة بالرقم:  
  بإسم : لوكتون، إنك.

سرتيت   47 وست   444 وعنوانه: 
 ،  64112 ميسوري     ، سيتي  كانساس   ،  900 ،  سويت 

الواليات املتحدة  األمريكية.    
 واملسجلة تحت الرقم: 151934     بتاريخ: 2012/04/12 

وذلك لتمييز السلع أو الخدمات الواقعة بالفئة :36
اعتباراً  أخرى  سنوات  عرش  ملدة  املفعول  نافذة  الحامية 
تاريخ:  انتهاء لحامية يف: 2021/01/19 وحتى  تاريخ  من 

 2031/01/19
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 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد

 دولة الإمارات العربية المتحدة 

 وزارة االقت�ساد

EAT 53282 EAT 53280 EAT 53281 
 نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد  نموذج اإعالن الن�شرعن التجديد 

لإعالناتكم بالوحدة: 

هاتف: 024488400 

فاك�س: 024488201
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�إعالنات

  اسم الرشكة :  فاين ماربل لتجارة مواد البناء   ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب رقم 106 ملك محمد حسن عبدالله ابراهيم، ديرة، املرر    . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري 1299401 رقم الرخصة  716068          

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :24-12-2020 تاريخ تصديق القرار:2020-12-24    

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : محمد قاسم ومحمد هاشم للخدمات الفنية ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم G2 ملك بدرية احمد محمد بالقيزي، ديرة، نايف.

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري     1247989  رقم الرخصة   766756        

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :8-12-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-12-8 

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : اس اي ال هوليديز & تورز    ش. ذ.م.م
العنوان : مكتب رقم 2407 ملك لبنى زايد شايكن، بر ديب، الخليج التجاري 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1169866  رقم الرخصة 733600  

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :    10-11-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-11-10

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة : اندكس لالوراق املالية  ش. ذ.م.م
العنوان :    مكتب رقم 204 ملك حسن احسان نصيب ال نصيب، القرهود

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   81702   رقم الرخصة 582788         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :14-1-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-12-14

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :    رشكة بيليزا أرت & اسكلبرشس للتجارة  ذ.م.م
العنوان : .معرض رقم M-03 ملك حميد احمد بن دري ، عود ميثاء، بر ديب.

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري  1277873  رقم الرخصة  779272 

مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي : سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا 

حسابات للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار :  20-11-2020   تاريخ تصديق القرار : 2020-11-20

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب، الخليج التجاري هاتف  رقم : 2272828 04 
فاكس: 2274080 04  مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً 

من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم الرشكة :  غنغام لتجارة الذهب   ش. ذ.م.م
العنوان :   مكتب رقم 910 ملك الصياح وابناؤه لالستثامر ، الخليج التجاري . 

الشكل القانوين : ذات مسؤولية محدودة
رقم القيد بالسجل التجاري   1370842   رقم الرخصة817407         

 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقتصادية بديب بأنه قد تم التأشري يف السجل التجاري لديها 
للقيام  الحسابات,  لتدقيق  ام  ايه  اتش    : بانحالل الرشكة املذكورة أعاله  وبتعيني املصفي 

بتصفية الرشكة محاكم ديب
 تاريخ القرار  :   4-6-2020    تاريخ تصديق القرار:   2020-6-4

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن يف مكتب 
رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب - ديره -بورسعيد ، هاتف 
2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
وبتعيني  البناء ش.ذ.م.م  مواد  لتجارة  ماربل  فاين   / لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :24-12-2020 تاريخ تصديق القرار:2020-12-24    

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
الفنية   للخدمات  هاشم  ومحمد  قاسم  محمد   / رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :8-12-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-12-8 

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 

/    اس اي ال هوليديز & تورز ش.ذ.م.م وبتعيني  التجاري لديها لتصفية رشكة 

املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.

 تاريخ القرار :    10-11-2020  تاريخ تصديق القرار : 2020-11-10

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 

يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 

كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

باالجتامع املنعقد اليوم: 2021/01/04
رقم:  القضية  قدمت  عيل  آل  الله  عبد  عائشة  الدعوى/  مدير  بحضور 
الدولية   : )ة(  املدعي  من/  املرفوعة  )جزيئ(  تجاري   /0007298/SHCFICIPOR2020
لألجهزة االلكرتونية ذ.م.م   ضد/ - املدعي عليه )ا( : نبيل بن عبد الرحامن الحجري املحرض :

االتصال  طريق  عن  للمدعي  التجارية  الرخصة  مدير  بصفته  حسن  وجيه  املدعو/  حرض 
من رشطة  التحري  ورود  تم  عليه  املدعي  عن  احد  يحرض  مل   0509629760 رقم  الهاتفي 
املرفقة  باالرقام  وباالتصال  لالعالن  واضح  عنوان  انه اليوجد  تبني  االمارات  املحاكم وهوية 

عدة مرات مقطوعة
الجتامع بتاريخ 2021/01/17 العالن املدعي عليه نرشا 

: الشارقة الخان شارع 75 فيال 18  إلــــــــــى املدعي عليه: شيخه خالد عيل توير السويدي مجهول محل اإلقامة 
هاتف 0563533363

االمارات  السويدي   توير  املدعى عليها// شيخه خالد عيل  االلكرتونية ذ.م.م   ضد  املدعية/ لدولية لألجهزة  رفعت 
تاريخ  من  بواقع 9%  القانونية  والفائده  درهم   15247,50 مبلغ  بسداد  عليها  املدعى  إلزام  فيها:  تطالب  الجنسية، 

املطالبه وحتى متام السداد والزامها الرسوم واملرصوفات. 
أنت مكلف بالحضور بجلسة 2021/01/21 أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية - 
أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 4( شخصياً 
مرفقا بها كافة املستندات وذلك خالل مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها أعاله  بوصفك مدعى عليه.

حرر بتاريخ: 2021/01/05 م. 
حرر بواسطة املوظف/  

إلــــــــــى املدعي عليه: سعيد راشد دغيش مبارك النعيم مجهول محل اإلقامة : الشارقة التعاون بناية زاخر 1 شقه 
516 هاتف 050970024   0505070515    0552578080 

رفعت املدعية/ الدولية لألجهزة اإللكرتونية ش. ذ.م.م  ضد املدعى عليها/ سعيد راشد دغيش مبارك النعيم  امارات 
الجنسية تطالب فيها التايل: إلزام املدعى عليه بسداد مبلغ 2950 درهم والفائدة القانونية بواقع %9 من تاريخ املطالبه 

وحتى متام السداد والزامه بالرسوم واملرصوفات.
 أنت مكلف بالحضور بجلسة 2021/01/21 أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية - 
أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى  مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 4( شخصياً 
مرفقا بها كافة املستندات وذلك خالل مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها أعاله  بوصفك مدعى عليه.

حرر بتاريخ: 2021/01/05 م.
حرر بواسطة املوظف/  

إلــــــــــى املدعي عليه: محمد عبد الرحمن احمد النجار مجهول محل اإلقامة : الشارقة الشارقة الخالدية بجوار 
مطعم االمارات تحت البناية بقالة حسني شقه 304 هاتف 0528826283 0551670777

النجار  مرص  الرحمن احمد  املدعى عليه/ محمد عبد  اإللكرتونية ش. ذ.م.م  ضد  الدولية لألجهزة  املدعية/  رفعت 
الجنسية تطالب فيها بالتايل: إلزام املدعى عليه بسداد مبلغ 10450 درهم و الفائده القانونية بواقع %9 من تاريخ 

املطالبه وحتى متام السداد وإلزامه بالرسوم واملرصوفات. 
أنت مكلف بالحضور بجلسة 2021/01/21 أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية - 
الدعوى  ، وتقديم مذكرة جوابية عىل  أو بواسطة وكيل معتمد  الدعوى رقم 4( شخصياً  مكتب رقم ) مكتب مدير 
مرفقا بها كافة املستندات وذلك خالل مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها أعاله  بوصفك مدعى عليه.

حرر بتاريخ: 2021/01/05 م.
 حرر بواسطة املوظف/  

إلــى املدعي عليه: بالجيندر سينغ بريتام سيمغ مجهول محل اإلقامة : ديب العوير منامه رقم 

مكاين 9350234352 شقه رقم 101 ت 0523299973

عجامن  محكمة  الدعوى  إدارة  مكتب  أمام   2021/01/17 بجلسة  بالحضور  مكلف  أنت 

املحكمة االبتدائية املدنية - مكتب رقم  ) مكتب مدير الدعوى رقم 8( شخصياً أو بواسطة 

وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى مرفقا بها كافة املستندات وذلك خالل 

مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها أعاله  

بوصفك مدعى عليه.

حرر بتاريخ: 2021/01/05 م. 

حرر بواسطة املوظف/  

شقه  ابيكو  شيشة  بجوار  عطايا  برج  الشارقة   : اإلقامة  محل  مجهول  شعيتو  ناظم  وسام  عليه:  املدعي  إلــــــــــى 
1501 هاتف 0506791608

بناء عىل طلب املدعية/ الدولية لألجهزة اإللكرتونية ش. ذ.م.م  
قد اقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها : إلزام املدعى عليه بسداد مبلغ 6250 درهم والفائدة القانونية بواقع %9 من 

تاريخ املطالبه وحتى متام السداد والزامه بالرسوم واملرصوفات.
 أنت مكلف بالحضور بجلسة 2021/01/17 أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية يف 
متام الساعة 08:30 صباحا - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 5( شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة 
جوابية عىل الدعوى مرفقا بها كافة املستندات وذلك خالل مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش وذلك للنظر 

يف الدعوى املذكور رقمها أعاله  بوصفك مدعى عليه.

حرر بتاريخ: 2021/01/04 م. 
حرر بواسطة املوظف/  

إلــــــــــى املدعي عليه: برشى بشري توفيق مشتهي مجهول محل اإلقامة : الشارقة الفيحاء شارع رقم 9 بيت رقم 
14 خلف الجمعيه هاتف 0503048479

بناء عىل طلب املدعية/ الدولية لألجهزة اإللكرتونية ش. ذ.م.م  قد اقامت عليك الدعوى وتطالبك فيها : إلزام املدعى 
عليها بسداد مبلغ 8930 درهم والفائدة القانونية بواقع %9 من تاريخ املطالبه وحتى متام السداد والزامها بالرسوم 

واملرصوفات. 
أنت مكلف بالحضور بجلسة 2021/01/17 أمام مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية يف 
متام الساعة الثامنة والنصف صباحا - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 5( شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد ، 
وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى مرفقا بها كافة املستندات وذلك خالل مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها أعاله  بوصفك مدعى عليه.

حرر بتاريخ: 2021/01/03 م. 
حرر بواسطة املوظف/  

إلــــــــــى املدعي عليه: امريه ابراهيم عبد الصمد ابراهيم مجهول محل اإلقامة : الشارقة الخان خلف حديقة الصفيه 
بناية الصفيه شقه 104 هاتف 0557497650 0502664911

رفعت املدعية/ الدولية لألجهزة اإللكرتونية ش. ذ.م.م  ضد املدعى عليها/ امريه ابراهيم عبد الصمد ابراهيم  مرصيه 
الجنسية، تطالب فيها بالتايل: إلزام املدعى عليها بسداد مبلغ 11450 درهم والفائده القانونية بواقه %9 من تاريخ 

املطالبه وحتى متام السداد والزامه الرسوم واملرصوفات.
املدنية  االبتدائية  الشارقة املحكمة  الدعوى محكمة  إدارة  أمام مكتب  بالحضور بجلسة 2021/01/21   أنت مكلف 
- مكتب رقم( مكتب مدير الدعوى رقم 4 ) شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد ، وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى 
مرفقا بها كافة املستندات وذلك خالل مدة ال تزيد عىل عرشة أيام من تاريخ النرش وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها أعاله  بوصفك مدعى عليه.

حرر بتاريخ: 2021/01/05 م.
 حرر بواسطة املوظف/  

اىل املدعي عليه/ خالد عبيد سليامن حمد 

نعلمكم بان املدعي/ الدولية لألجهزة االلكرتونية ذ.م.م   

الدعوي رقم/ 7288/ 2020  دائرة اليوم الواحد املدنية التجارية الثالثة  قد رفع الدعوى املذكورة أعاله 

تاريخ  من  بواقع 9%  القانونية  والفائده  درهم   9750 مبلغ  بسداد  عليه  املدعى  إلزام   : فيها  يطالب 

املطالبه وحتى متام السداد والزامه الرسوم واملرصوفات 

لذا يقتيض حضوركم أمام مكتب ادارة الدعوى مكتب رقم  )10( مبحكمة الشارقة االتحادية االبتدائية 

شخصياً أو بواسطة وكيل معتمد، وتقديم مذكرة جوابية عىل الدعوى مرفقاً بها كافة املستندات، وذلك 

يوم االحد املوافق 17-01-2021، الساعة 

الثامنة والنصف صباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور املشار اليها أعاله - بوصفك مدعى عليه ويف حال 

عدم حضورك سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقك غيابياً . 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
املصفي  وبتعيني  املالية ش.ذ.م.م  لالوراق  اندكس   / لتصفية رشكة  لديها  التجاري 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :14-1-2020 تاريخ تصديق القرار:   2020-12-14

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

اسم املصفي: سامل السيايب محاسبون قانونيون ومدققوا حسابات 
 العنوان: مكتب رقم 608 ملك عبدالله سعيد عبدالله بالحب - الخليج التجاري

السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
ذ.م.م  للتجارة  اسكلبرشس   & أرت  بيليزا  رشكة    / رشكة  لتصفية  لديها  التجاري 

وبتعيني املصفي املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار :  20-11-2020   تاريخ تصديق القرار : 2020-11-20

وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف  العنوان اعاله  هاتف  رقم : 2272828 04 فاكس: 2274080 04 مصطحباً معه 
كافة املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 

 دائرة التنمية االقتصادية 

  اسم املصفي: اتش ايه ام لتدقيق الحسابات 
 العنوان:  مكتب رقم «914» ملك مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب  

- ديره- بورسعيد 
السجل  يف  التأشري  تم  قد  بأنه  بديب  االقتصادية  التنمية  دائرة  تعلن  هذا  مبوجب 
التجاري لديها لتصفية رشكة /  غنغام لتجارة الذهب  ش.ذ.م.م وبتعيني املصفي 

املذكور أعاله للقيام بتصفية الرشكة محاكم ديب.
 تاريخ القرار  :   4-6-2020    تاريخ تصديق القرار:   2020-6-4

 وعىل من لديه أي اعرتاض أو مطالبة التقدم إىل املصفي املعني يف مكتبه الكائن 
يف العنوان أعاله هاتف 2973060  04 فاكس: 2973071 04 مصطحباً معه كافة 

املستندات واألوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوماً من تاريخ نرش هذا اإلعالن. 
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مدير الدعوى

محكمة الجولة االتحادية االبتدائية

 مكتب اإدارة الدعوى
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محكمة الشارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2020/ 0007298/  تجاري )جزيئ(
محرض اجتامع إدارة الدعوى

 إعــــالن مدعـــى عليه بالنشـــر
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية 

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2020/ 0007295/ تجاري )جزيئ(

 إعــــالن مدعـــى عليه بالنشـــر
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية 

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2020 /0007289/ تجاري )جزيئ(

 إعــــالن مدعـــى عليه بالنشـــر
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية 

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2020/ 0007299/ تجاري )جزيئ(

 إعــــالن مدعـــى عليه بالنشـــر
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة عجامن املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية 

يف الدعوى رقم AJCFICIREA2020/ 0003493/ مدين )جزيئ(

 إعــــالن مدعـــى عليه بالنشـــر
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية 

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2020/ 0007293/ تجاري )جزيئ(

 إعــــالن مدعـــى عليه بالنشـــر
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية 

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2020/ 0007287/ تجاري )جزيئ(

 إعــــالن مدعـــى عليه بالنشـــر
لدى مكتب إدارة الدعوى محكمة الشارقة املحكمة االبتدائية املدنية االتحادية 

يف الدعوى رقم SHCFICIPOR2020/ 0007306/ تجاري )جزيئ(

محكمة الشارقة االتحادية االبتدائية 
اعالن بالنرش 

�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

�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

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:ابراهيم احمد حيدر عبدالله الحوسني الجنسية: 

االمارات

 اىل الطرف الثاين:طارق احمد عبدالله الجنسية: االمارات

دائرة  من  صادرة  رخصة  للعقارات(  كالسيك   ( التجاري  باالسم   

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )103274( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:عبدالله موىس يوسف املندوس البلويش الجنسية: 

االمارات

 اىل الطرف الثاين: محمد سليم محمد الياس الجنسية:  بنغالديش 

 باالسم التجاري ) عيىس لالبواب والنوافذ( رخصة صادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )105710( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

تنازل عن  بالتصديق عىل  العدل  الكاتب  أنه سيقوم  العلم  يرجى 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

من :الطرف األول:     راشد حميد راشد سيف املهريي      الجنسية: 

االمارات

 اىل الطرف الثاين: حارس كانشال عبدالله الجنسية: الهند

دائرة  من  صادرة  رخصة   ( كافترييا  اليت  )عروس  التجاري  باسم   

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )105983( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

  يرجى العلم أنه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل تنازل عن 

الرخصة بني االطراف املذكورة اسامؤهم أدناه:

الجنسية:  خوري  محمد  عبدالله  محمود  األول:مريم  :الطرف  من 

االمارات

 اىل الطرف الثاين:نعيم حيدر غالم حيدر  الجنسية: باكستان
 باالسم التجاري )حفيت لتنظيم الحفالت ) رخصة صادرة من دائرة 

التنمية االقتصادية بعجامن برقم امللف )75862( واملسجلة بغرفة 

تجارة وصناعة عجامن

 وعليه سيقوم الكاتب العدل بالتصديق عىل التنازل بعد انقضاء 14 

يوما من تاريخ نرش هذا االعالن.

الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام الكاتب العدل العام  الكاتب العدل العام 

 اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة اإعالن تنازل عن رخ�صة

اخلمي�س 7 يناير  2021-العـدد 14637 اخلمي�س 7 يناير  2021-العـدد 14637اخلمي�س 7 يناير  2021-العـدد 14637 اخلمي�س 7 يناير  2021-العـدد 14637

 - ذ.م.م   املباين/  لصيانة  /سمرية  هي  أعاله  املذكورة  الرشكة  بأن  للجميع  نعلن 
الرشكات  قانون  امارة عجامن مبوجب  يف  محدودة،تأسست  مسؤولية  ذات  رشكة 
التنمية االقتصادية   االتحادي رقم )8( لسنة )1984( وتعديالته مرخصة يف دائرة 
وسجلته  بالتنمية االقتصادية تحت رقم )100806( وقرر الرشكاء حلها وتصفيتها 

وتعيني السيد:
للمصفي  به  التقدم  اعرتاض  أو  أي حق  له  للرشكة فعىل كل من  قانوين   مصفي 
القانوين املذكور أعاله خالل مدة )45( يوماً من تاريخ نرش اإلعالن وعىل العنوان 

التايل:
  إمارة :   
هاتف :    
ص.ب.:     

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
ق�سم ال�سجل التجاري

اإعالن وحل وت�سفية : 

 اال�سم التجاري : �سمرية ل�سيانة املباين / ذ.م.م  

اخلمي�س 7 يناير  2021-العـدد 14637

اخلمي�س 7 يناير  2021-العـدد 14637 اخلمي�س 7 يناير  2021-العـدد 14637

لإعالناتكم بالوحدة: هاتف: 024488400 فاك�س 024488201

مدير الخدمات الق�صائية

حمدة محمد ح�صن علي اآل على

مدير الخدمات الق�صائية

حمدة محمد ح�صن علي اآل على

مدير الخدمات الق�صائية

حمدة محمد ح�صن علي اآل على

مدير الخدمات الق�صائية

خلود �صالم ال�صويدي

مدير الخدمات الق�صائية

عاي�صه علي محمد

مدير الخدمات الق�صائية

عاي�صه علي محمد

مدير الخدمات الق�صائية

حمدة محمد ح�صن علي اآل على
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                الخميس ٧ يناير ٢٠٢١ـ العـدد ١٤٦٣٧ 
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17á∏≤à°ùe .. á«°SÉ«°S .. á«eƒj

 14637 Oó`©dG-2021  ôjÉæj 7 ¢ù«ªÿG á°VÉjôdG

ájOƒ©°ùdG

¿ÉªY

 ∫Óg Ωõ¡j »fGõæàdG ƒéfƒeÉf 

á«dGQó«ØfƒµdG øe ¢†«HC’G

»æjôëÑdG óëdG OQÉ£J äÉHƒ≤©dG

 ≥jôØH ,AÉKÓãdG ∫hC’G ¢ùeCG ,ÊGõæàdG ƒ‚ƒeÉf ìÉWCG

 á«dGQó«ØfƒµdG  ¢SCÉc  øe  ÊGOƒ°ùdG  ¢†«HC’G  ∫Óg

 Iôgƒ÷G OÉà°S ≈∏Y ,(3/3) ’OÉ©J ¿CG ó©H ,á«≤jôaC’G

 32`dG QhO ÜÉjEG øª°V ,¿ÉeQO ΩCG áæjóe ‘ AÉbQõdG

.á≤HÉ°ùŸG øe

 ÚM ,¬dhÉæàe ‘ ¿Éc Rƒa ‘ ¢†«HC’G ∫Óg •ôah

 øªK ™aO ¬æµdh ,(40) á≤«bódG ≈àM (1/3) Ωó≤J

 OôW ó©H ,(27) á≤«bódG òæe ÚÑY’ 10`H Ö©∏dG

.äÉéæ∏L Ö©°üe ¬ªLÉ¡e

 ‘ ∫hC’G ±ó¡dÉH ¢†«HC’G ∫Óg ƒ‚ƒeÉf CÉLÉah

 ∑Qój ¿CG πÑb ,…É°S øØ«à°S ≥jôW øY ¤hC’G á≤«bódG

.(10) á≤«bódG ‘ ∫OÉ©àdG äÉéæ∏L Ö©°üe

 ¢†«HC’G ∫Ó¡d ÊÉãdG ±ó¡dG Qƒ°ùædG º«gGôHEG ±É°VCGh

 ∞«°†«d äÉéæ∏L Ö©°üe OÉY ºK ,(13) á≤«bódG ‘

.ådÉãdG ±ó¡dG

 ƒ‚ƒeÉæd ÊÉãdG  ±ó¡dG  RôMCG  …É°S øØ«à°S øµd

 á≤«bódG ‘ ¬à«KÓK πªµj ¿CG πÑb ,(40) á≤«bódG ‘

.ådÉãdGh ‹OÉ©àdG ±ó¡dÉH (55)

 ó©H ÉjQÉb Iôe ∫hC’ ∑QÉ°ûj …òdG ƒ‚ƒeÉf πgCÉJh

 32`dG  QhO  ¤EG  ,RÉàªŸG  ÊGõæàdG  …Qhó∏d  √Oƒ©°U

 ‘ √Rƒa ó©H (3/5) ÚJGQÉÑŸG áYƒªéÃ ,"Qôµe"
.É«fGõæàH (0/2) ÜÉgòdG AÉ≤d

 RÉàªŸG óªM øH öUÉf …QhO Ö≤d πeÉM ó◊G äÉH

 ,á«dÉe áeGôZh •É≤f 3 º°üîH GOó¡e ,Ωó≤dG Iôµd

 ÖY’  …CG  ácQÉ°ûe  ¿hO  äÉjQÉÑe  4 ¬°VƒN ó©H

.ÉeÉY 21 â–

 áëF’  ,Ωó≤dG  Iôµd  »æjôëÑdG  OÉ–’G  ™°Vhh

 21 â– Ú«æjôëÑdG ÚÑYÓdG ácQÉ°ûe á«eGõdEÉH

 810 øY π≤j ’ Oó©H ÚÑYÓdG øe OóY …C’ ,ÉeÉY

 »à¡LGƒe ∂dP øe »æãà°ùjh ,º°SƒŸG ‘ á≤«bO

 Ö°ùàëj å«ëH ,IRÉàªŸG áLQó∏d πgDƒŸG ≥ë∏ŸG

.¥ƒa Éª«a 1999 ó«dGƒe øe ÚÑYÓdG

 ∞dÉîj OÉf …C’ á«dÉe áeGôZh •É≤f 3 º°üN º«°Sh

 ó©H ¿B’G øe GOó¡e ó◊G íÑ°UCG å«M ,áëFÓdG √òg

.ÖY’ …CG ácQÉ°ûe ¿hO ä’ƒL 4 Ö©d ¿CG

 øe Öjôb »°VÉŸG ΩÉ©dG  ¿Éc ó◊G ¿CG  ¤EG  QÉ°ûj

 ‘  ÚÑY’  ácQÉ°ûe  ’ƒd  ,áeGô¨dG  ‘  ´ƒbƒdG

.¬Ñ≤d ≥≤M …òdG …QhódG øe ÚJÒNC’G Úàdƒ÷G

¿GOƒ°ùdG

øjôëÑdG

¥Gô©dG

 IôµdG  ôjóe  ,ß«Ø◊G  óÑY  ó«°S  ∞°ûc

 äGóéà°ùŸG  ,AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ,»∏gC’ÉH

.AGôª◊G á©∏≤dG ‘ IÒNC’G

 ÈY äÉëjöüJ ∫ÓN ,ß«Ø◊G óÑY ∫Ébh

 ôgÉW óªfi ôgÉW" :"äQƒÑ°S ¿hCG" áYGPEG

 ,á«Ø∏ÿG á∏°†©dG ‘ OÉ¡LEG øe ≈µà°TG

 á¡LGƒÃ ¥Éë∏dG ≈∏Y GQOÉb ¿ƒµ«°S ¬æµd

 óLƒJ ’" :±É°VCGh ."GôJÉHƒ«∏c Éµ«eGÒ°S

 ,É«dGƒH  ÎdGh  ó«b  ∞∏e  ‘  áeRCG  …CG

 IGQÉÑŸ »∏gC’G áªFÉb øª°V óLGƒà«°Sh

 ájDhô∏d É≤ah ¿ƒµà°S ¬àcQÉ°ûeh ,Éµ«eGÒ°S

."ÊÉª«°Sƒe ƒ°ùà«H ÜQóª∏d á«æØdG

 hôªY ™e äÉ°VhÉØe …CG óLƒJ ’" :™HÉJh

 ¬d ¢ù«d ¥É«°ùdG Gòg ‘ OOôJ Ée πc ,IOQh

 hódGÒL" :π°UGhh ."áë°üdG øe ¢SÉ°SCG

 ÉæÑ∏Wh  ,QÉ¶àf’G  áªFÉb  øª°V  íÑ°UCG

 IÒãµdG ¢Vhô©dG óMCG ≈∏Y á≤aGƒŸG ¬æe

 Ú◊ QÉ¶àf’G Ö∏W ¬æµd ..¬à∏°Uh »àdG

 ¬Jƒ£N  ójó–h  ,¬∏«ch  ™e  π°UGƒàdG

 ¢ù«d"  :ß«Ø◊G  óÑY  ±OQCGh  ."áeOÉ≤dG

 á≤Ø°U Ò°üe øY åjó◊G »≤£æŸG øe

 Oƒ©«°S …ÉLCG Qƒ«fƒL ¿CG ká°UÉN ,ƒæjÒ°S

 ’h ,ΩÉjCG 10 ∫ÓN ,≥jôØdG ™e ácQÉ°ûª∏d

."»∏gC’G áªFÉb ‘ ¿Éµe óLƒj

 …öüŸG OÉ–’ÉH äÉ≤HÉ°ùŸG áæ÷ äQôb

 ádƒ÷G äÉjQÉÑe ó«YGƒe πjó©J Ωó≤dG Iôµd

 ™e É¡°VQÉ©àd …öüŸG …Qhó∏d á©HÉ°ùdG

 ≥∏£æJ »àdG ó«dG Iôµd ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H

.öüe ‘ πÑ≤ŸG AÉ©HQC’G Ωƒj

 »ª°SQ  ¿É«H  ‘ …öüŸG  OÉ–’G  ø∏YCGh

 …öüŸGh  ∂dÉeõdG  IGQÉÑe  óYƒe  Ëó≤J

 Ωƒj  ΩÉ≤àd  …Qhó∏d  á©HÉ°ùdG  ádƒ÷ÉH

 ô¡°ûdG øe 16 Ωƒj øe k’óH πÑ≤ŸG AÉKÓãdG

 »∏gC’G  AÉ≤d  óYƒe  Ëó≤J  ”h  .…QÉ÷G

.kÉ°†jCG πÑ≤ŸG AÉKÓãdG ¤EG »Hô◊G êÉàfE’Gh

 »∏gC’G ∂æÑdGh áMƒª°S IGQÉÑe Ëó≤J ” Éªc

 ádƒ÷G πªµà°ùJh .kÉ°†jCG πÑ≤ŸG AÉKÓãdG ¤EG

 AÉ≤∏H ÊÉãdG ¿ƒfÉc /ôjÉæj 15 á©ª÷G Ωƒj

 á«fÉãdG  ‘  …Qóæµ°ùdG  OÉ–’Gh  áfƒ÷G

 ‘h  »∏ëŸG  â«bƒàdÉH  kGöüY  ∞°üædGh

 Éµ«eGÒ°S ó°V »ÑfEG Ö©∏j â«bƒàdG ¢ùØf

.¿ƒdhÉ≤ŸG ó°V Ró«eGÒHh GôJÉHƒ«∏c

 »ÑfEG  ó°V OÉ–’G AÉ≤d óYƒe ójó– ”h

 Ωƒj  …Qhó∏d  á©HGôdG  ádƒ÷G  øe  πLDƒŸG

 Ö©∏j Éªc …QÉ÷G ÊÉãdG ¿ƒfÉc /ôjÉæj 18

 ‘  Üô©dG  ¿ƒdhÉ≤ŸG  ™e  »∏«YÉª°SE’G

 ádƒ÷G øe πLDƒŸG AÉ≤∏dG ƒgh Ωƒ«dG ¢ùØf

.…Qhó∏d á°SOÉ°ùdG

ƒæjô«°Sh IOQh äÉ°VhÉØe á≤«≤M ∞°ûµj ß«ØëdG óÑYêÉàfE’G ΩÉeCG »∏gC’Gh …ô°üªdG ™e ∂dÉeõdG »FÉ≤d óYƒe ºjó≤J

zÖjPƒH{ »a º∏c 100 ¥ÉÑ°S Ö≤d Ö°ùµj …ô«¡ªdG á©ªL óªëe

…Oƒ©°ùdG …QhódG »HQóe ≈∏Y Ö¡J ä’ÉbE’G ìÉjQ

 ájRÉ¨dG ÜÉÑ°T ≥jôa
 ™e ¬æjQÉªJ ≥∏£j

ójóédG ¬HQóe

¬YÉaO ∞©°Vh ¬eƒég Iƒb ô°ùØj íàØdG ÜQóe

 Ö¡∏J Ö«°ùdGh QÉë°U á©bƒe

»fÉª©dG …QhódG AGƒLCG

:IóMƒdG- ÖjPƒH

 ¥ÉÑ°ùdG Ö≤∏H …Ò¡ŸG á©ªL óªfi ¢SQÉØdG êƒJ

 …òdGh  ,IóMGh  áª‚ º∏c 100 áaÉ°ùŸ ‹hódG

 äÉbÉÑ°ùdG  èeÉfôH  øª°V  AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  º«bCG

 á«ŸÉ©dG ÖjPƒH ájôb É¡Ø«°†à°ùJ »àdG á«∏«gÉàdG

 OÉ–G ±GöTCGh º«¶æàH »ÑXƒHCG ‘ ºàÿÉH IQó≤∏d

 ájQGOE’Gh  á«æØdG  ¬fÉ÷h  ¥ÉÑ°ùdGh  á«°ShôØdG

.á«à°ùLƒ∏dGh

 ≥≤ëj ¢SQÉa ∫hCG …Ò¡ŸG á©ªL óªfi íÑ°UCGh

 ¥ÉÑ°S Ö≤d ´õàfG ÉeóæY ójó÷G º°SƒŸG ‘ RƒØdG

 …O »LƒLƒJ{ OGƒ÷G Iƒ¡°U ≈∏Y º∏c 100 `dG

 áaÉ°ùŸG  É©WÉb  ,…hÉHO  äÓÑ£°SE’  zâfÉeƒ°S

.äÉYÉ°S 5:03:38 √Qób øeõH

 ÊƒYQõdG øªMôdG óÑY »∏Y ÊÉãdG õcôŸG ‘ πMh

 øe  z¿ƒàæ«∏c  π«LQƒa{  OGƒ÷G  Iƒ¡°U  ≈∏Y

 ,äÉYÉ°S 5:06:39 √Qób øeõH ,…OGƒÑdG äÓÑ£°SEG

 ≈∏Y  ¢ù«ªN  Qƒ°üæe  ådÉãdG  õcôŸG  ‘ πMh

 …hÉHO äÓÑ£°SEG øe z∫ÉØ«°T ¢Söù«f{ Iƒ¡°U

.äÉYÉ°S 5:08:52 √Qóbh kÉæeR ≥≤Mh kÉ°†jCG

 ‘ 58 ‹ÉªLEG  øe á°SQÉah  É°SQÉa  41 í‚h

 ‘ º¡∏°ûØd øjôNBG 15 êôN Éª«a ¥ÉÑ°ùdG ∫ÉªcEG

 ÜÉÑ°SCG  Ió©d …ô£«ÑdG ¢üëØdG äÉHGƒH RÉ«àLG

 ¢†©ÑdG  π°†ah  ,OÉ¡LE’Gh  êô©dG  ÚH  âYƒæJ

.É¡«∏Y ÉXÉØM º¡àÑZôH º¡dƒ«N êGôNEG

 ¤hC’G ,πMGôe ™HQCG ≈∏Y º∏c 100 `dG ¥ÉÑ°S º°ùbh

 ,º∏c 33^7 áaÉ°ùŸ á«fÉãdGh ,º∏c 30^3 áaÉ°ùŸ

 áaÉ°ùe â¨∏H Éª«a ,º∏c 20^35 áaÉ°ùŸ áãdÉãdGh

.º∏c 20^07 IÒNC’Gh á©HGôdG á∏MôŸG

 º∏c 80 áaÉ°ùŸ ôNBG  »∏«gCÉJ  ¥ÉÑ°S º«bCG  Éªc

 øª°V  ∂dPh  ,á°SQÉah  kÉ°SQÉa  84  ácQÉ°ûÃ

 ájô≤dG ‘ á«∏«gCÉàdG äÉbÉÑ°ù∏d ∞ãµŸG èeÉfÈdG

 ,πMGôe  çÓK  ¤EG  ¥ÉÑ°ùdG  º°ùbh  ,º°SƒŸG  Gòg

 ,º∏c 20 áaÉ°ùŸ á«fÉãdGh ,º∏c 40 áaÉ°ùŸ ¤hC’G

.º∏c 20 áaÉ°ùŸ áãdÉãdGh

 …ójƒ°ùdG  óªMCG  ÊÉãdG  Ωƒ«dG  äÉbÉÑ°S  ö†M

 ΩÉbh ,¥ÉÑ°ùdGh á«°ShôØdG OÉ–’ …ò«ØæàdG ôjóŸG

 º∏c100  ¥ÉÑ°S ‘ ¿É°Sôa áKÓK π°†aCG ËôµàH

ájQÉcòJ ´hQóH

 …QhódG ¥ôa »HQóe ádÉbEG Ìc IôgÉX π°UGƒàJ

 »°VÉŸG  º°SƒŸG  ó©H  ,ÚaÎëª∏d  …Oƒ©°ùdG

 π°UCG øe ,Ú«æa øjôjóe 10 ádÉbEG ó¡°T …òdG
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 ,öüædG ÜQóe ,ÉjQƒà«a …hQ ‹É¨JÈdG ¿Éch

 √òg ¬Lh ‘ äóª°U »àdG AÉª°SC’G RôHCG óMCG

 …òdG …OÉædG øY GôNDƒe πMQ ¬æµd ,áØ°UÉ©dG

 ¬JQGOEG  ÚH  ÉaÓN  ±ôYh  ,¬éFÉàf  â©LGôJ

 ‘ ÉjQƒà«a AÉ≤H ádCÉ°ùe ∫ƒM ,¬aöT AÉ°†YCGh

 .¬Ñ°üæe

 AÉ°†YG ÖdÉ£Ÿ ájÉ¡ædG ‘ IQGOE’G âî°VQh

 äÉeóN øY AÉæ¨à°S’G ºà«d ,ÒgÉª÷Gh ±öûdG

 ,IöTÉ©dG ádƒ÷G ájÉ¡f ó©H ,‹É¨JôdG ÜQóŸG

 .‹É◊G º°SƒŸG ÉjÉë°V ∫hCG ¿ƒµ«d

 IóY ΩÉeCG ÜÉÑdG âëàa ÉjQƒà«a ádÉbEG ¿CG hóÑjh

 ¬HQóe  ó≤Y  É°†jCG  ∂ª°V  ï°ùa  å«M ,ä’ÉbEG

 ÚH »°VGÎdÉH ,…ôcR øH øjódG Qƒf ,…ôFGõ÷G

 ,º°SƒŸG  Gòg  ÉjÉë°V  ådÉK  ¿Éch   .Úaô£dG

 ,É«æ«°ûjÉc  hQó«H  ‹É¨JÈdG  ,ÜÉÑ°ûdG  ÜQóe

 ádƒ£H øe ≥jôØdG êhôN ó©H ¬àdÉbEG â“ …òdG

 ój ≈∏Y ,∫É£HC’G ájófCÓd ¢SOÉ°ùdG óªfi ¢SCÉc

.»FÉ¡ædG ∞°üf øe IóL OÉ–G

 ôNBG Oó©d É¡≤jôW ±ô©à°S ä’ÉbE’G ¿CG hóÑjh

 ¬HQóe IOÉ«≤H óFGôdG ôÁ å«M ,ÚHQóŸG øe

 áÑ©°U  ±hô¶H  ,»°SÉg  ∂«æ°ù«H  ,ÊÉÑdC’G

 3  πHÉ≤e  ,ºFGõg  5  ≥jôØdG  ≈≤∏J  PEG  ,GôNDƒe

 ÊÉãdG õcôŸG πàëj ¬à∏©L ,§≤a äGQÉ°üàfG

.öûY

 ,¢ûà«Øjƒ∏«e ¿GOÓa »HöüdG Ò°üe hóÑj ’h

 É°Uƒ°üN  ,’ÉM  π°†aCG  ,IóL  »∏gCG  ÜQóe

 ΩóY ÖÑ°ùH ,GôNDƒe IGQGOE’G ™e ¬eOÉ°üJ ó©H

 ‘  íŸCG  ¬fCG  Éªc  ,≥jôØdG  iƒà°ùe  QGô≤à°SG

 ÖjQóJ ‹ƒJ ‘ ¬àÑZQ ¤EG ,á≤HÉ°S äGôe IóY

.√OÓH Öîàæe

 IOÉ«≤H  ¬æjQÉ“ ájRÉ¨dG  ÜÉÑ°T  ≥jôa  ≥∏WCG

 √óYÉ°ùeh ∞«°üf ΩRÉM »bGô©dG ójó÷G ¬HQóe

 ,äÉMôa  óªMCG  á«fÉæÑ∏dG  ÖYÓŸG  IQƒ£°SCG

.AÉ©HQC’G ¢ùeCG

 ¿ƒ°ùM  ø°ùM  IOÉ«≤H  »æØdG  RÉ¡÷G  ¿Éch

 Ö≤Y ≥jôØdG ÖjQóJ øe ¬àdÉ≤à°SÉH Ωó≤J ób

.GôNDƒe áÑ«îŸG èFÉàædG

 äÉ°VhÉØe  ô¡°T  ƒëf  òæe  IQhhƒc  ∞°ûch

.≥jôØdG IOÉ«≤d ∞«°üf ™e ájRÉ¨dG ÜÉÑ°ûdG

 º∏°S  ‘ 11 õcôŸG  ájRÉ¨dG  ÜÉÑ°T  πàëjh

 ,AÉ≤Ñ∏d íª£jh ,•É≤f 6 ó«°UôH …QhódG Ö«JôJ

 á«°SGó°S"  áYƒª›  ‘  ¬JÉ°ùaÉæe  ∫ÓN

 ."•ƒÑ¡dG

 ¬≤jôa ájõgÉL ,íàØdG ÜQóe ,GôjÒa ∂«fÉj ócCG

 ádƒ÷G øª°V ,¢ù«ªÿG Ωƒ«dG ,IóMƒdG á¡LGƒŸ

.…Oƒ©°ùdG ÚaÎëŸG …Qhód 12`dG

 »Øë°üdG  ô“DƒŸG  ∫ÓN  ,GôjÒa  ™LQCGh

 ,¬≤jôØd  »Øjó¡àdG  ∫ó©ŸG  IOÉjR  ,»Áó≤àdG

 ¤EG ,¿B’G ≈àM ,…QhódG ‘ Éaóg 20`d ¬dƒ°Uhh

.Ωƒé¡dG ófÉ°ùJ »àdG ájOó©dG áaÉãµdG

 ±GógC’G  øe  Oó©dG  ¢ùØf  íàØdG  »≤∏J  öùah

 ÖÑ°ùH ™≤J »àdG AÉ£NC’G ¢†©ÑH ,¬cÉÑ°T ‘

.»eƒé¡dG ´Éaóf’G

 IGQÉÑe ‘ ’EG ∫OÉ©àj ⁄ ≥jôØdG" :GôjÒa ™HÉJh

 øëæa ,á«°VÉŸG 11`dG ä’ƒ÷G ∫ÓN ,IóMGh

 Gògh ,§≤a RƒØdG πLCG øe á¡LGƒe …CG πNóf

 ’  ó≤a  ,¿É«MC’G  ¢†©H  ‘  ¿RGƒàdG  Éfó≤Øj

 ÉæYÉaófG º°üÿG π¨à°ù«a ,π«é°ùàdG ‘ ≥aƒf

."Ωó≤dG Iôc ‘ »©«ÑW ôeCG Gògh ..πé°ùjh

 πÑb  øe  äÉÑjQóàdG  ‘  ¢SÉª◊G"  :±É°VCGh

 Gó«©H ,RƒØdG ‘ áÑZQ ÌcCG Éæ∏©éj ,ÚÑYÓdG

."¢ùaÉæŸG ≥jôØdG º°SG øY

 ƒHCG »LÉf óªfi ,íàØdG ÖY’ ∫Éb ,¬à¡L øe

 ºZQ äGQÉ°üàf’G ≥«≤– ≈∏Y ¿ƒeRÉY" :ójÉY

 ,IÒÑµdG º¡JÉ«fÉµeEG GƒàÑKCG A’óÑdG ,äÉHÉ«¨dG

 …hÉëàØdG ≥jôØdG õ«Á Éªa ..¢ü≤ædÉH ô©°ûf ⁄h

 ¿CG  Éª«°S  ’  ,»YÉª÷G  Üƒ∏°SC’ÉH  Ö©∏dG  ƒg

 ."ÜQóŸG √Oóëj …òdG ∂«àµàdG ≥Ñ£j ™«ª÷G

 ÒgÉª÷G ¬eó≤J …òdG ºYódÉH ójÉY ƒHCG OÉ°TCGh

 ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ÈY ,ájhÉëàØdG

.äÉLQóŸG øY É¡HÉ«Z πX ‘

 å«M ,πàfÉªY …QhO äÉjQÉÑe ¢ù«ªÿG Ωƒ«dG Oƒ©J

 ÉgRôHCG ,á©HGôdG ádƒ÷G øª°V áª¡e äÉ¡LGƒe 3 ΩÉ≤à°S

 QÉë°U ™ªéÃ ,Ö«°ùdGh QÉë°U ÚH ájQÉædG á©bƒŸG

.»°VÉjôdG

 ,…QhódG áªb ≈∏Y ®ÉØë∏d Ö«°ùdG Qó°üàŸG ≈©°ù«°Sh

 ∫OÉ©Jh øjQÉ°üàfG ó©H ,•É≤f 7 ó«°UôH É¡∏àëj »àdG

.ó«Mh

 áÁõ¡dG ¥É◊EG πLEG øe QÉë°U πJÉ≤«°S ,πHÉ≤ŸG ‘

 ¿CG πeCÉJ √ÒgÉªL âfÉch ,º°SƒŸG Gòg ,Ö«°ùdÉH ¤hC’G

 É¡æµd ,≥jôØdG Oƒ≤«°S …òdG ÜQóŸG ádCÉ°ùe IQGOE’G »¡æJ

.πª÷G IõªM …öüŸG ™e ¥ÉØJ’ π°UƒàJ ⁄

 ∫hC’G ∂∏Á å«M ,á«ªgCG ¿ÉªYh öüædG IGQÉÑe π≤J ødh

 Éª¡æe πc ≈©°ùjh ,ÊÉã∏d •É≤f 6 πHÉ≤e ,•É≤f 5

.Ö«°ùdG Ì©J ∫ÉM ‘ ,IQGó°üdG ≈∏Y ¢VÉ°†≤fÓd

 ±É≤jE’  ,¢VQC’G  πeÉY  ∫Ó¨à°SG  ‘  öüædG  πeCÉjh

 ôNBG ‘ ,Ú«dÉààe øjQÉ°üàfG ≥≤M …òdG ¿ÉªY Ωó≤J

.ÚJGQÉÑe

 ,•É≤ædG Ö°ùµd ¬fƒ∏gDƒj øjòdG ΩƒéædG öüædG ∂∏Áh

 ¿ÉªY  øµd  ,»°ùÑ◊G  óªMh  ìƒf  ˆG  óÑY  ºgRôHCGh

 ó©H  ,º°SƒŸG  Gòg  áÑ©°üdG  ¥ôØdG  øe  É°†jCG  Èà©j

.ôgƒL ø°ùfi ™e ÉgRôHCG äGóbÉ©àdG øe á∏°ù∏°S

 å«M ,Úëjô÷G  IGQÉÑe  ‘ ºë°Uh  ihõf  »≤à∏jh

 ihõf öùN Éªæ«H ,á«dÉààe ºFGõg çÓãd ÒNC’G ¢Vô©J

.‹GƒàdG ≈∏Y ÚJGQÉÑe ‘

ô°üe



اأبوظبي -الوحدة:

�أن  �أعلنت ر�بطة �ملحرتف���ن �لإمار�تية 

�جلولة �ملقبل���ة من ذهاب �ل���دور ربع 

�لنهائ���ي لكاأ�س �خللي���ج �لعربي لكرة 

�لقدم، �س���تت�رشف بحمل ��سم "حممد بن 

را�ش���د"، وذلك �حتفاًء مب���رور 15 عامًا 
على توىل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��س���د �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه 

اهلل"، رئا�س���ة حكوم���ة دول���ة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

و�أك���دت �لر�بطة، �أن �ملباريات �لأربع يف 

ذه���اب كاأ�س �خلليج �لعربي، �ست�س���هد 

و�س���ع �س���ورة ل�س���موه على �سا�سات 

�ملالع���ب �حتفاًء مب���رور 15 عامًا على 

هذه �ملنا�سبة �لغالية، م�سحوبة بو�حدة 

من �أبرز عبار�ته "يقول ما يفعل ويفعل 

ما يقول"، �لتي ج�سدها �سموه على �أر�س 

�لو�قع باإجناز�ت ل ح�رش لها حققت نقلة 

كب���رة على مد�ر �ل�س���نو�ت �لتي تر�أ�س 

فيها حكوم���ة دولة �لإم���ار�ت �لعربية 

�ملتحدة، وجنح بروؤية �سموه من ��ستثمار 

�لكف���اء�ت و�جله���ود �لوطني���ة من �أجل 

حا�رش حافل بالتطور و�لإبد�ع وم�ستقبل 

�أك���ر �إ�رش�قًا نحو �ملزيد من �لبتكار يف 

جميع �ملجالت ومنها �لريا�س���ة ب�سكل 

عام وكرة �لقدم على وجه �لتحديد.

اأبوظبي ــ  وام : 

قال ح�س���ن �حلم���ادي �أمن �ل�رش 

�لعام لحتاد �لإمار�ت للمالكمة �إن 

�لأ�سبوع �ملقبل �سي�سهد �لعديد من 

�لأخبار �ل�س���ارة لريا�سة �ملالكمة 

يف �لدولة، �أبرزها �لفتتاح �لر�سمي 

لتدريب  و�لعن  �ل�ساخمة  ملركزي 

�لالعبن، وحتديد �ملوقف �لنهائي 

من م�ساركة �ملنتخب �لوطني يف 

�لبطولة �لعربي���ة بالكويت �ملقرر 

لها �س���هر مار�س �ملقبل، حيث �أن 

�لحت���اد خاط���ب �لهيئ���ة �لعامة 

�مل�ساركة  بخ�س���و�س  للريا�س���ة 

وينتظر �لرد.

و�أكد �حلم���ادي �أن جمل����س �إد�رة 

�لحت���اد برئا�س���ة �س���عادة �أن�س 

�لعتيب���ة �س���يعقد �جتم���اع يوم 

12 يناي���ر �جل���اري لبح���ث �آخر 

�مل�س���تجد�ت �خلا�س���ة بروزنامة 

م�س���ابقات �ملو�سم �ملقبل، ومر�كز 

�لتدري���ب �جلدي���دة، وبر�مج �إعد�د 

�ملنتخبات، بالإ�س���افة �إىل ن�ساط 

مر�ك���ز �لتدريب ودوره���ا �ملاأمول 

يف تو�س���يع قاعدة �نت�سار �للعبة 

بالدولة، و�لك�س���ف ع���ن �ملو�هب 

يف �س���ن مبكرة، و�س���قلها لدعم 

�ملنتخب���ات �لوطنية يف خمتلف 

�ملر�حل، يف ظل �لتن�سيق و�لتعاون 

ب���ن �ملر�ك���ز و�جله���از �لفن���ي 

للمنتخب لتوحي���د �لروؤى و�لعمل 

يف �جتاه و�حد ي�سب يف م�سلحة 

�ملنتخبات �لوطنية.

م���ن ناحيته عرب حممد م�س���بح 

�ل�سبلي �ملدير �لفني للمنتخب عن 

�س���عادته بافتتاح مر�كز �لتدريب 

�أ�س���بح عددها  �جلدي���دة، �لت���ي 

�لإجم���ايل بالدولة 8 مر�كز، بو�قع 

�ثن���ن يف �أبوظب���ي، ومثلهما يف 

�ل�سارقة، ومركز يف �لفجرة، و�آخر 

يف ر�أ�س �خليمة، ومركز بالفجرة، 

�إ�سافة �إىل مركز �لعن.

وقال �إن مر�كز �لتدريب هي �لعمود 

�لفقري لالحتاد، ويف �سوء �لتعاون 

بن �جلهاز �لفني للمنتخب ومر�كز 

�لتدريب، نتلقى تقارير �أ�س���بوعية 

و�س���هرية ع���ن ن�س���اط كل مركز، 

بالإ�س���افة �إىل فيديوهات م�سورة 

لالعب���ن يف �لتدريبات، مع �لعلم 

�أن بر�م���ج �لتدري���ب �ملعتمدة يف 

�ملر�كز متفق عليها و�س���اركنا يف 

و�سعها.

وفيما يخ�س ��ستعد�د�ت �ملنتخب 

للبطولة �لعربية .. �أكد �ل�سبلي �أنه 

مت �ختيار 4 لعبن ولعبتن، هم 

ماج���د �لنقب���ي يف وزن 64 كجم، 

و�س���لطان �لنعيم���ي يف وزن 52 

كجم، وح�سن �ل�سمار يف وزن 75 

كجم، و�سعيد �لهنائي يف وزن 60 

كجم، وحنان �لزيودي يف وزن 64 

كجم، و�س���ارة طالل عمرو يف وزن 

52 كجم، و�أن هناك ت�سور� لإقامة 

مع�سكر د�خلي ملدة �أ�سبوعن يف 

�لن�س���ف �لثاين من يناير �جلاري، 

وبعده مع�سكر خارجي يف مدينة 

كييف �لأوكر�ني���ة �عتبار� من �أول 

فرب�ير �ملقبل، يتم �لتوجه مبا�رشة 

بعده �إىل �لكويت للدخول يف �أجو�ء 

�لبطولة.

يومية .. �سيا�سية .. م�ستقلة
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»اتحاد المالكمة« يفتتح مركزين جديدين للتدريب 

في ال�سامخة والعين

مدرب �سباب الأهلي: ن�سعى 
لتقديم مباراة تليق ب�سمعتنا 

رابطة المحترفين تطلق جولة »محمد بن را�سد« 

في كاأ�س الخليج العربي

متن���ى مهدي علي، مدرب �س���باب �لأهلي، 

تقدمي فريقه مبار�ة تليق ب�س���معته �أمام 

خورفكان �لي���وم �خلمي�س، يف ذهاب ربع 

نهائ���ي كاأ�س �خلليج �لعرب���ي، و�أن يكون 

فريقه عند ح�سن ظن جمهوره، ويعود �إىل 

دبي بنتيجة �إيجابية.

وقال مدرب �س���باب �لأهل���ي، يف �ملوؤمتر 

بع����س  �لتقدمي���ي: »هن���اك  �ل�س���حفي 

و�ن�سمام  �لإ�س���ابات،  ب�س���بب  �لغيابات 

�لدولي���ن لتجم���ع �ملنتخ���ب، وجنه���ز 

�ملجموعة �ملوج���ودة، وعلى ثقة بهم يف 

تقدمي مبار�ة جيدة«.

وز�د: »نخو�س مبار�ة مهمة تلعب بطريقة 

�لذهاب و�لإي���اب، وتوؤهل �أح���د �لفريقن 

لن�س���ف �لنهائي، و�أعترب مبار�ة �خلمي�س 

�س���وط �أول، و�ملبار�ة عموما مهمة للفريق 

ولالعب���ن، وخورفكان م�س���تو�ه متطور، 

ويقدم م�ستويات جيدة يف �لدوري«.

وتابع: »�سعيد بان�س���مام �لالعب �ل�ساب 

يحيى �لغ�ساين للفريق، وهو من �لالعبن 

�لو�عدي���ن، وميلك قدر�ت جي���دة، وتدعيم 

�س���فوف �لفريق بالالعبن �ل�سباب، يوؤكد 

على ��س���تمر�رية �لفريق م�ستقبال، و�أمتنى 

�أن يكون �إ�سافة مهمة«.

وم���ن جانبه، ق���ال عيد خمي����س، لعب 

�س���باب �لأهلي: »نخو�س مب���ار�ة مهمة، 

وهي مبار�ة كوؤو�س، ويجب علينا �لرتكيز 

و�خل���روج بنتيج���ة �إيجابية ت�س���هل من 

مهمتنا يف مب���ار�ة �لإياب، وخورفكان من 

�لفرق �جلي���دة، ونتمنى �أن نق���دم مبار�ة 

تليق بالفريق«.

»ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س«: 2020 عام حافل بالبطولت

تعاق���د خورفكان، مع ثنائي �س���باب 

�إ�س���ماعيل  �لهجومي  �لأهلي، �جلناح 

�حلمادي، و�ملد�فع �ساملن خمي�س.

و�نتقل �لالعب���ان �إىل خورفكان على 

�س���بيل �لإعارة حتى نهاية �ملو�س���م 

�جلاري. وجاءت �س���فقة �لثنائي، بعد 

�ساعات من �لتعاقد مع طارق �خلدمي، 

لعب �ل�س���ارقة، على �س���بيل �لإعارة 

�أي�سا، حتى نهاية �ملو�سم. 

و�سيقوم نادي خورفكان، بقيد �لثالثي 

يف قائمته لإكمال هذ� �ملو�س���م، وذلك 

خالل فرتة �لنتقالت �ل�س���توية، �لتي 

بد�أت يف �لإمار�ت �ليوم، وت�ستمر حتى 

1 فرب�ير/ �سباط �ملقبل.

�أ�سار كرون�س���الف يورت�سيت�س مدرب 

�لن�رش �إىل �أهمية خو�س لقاء �لفجرة 

بجدي���ة عالية، �لي���وم �خلمي�س، يف 

رب���ع نهائي كاأ�س �خللي���ج �لعربي، 

خا�سة و�أنها �أوىل مباريات فريقه يف 

رحلة �لدفاع عن لقب �لبطولة.

�ملوؤمت���ر  يف  يورت�س���يت�س  وق���ال 

�لتقدمي���ي “يغيب عن �س���فوفنا يف 

�ملو�جه���ة، حمم���ود خمي�س  ه���ذه 

لن�سمامهما  تيجايل،  و�سيب�س���تيان 

ل�س���فوف �ملنتخ���ب، بجانب بع�س 

�لإ�س���ابات يف �س���فوف �لفريق، لكن 

لدين���ا �لع���دد �لكايف م���ن �لالعبن 

للم�س���اركة باملبار�ة، وحتقيق هدفنا 

بها”. و�أ�س���اف “لي�س هن���اك فارق 

بن �لبطولت �لتي ن�س���ارك بها، لأن 

لدين���ا ه���دف و��س���ح، طموحنا هو 

�لفوز بجميع �ملباريات �لتي نلعبها، 

خا�س���ة و�أن �لف���وز يجع���ل �لأجو�ء 

�إيجابية”. 

بدوره، قال حمد جا�سم لعب �لن�رش 

“لدين���ا مبار�ة مهمة �س���د �لفجرة، 
�لالعبون �سيقدمون كل ما لديهم، من 

�أجل �لفوز باملبار�ة”.

خورفكان ي�ستعير ثنائي �سباب 

الأهلي

مدرب الن�سر: طموحنا واحد 

في كل البطولت

احتفاء بمرور 15عاماً على قيادته حكومة الإمارات

ـ  وام: ال�سارقةـ 

 �أكد �س���عادة �أحمد عب���د �لرحمن �لعوي�س رئي�س 

جمل�س �إد�رة نادي �ل�سارقة لريا�سات �لدفاع عن 

�لنف�س �أن �لعام 2021 �سيكون حافال بامل�ساركة 

يف �لبطولت �ملحلي���ة و�لدولية وبتنفيذ �ملزيد 

من بر�م���ج تنمية �ملعرفة ودع���م �لدور �لثقايف 

ملنت�س���بي �لنادي تعزيز� ملا مت تنفيذه يف �لعام 

�ملا�س���ي وذلك �نطالقا من �خلطة �ل�سرت�تيجية 

للن���ادي وتعزيز �لبيئة �لريا�س���ية �لتناف�س���ية 

لال�ستمر�ر بن�رش �لوعي �لريا�سي لريا�سات �لدفاع 

عن �لنف�س وفقا لروؤية جمل�س �ل�سارقة �لريا�سي 

وتوجهاته �ل�سرت�تيجية �لهادفة.

و�أك���د �لعوي�س - يف ت�رشيح خا�س لوكالة �أنباء 

�لإم���ار�ت »و�م« - �أن مب���ادرة »م�رشعات 24« 

و�لتي مت �إ�س���هارها يف �لعام �ملا�سي �ستكون يف 

و�جهة �ملبادر�ت �لتي يتطل���ع �لنادي لتطبيقها 

لتحقيق روؤية �س���احب �ل�سمو �ل�س���يخ �لدكتور 

�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 

حاكم �ل�سارقة با�ستثمار �لألعاب �لفردية للو�سول 

ملن�س���ات �لتتويج �لدولية ملا لهذه �ملبادرة من 

�آثار �إيجابية ببناء �سخ�سية �لريا�سين وتطوير 

�أد�ئهم فنيا وذهنيا وبدنيا ويف جميع �جلو�نب .. 

مثنيا على جهود فريق �لعمل يف �لنادي للجهود 

�ملبذولة يف خمتلف �جلو�نب.

وذكر �أن جلنة �لتخطيط �ل�سرت�تيجي يف �لنادي تعكف 

حاليا على در��سة �لعديد من �لأفكار �لبناءة و�لهادفة 

لتطوي���ر �ملردود �لإد�ري و�لفن���ي و�لإعالمي و�لثقايف 

للنادي .. بينما تبحث �للجنة �لفنية �أف�سل �ملمار�سات 

�لعاملي���ة لتجد طريقها للتنفيذ يف �لعام �حلايل ومبا 

ميكن ترجمته ب�س���كل �إيجابي على �سخ�سية منت�سبي 

�لنادي وحمبي ريا�س���ات �جلوجيت�س���و و�لتايكو�ندو 

و�لكار�تيه و�جل���ودو .. مبينا �أن ف���رع �لنادي �جلديد 

يف �ملنطقة �ل�س���ناعية 18 �سرى �لنور يف �لقريب / 

�أو�خر فرب�ير �ملقبل/ �إ�سافة �إىل �فتتاح فرعه ملمار�سة 

�جلوجيت�سو يف �ملنطقة �ل�رشقية يف مدينة كلباء.

وحول �لبطولت �لتي �س���يتم �مل�س���اركة فيها و�لتي 

يتم ��ست�سافتها .. �أو�سح �سعادته �أنه �سيتم ��ست�سافة 

بطولة �لإمار�ت للتايكو�ندو بالبوم�س���ا يومي 30-29 

يناير �حلايل بالتعاون مع �حتاد �لإمار�ت للتايكو�ندو 

بجان���ب �مل�س���اركة يف ثالث بطولت للجوجيت�س���و 

وه���ي �نطالقة دوري �أم �لإم���ار�ت ودوري نائب رئي�س 

�لدول���ة وكاأ�س رئي�س �لدول���ة وجميعها بطولت ذ�ت 

�أهمية كبرة لالعبات و�لالعبن و متثل فر�س���ة جيدة 

لال�ستعد�د ب�سكل مميز لفعاليات �ملو�سم �جلديد �إ�سافة 

�إىل �مل�س���اركة يف بطول���ة »عن بع���د« يف �لكار�تيه 

وبطولة جنوم �مل�ستقبل للكار�تيه و�جلودو.

ك�سف جور�ن، مدرب �لفجرة، عن خو�سه 

لقاء �لن�رش �ليوم، يف �لدور ربع �لنهائي 

لكاأ�س �خلليج �لعربي، بت�سكيلة جديدة 

وب���دون غيابات، على عك�س مناف�س���ه 

�لذي يفتقد عنا�رش �أ�سا�س���ية، ب�س���بب 

��ستدعاء�ت �ملنتخب �لإمار�تي.

ودع���ا �مل���درب لعبي���ه يف �ملوؤمتر 

�ل�س���حفي �لتقدمي���ي، �إىل ��س���تغالل 

غياب���ات �لن����رش لتحقي���ق نتيج���ة 

�إيجابية، وق���ال: "يكف���ي �أن نقول �إن 

�لن�رش �سيكون مناف�سنا يف ربع نهائي 

�لكاأ����س، لتو�س���يح مدى ق���وة مبار�ة 

�لغد، يف ظل غيابات كثرة موؤثرة عن 

فريقنا، مما يدعونا �إىل خو�س �ملبار�ة 

بت�سكيلة جديدة".

و�أ�ساف: "قدم �لفجرة م�ستوى قويا يف 

�لدول �لأول لكاأ�س �ملحرتفن، وو�س���ل 

�إىل دور �لثمانية على ح�ساب عجمان، 

ويتوجب علينا مو��س���لة �لأد�ء بنف�س 

�لقوة و�لروح �أمام �لن�رش".

و�أكمل: "لقاء �لن�رش �سيكون �أمام لعبي 

�لفج���رة �لفر�س���ة لإثب���ات قدر�تهم، 

وحتقيق نتيجة �إيجابية ت�سهل مهمتنا 

يف لقاء �لإياب على ملعبنا بالفجرة، 

و�لتح�س���ر �جليد للق���اء عجمان يف 

نهاية �لدور �لأول لدوري �ملحرتفن".

مدرب الفجيرة يدعو لعبيه ل�ستغالل غيابات الن�سر

موجوروزا ت�ستهل 

العام بالم�ساركة 

في بطولةالتن�س

�أبوظبي-�لوحدة:

تق�س �لإ�سبانية جاربن موجوروز�، �رشيط مو�سم 

2021 بامل�ساركة يف مناف�سات �لزوجي ببطولة 

�أبو ظبي �ملفتوحة للتن�س )مبادلة �لعاملية( �إىل 

جانب �لأمريكية جنيفر بر�دي.

و�ستفتتح �لالعبتان، م�سو�رهما يف �لبطولة �أمام 

�لزوجي �لأمريكي �ملكون م���ن �لالعبتن كوكو 

جوف وجي�سيكا بيجول.

ويف حالة تخطيهما ملبار�ة �لدور �لأول، �ستلتقيا 

يف �لدور �لثاين �أمام �لفائز من مبار�ة �لرو�سيتن 

�إيكاترينا �ألك�سندروفا ويانا �سيزيكوفا، و�لزوجي 

�ملك���ون م���ن �لأمريكي���ة ديزيريه كر�وت�س���يك 

و�لت�سيلية �أليك�سا جو�ر�ت�سي.



دبي-الوحدة:

��ستقبل �سعادة �سعيد حارب �أمني عام جمل�س 

دبي �لريا�سي �سعادة حممود �خلطيب رئي�س 

�لنادي �لأهلي �مل����ري وذلك مبقر �ملجل�س 

يف حي دبي للت�سميم بح�سور نا�ر �أمان �آل 

رحمة م�ساعد �لأمني �لعام للمجل�س.

ويف م�سته���ل �للق���اء هناأ �سع���ادة �أمني عام 

�ملجل����س �لن���ادي �لأهلي �مل����ري لفوزهم 

بجائزة "دبي جلوب �سوكر" كاأف�سل ناد حقق 

�إجناز�ت على م�ستوى �ل�رق �لأو�سط، وكذلك 

لتناف�سه بقوة يف فئة نادي �لقرن �لتي ذهب 

لقبه���ا �إىل نادي ريال مدري���د، كما �أكد حارب 

للخطيب �أن جتربة نادي �لأهلي �مل�ري تعد 

من �أهم �لتجارب �لحرت�في���ة �لناجحة �لتي 

نفتخر بها على �مل�ستوى �لعربي بف�سل �لإرث 

�لكبري للنادي و�لعمل �ملوؤ�س�سي �ملميز وجهود 

�أبناء �لنادي بد�ية من رئي�س �لنادي و�س���ول 

�إىل �لالعب���ني و�لعامل���ني يف �لأجهزة �لفنية 

و�لإد�ري���ة، ولذل���ك فقد فاز �لن���ادي بالعديد 

من �لألقاب �ملحلي���ة و�لقارية و�جلو�ئز ويف 

مقدمتها  جائزة �أف�سل فريق عربي يف �لدورة 

�خلام�س���ة جلائزة حممد بن ر��س���د �آل مكتوم 

لالإبد�ع �لريا�س���ي عام 2013 وجائزة "دبي 

جلوب �سوكر" يف عام 2020 وكالهما بدبي.

وتقدم �خلطيب بال�س���كر �إىل دول���ة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة قيادة و�س���عبا على �ملحبة 

و�لرت�بط �لأخوي بني �لإمار�ت وم�ر، وكذلك 

على �مل�س���اعر �لفيا�س���ة و�لتقدير للريا�سة 

�مل�رية عموما وللنادي �لأهلي خ�سو�س���ا، 

وفوز �لن���ادي بالعديد من �ألق���اب �لبطولت 

و�جلو�ئز على �أر�س دولة �لإمار�ت، وقال "دولة 

�لإمار�ت وج���ه خري علينا، ونح���ب زيارتها 

د�ئما و�للعب هنا �أو لقاء �لأخوة و�لأ�سدقاء"، 

كما عرب عن �س���كره حلفاوة �ل�ستقبال ولقاء 

�مل�سوؤولني عن �لريا�سة.    

ومت يف �للقاء بحث �سبل �لتعاون بني جمل�س 

دبي �لريا�س���ي و�لنادي �لأهلي و�أية مبادر�ت 

م�ستقبلية يف جمال تعزيز �لعالقات �لأخوية 

بني �ل�سعبني �ل�سقيقني من خالل �لريا�سة.
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اأبوظبي/ وام:

تنطلق يوم غد �جلمعة مناف�س���ات 

�جلولة �لأوىل م���ن بطولة �لإمار�ت 

للتزل���ج على �ملاء �لت���ي ينظمها 

ن���ادي �أبوظبي �لدويل للريا�س���ات 

�لبحرية حتت رعاية �س���مو �ل�سيخ 

�لدكت���ور �س���لطان بن خليف���ة �آل 

�ل�سمو  نهيان م�ست�س���ار �س���احب 

رئي�س �لدول���ة رئي�س جمل�س �إد�رة 

�ل�سيخ حممد بن  �لنادي، ومتابعة 

�س���لطان بن خليفة �آل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي �لرئي�س 

�لتنفيذي للنادي، وذلك مب�س���اركة 

�أكرث من 20 مت�سابقا.

وتدخل �لبطولة عامها �لر�بع، حيث 

تعد من �لتجارب �حلديثة للريا�سة 

�لبحرية �لتي تبناها �لنادي بهدف 

تطوير مهار�ت وقدر�ت �ملت�سابقني 

�لإمار�تيني.

و�أكدت �للجنة �ملنظمة للبطولة يف 

بيانها �ليوم �كتمال �ل�س���تعد�د�ت 

و�أنها  �لبطولة،  مناف�سات  لنطالقة 

�لإلكرتوين  �لت�س���جيل  باب  فتحت 

مطلع �لأ�س���بوع �جل���اري يف مقر 

�لنادي، و�س���هدت �إقب���ال كبري� يف 

�لفئ���ات �لثالث �ملعتم���دة للتزلج 

على �ملاء.. لفتة �إىل �أن �أن�سطة �سهر 

يناير �جل���اري �لتي ينظمها �لنادي 

تت�سمن 3 �أحد�ث كربى هي بطولة 

�لإمار�ت للتزلج على �ملاء، وبطولة 

�لإمار�ت ل���زو�رق �لرميوت كنرتول، 

ثم �جلولة �لأوىل من بطولة �أبوظبي 

�لكربى ل�سيد �لكنعد.

مجل�س دبي الريا�سي يبحث التعاون 

مع النادي الأهلي الم�سري

ـ الوحدة: اأبوظبيـ 

 تتجه �أنظار ع�ساق �جلوجيت�سو يوم 

�جلمعة �ملو�فق 15 يناير �جلاري �إىل 

�ل�سالة �لريا�س���ية �ملغلقة يف نادي 

�لن����ر بدبي �لتي �ست�س���هد �نطالق 

�جلولة �لأوىل م���ن دوري �أم �لإمار�ت 

للجوجيت�س���و �أوىل بطولت �ملو�س���م 

�لريا�سي 2021.

للجوجيت�س���و  �لإمار�ت  �حتاد  و�أعلن 

عن �كتمال �ل�ستعد�د�ت و�لتح�سري�ت 

لإط���الق �س���افرة �لبد�ي���ة للبطولة 

�ملخ�س�سة لل�سيد�ت، موؤكد� يف �لوقت 

ذ�ته على �لأهمية �لكبرية �لتي حتظى 

بها و�سط م�س���اركة و��سعة لنجمات 

�لب�س���اط من خمتلف �لأوز�ن و�لفئات 

�لعمرية. و�س���تكون �ملناف�سات �سمن 

ثالث فئات �لأ�س���بال حتت 16 عاما،ً 

و�لنا�سئني حتت 18 عامًا، �لكبار فوق 

18 عاما،ً خالل �لفعاليات �لتي ت�سهد 

م�س���اركة مئات �لالعب���ات من �أندية 

�لدول���ة و�لأكادمييات على م�س���توى 

�لوطن.

وبهذه �ملنا�سبة قالت �سعادة �سمرية 

مر�س���د �لرميثي ع�س���و جمل�س �إد�رة 

�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�سو �أن دوري 

�أم �لإم���ار�ت للجوجيت�س���و، يتمت���ع 

مبكان���ة رفيع���ة يف نفو����س بن���ات 

�لإم���ار�ت من �ملو�طن���ني و�ملقيمني 

على حد �س���و�ء، ويوؤك���د جمدد� على 

�ل���دور �لريادي و�ملوؤث���ر �لذي تلعبه 

�ملر�أة يف جميع �ل�س���احات ل �سيما 

�لريا�سية منها، وتوفريه لبيئة مثالية 

لتطور لعبات �جلوجيت�س���و، وتعزيز 

��ستعد�د�تهن خلو�س غمار �ملناف�سات 

�ملحلية و�لعاملية �ملقبلة، و�لو�سول 

�إىل من�س���ات �لتتوي���ج ورفع ��س���م 

�لإمار�ت عاليا يف �ملحافل �لريا�سية 

�ملختلفة.

و�أ�سافت �سعادتها، �أن �لنظام �جلديد 

للبطول���ة ورف���ع ع���دد جولتها من 

3 �إىل 5 يعك����س �لروؤي���ة �ل�س���ديدة 

للجوجيت�س���و يف  �لإم���ار�ت  لحتاد 

توظي���ف عامل���ي �لإب���د�ع و�لبتكار 

خالل �لتخطيط لتنظيم �ملناف�س���ات 

�ملختلفة �لت���ي تنطوي حتت مظلته، 

وحر�س���ه على حتويل �لتحديات �إىل 

فر�س، بدعم منقطع �لنظري من �لقيادة 

�حلكيمة. 

و�أو�سحت �سعادة �لرميثي �أن �لبطولة 

بنظامها �جلديد متهد �لطريق لأو�س���ع 

و�إف�س���اح  فيها،  ن�س���ائية  م�س���اركة 

�ملجال �أم���ام عدد �أكرب م���ن مو�هب 

�للعبة وع�س���اقها للدخول يف �أجو�ء 

�ملناف�س���ات و�لحتكاك مع �لالعبات 

�لأكرث خ���ربة مب���ا ينعك�س ب�س���كل 

�إيجابي على م�س���تقبل هذه �لريا�سة 

يف دولة �لإمار�ت وعلى ممار�سة �ملر�أة 

للريا�سة وتاألقها ب�سكل عام. 

وعلى �س���وء �مل�س���اركة يف �لبطولة 

قالت �لالعبة ح�س���ة �ل�سام�س���ي من 

نادي �لوح���دة و�لتي تناف�س يف فئة 

�أم  �أن دوري  �لكب���ار وزن 57 كج���م 

نحتفل  �لذي  للجوجيت�س���و  �لإمار�ت 

من خالله ببدء �ملو�سم �جلديد يعك�س 

حر�س �لحتاد على �لرتقاء مبمار�سة 

�ملر�أة للريا�سة وتاأكيد ح�سورها على 

�ل�ساحة �لريا�سية، و�لعرت�ف بدورها 

�لذي يو�زي دور �لرجل يف تطور ومنو 

جوجيت�سو �لإمار�ت ومكانته �لعاملية. 

بطولة اأم الإمارات للجوجيت�سو تنطلق بحلة جديدة 

غداً.. انطالق الجولة الأولى من »بطولة 

الإمارات للتزلج على الماء« 

اأبوظبي-الوحدة:

ي�س���ل فجر يوم غد �جلمع���ة لدولة قطر 

قادم���ا من روماني���ا منتخبن���ا �لوطني 

�لأول للج���ودو عقب مع�س���كره �خلتامي 

�لذي �أقامه هناك ��س���تعد�د� للم�س���اركة 

يف بطول���ة �لدوحة للما�س���رتز للجودو 

�ملوؤهل���ة �إىل دورة �لألع���اب �لوملبي���ة 

�ل�س���يفية )طوكيو 2021( ،و�لتي تنطلق 

م�س���اء يوم  غد �جلمعة �لثامن من يناير 

�حل���ايل وحتى 1/11 ب�س���الة �لو�س���يل 

للخدم���ات �ملتع���ددة باإ����ر�ف �لحتاد 

�لقطري للتايكون���دو و�جلودو و�لكار�تيه 

،و�لتي متثل �أوىل بطولت  �لحتاد �لدويل 

للجودو لعام 2021 ،وذلك مب�ساركة 400 

لعب ولعبه من 69  دولة، يف مقدمتهم 

6 منتخب���ات عربية تتمثل يف �لإمار�ت ، 

م����ر ، �جلز�ئر، �ملغ���رب ، تون�س ،وقطر 

م�ست�سيفه �لبطولة.

وقد �أكمل منتخبنا �إع���د�ده �خلتامي من 

خ���الل مع�س���كر رومانيا ، و�لذي �س���بقه 

�جلودو  ملنتخب���ات  �ل���دويل  �ملع�س���كر 

�مل�ساركة يف بطولة تلك �لبطولة ،و�لذي 

�أقي���م يف حمافظ���ة �نطالي���ا �لرتكي���ة، 

مب�س���اركة منتخبات �أذربيجان، جورجيا، 

بيالرو�س���يا، مالدوف���ا و�إ�ر�ئيل بجانب 

منتخب تركيا، و�لذي ��س���تمر ملده ثالثة 

�أ�س���ابيع هناك و�لذي ياأتي �سمن برنامج 

�لإعد�د لدورة طوكيو لالألعاب �لريا�س���ية 

�لأوملبية �لتي تقام �عتبار�ً من 23 يوليو 

2021، و�لتي تاأجلت من �ل�سيف �ملا�سي 

ب�سبب �ملخاوف من �نت�سار وباء كورونا 

كوفيد-19 �لذي ما ز�ل يهدد �لعامل.

وق���د �أطماأن �س���عادة حممد ب���ن ثعلوب 

�لدرعي رئي�س �حتاد �مل�س���ارعة و�جلودو 

يف �ت�س���ال هاتف���ي عل���ى �لبعثة ،عقب 

مع�سكر رومانيا وجاهزية ثنائي منتخبنا 

للجودو �ملتمثل يف �لالعب فيكتور �لذي 

ي�سارك يف مناف�سات وزن حتت 73 كجم، 

وزميله �إيفان �لذي ي�س���ارك يف مناف�سات 

وزن حت���ت 100 كج���م ، و�أك���د �لدرعي 

ب���اأن بطول���ة )ما�س���رتز �لدوح���ة( تاأتي 

�س���من بطولت �لحتاد �ل���دويل للجودو 

�لكبرية ،و�لتي ت�س���م �أف�سل 16 لعبًا من 

�مل�س���نفني �لأو�ئل عاملي���ًا يف كل وزن، 

وهي �س���من �لبطولت �ملوؤهلة لأوملبياد 

طوكيو �ملوؤجل منذ عام .

وق���ال �لدرع���ي ب���اأن برنام���ج �لإعد�د 

�سيتو��س���ل عق���ب بطول���ة �ملا�س���رتز ، 

��س���تعد�د� لال�ستحقاقات �لدولية �لقادمة 

،حيث يت�س���من �لربنام���ج  تلبية دعوة 

�لحت���اد �لإ�ر�ئيل���ي للج���ودو ، لإقامة 

مع�سكر م�س���رتك للمنتخبني يف تل �أبيب 

يف نهاي���ة يناير �حلايل و�لذي يقام وفقًا 

للربوتوكول �ل�س���حي �لذي حدده �لحتاد 

�لدويل للجودو لكافه �أن�س���طته وبر�جمه 

مبا ي�سمن �ل�سالمة للجميع.

محمد بن ثعلوب الدرعي يطمئن على جاهزيته 
في ختام مع�سكر رومانيا 

�سيدات الفلبين يفزن بكاأ�س 

دبي للجاليات لكرة ال�سلة
دبي-�لوحدة:

فاز فريق �جلالية �لفلبينية لل�سيد�ت بلقب بطولة 

"كاأ�س دبي للجاليات لكرة �ل�س���لة" �لتي نظمتها 
�أكادميية جام �لريا�سية بالتعاون مع جمل�س دبي 

�لريا�س���ي يف �سالة �ملدر�س���ة �لفرن�سية �ملغطاة 

بنادي �لن�ر �لريا�سي مب�ساركة خمتلف �جلاليات 

�ملقيمة يف دبي.

وتوج فريق �س���يد�ت �لفلبني باملركز �لأول وكاأ�س 

�لبطول���ة بعد فوزه على فريق �لحت���اد �لأوروبي 

لل�س���يد�ت، فيم���ا حل فري���ق �جلالية �ل�س���ورية 

لل�س���يد�ت يف �ملركز �لثالث، ومت تكرمي �لالعبات 

�لفائز�ت بالألقاب �لفردية.

م�ساركة الجودو في »ما�سترز الدوحة« 

اأبوظبي-الوحدة:
 

حمارب���ي   " بطول���ة  حقق���ت 

�لقتالية  لالألع���اب  �لإم���ار�ت" 

�ملختلطة، يف عام 2020 �لعديد 

م���ن �لإجن���از�ت �لنوعية وقفزة 

هائل���ة للبطول���ة �لت���ي باتت 

من�س���ة عاملية فر�س���ت نف�سها 

على خارطة �للعبة  يف �ملنطقة 

و�لعامل، وكما جنحت يف ك�سب  

�لتح���دي و�لره���ان بتنظيمها 5 

�لدولية يف  �لبطولة  ن�س���خ من 

�لعام �ملن�رم يف ظل ��س���عب 

�لظروف �لتي فر�س���تها  جائحة 

كورون���ا عل���ى �لع���امل وتوقف 

�لن�ساط �لريا�س���ي يف �لإمار�ت 

و�لعامل باأ�ره. 

 وبالإ�س���افة �ىل تنظيم 5 ن�سخ 

�أعلنت  �لبطول���ة  م���ن  مبه���رة 

ة "حماربي �لمار�ت" �لتي  ُمَنَظمَّ

تنظمها �ركة باملز �لريا�س���ية 

�لر�ئدة يف �ملجال �لريا�سي يف 

�ملنطقة  يف دي�س���مرب من �لعام 

�ملا�س���ي، ع���ن تنظي���م بطولة 

�س���نوية با�س���م �ملدرب �لر�حل 

عبد �ملناف نور حممدوف، و�لد 

�أ�س���طورة  نور حممدوف  حبيب 

�لفن���ون �لقتالية �ملختلطة يوم 

�جلمع���ة 15 يناير �جل���اري، و 

�إط���الق �لن�س���خة �لعربي���ة من 

�لبطول���ة،  �لتي تق���ام يف 22 

ل�ستقطاب  نف�س���ه  �ل�س���هر  من 

�لنج���وم و�لأبط���ال �لعرب من 

�لقتالية  �لفنون  وع�ساق  حمبي 

�ملختلطة، لت�سري جنبا �إىل جنب 

مع "حماربي �لإمار�ت" �لن�سخة 

�لدولية. 

وبكل هذ� �لر�سيد من �لإجناز�ت 

م���ن خالل تنظيم ن�س���خ مميزة 

عل���ى كافة �مل�س���تويات �لفنية 

�أ�س���همت  و�لتنظيمية  و�لإد�رية 

حمارب���ي �لإم���ار�ت يف حتقيق 

جن���اح باهر، موؤكدة على مكانة 

�أبوظبي  و�لعا�س���مة  �لإم���ار�ت 

مثالي���ة ل�ست�س���افة  كوجه���ة 

فعاليات عاملية باإتقاٍن وجناح 

ومتي���ز لف���ت، وحج���ز مكانها 

كعا�س���مة لالألع���اب �لقتالي���ة 

وعندم���ا ناأخ���ذ يف �لعتب���ار 

�س���عوبات �ملرحل���ة �لر�هن���ة 

و�لتحديات �لتي فر�س���تها �أزمة 

كوفي���د 19 و�لتاري���خ �حلديث 

للبطول���ة �ل���ذي مل يتجاوز 10 

يف  بنظري�تها  مقارنة  �س���نو�ت 

�لعامل يف مقدمتهم منظمة "يو 

�ف �سي". 

وحظيت �لبطولة بالإ�س���ادة من 

قب���ل د�نا و�ي���ت رئي�س منظمة 

"يو �ف �س���ي"، و�لبطل �لعاملي 
�ل���ذي  نورحمم���دوف  حبي���ب 

حر�س على ح�س���ور 4 ن�س���خ 

�لبطولة  و��ستطاعت  من �حلدث، 

جذب نخبة من جنوم �للعبة من 

خمتلف دول �لعامل، وكما فتحت 

�لطريق �ىل �ملقاتلني �لإمار�تيني 

و�لعرب لإبر�ز �أ�سماءهم يف عامل 

�لألعاب �لقتالية �ملختلطة. 

من جهته �أكد �ل�سيد فوؤ�د دروي�س 

رئي����س �للجنة �ملنظمة �لرئي�س 

�لتنفيذي �ركة باملز �لريا�سية 

�إن �نط���الق منظم���ة حمارب���ي 

�لمار�ت من �لعا�س���مة �بوظبي 

�لنوعي���ة  �لنقل���ة  يف  �س���اهم 

�ىل  بالبطولة  و�لو�سول  �لهائلة 

�لعاملي���ة وق���ال " �أن �لبطولة 

حققت جناحات غري م�سبوقة يف 

وقت قيا�سي ومتكنت من تر�سيخ 

مكانته���ا كو�حدة م���ن بطولت 

فنون �لقت���ال �ملختلطة �ملهمة 

يف �لعامل، وبالفعل كان �لهدف 

�مامنا �لو�سول للعاملية لكن مل 

نتوقع �أن يحدث بهذه �ل�رعة.  

�أبوظبي  �لعا�سمة  �أن  �ىل  و�أ�سار 

له���ا �ل���دور �لرئي�س���ي يف هذ� 

�لنجاح مبينا �نها �س���اهمت يف 

�نقاذ �لريا�سة يف �لعامل  ب�سكل 

عام و�نقذت  بط���ولت �لألعاب 

يو �ف   " �لريا�س���ية ومنظم���ة 

�س���ي" من خالل ��ست�سافتها يف 

جزيرة �لنز�ل وبتنظيم 4 ن�س���خ 

م���ن حماربي �لم���ار�ت يف ظل 

�لظروف �ل�سحية �لعاملية.

فوؤاد دروي�س: دعم القيادة وعا�سمة البطولت وراء النقلة الكبيرة 

بطولة محاربي الإمارات تك�سب تحدي 2020 بـ5 نجوم 

الجولة الأولى تقام في 15 يناير الجاري

»ال�سارقة لريا�سة المراأة« و»اأراَد« يتفقان على دعم البطولت الريا�سية
ـ وام :  ال�سارقة ـ 

وقعت موؤ�س�سة �ل�سارقة لريا�سة �ملر�أة �تفاقية تعاون 

مع �ركة �أر�َد للتطوير �لعقاري بهدف تو�سيع قاعدة 

�ل�ركاء وحتقيق ر�س���الة و��س���رت�تيجيات �لطرفني 

فيما يتعلق بامل�س���وؤولية �ملجتمعية وتعزيز مكانة 

�ل�سارقة كمركز رئي�س���ي لريا�سة �ملر�أة جتاه رعاية 

�لبطولت �لريا�سية �لتي تنظمها �ملوؤ�س�سة.

وتهدف �لتفاقية �إىل و�س���ع �إطار ع���ام يحدد �آليات 

�لتعاون ويعزز من �لعمل �لثنائي يف �ملجالت ذ�ت 

�لهتمام �مل�سرتك �لتي ميكن �أن حتقق تعاونًا مثمر�ً 

يف �ملجالت �لريا�سية �ملختلفة كما تعك�س �لتفاقية 

حر�س موؤ�س�س���ة �ل�سارقة لريا�سة �ملر�أة على توطيد 

�سبل �لتعاون �مل�سرتك مع خمتلف �جلهات �لر�سمية 

و�خلا�سة مبا ي�سهم يف تر�سيخ مكانة �إمارة �ل�سارقة 

باعتبارها من�س���ة رئي�س���ية لريا�س���ة �ملر�أة وبيئة 

حمفزة تفعل دور �لأ�رة وت�س���جعها على �مل�ساركة 

يف �لفعاليات و�لبطولت �لريا�سية.

و�أعرب �ل�س���يخ �س���لطان بن �أحمد �لقا�س���مي رئي�س 

جمل����س �إد�رة �أر�َد ع���ن �س���عادته به���ذه �لتفاقية 

وبال�ر�كة مع موؤ�س�س���ة �ل�س���ارقة لريا�س���ة �ملر�أة 

و�لتي باتت لها ب�س���مات و��سحة يف جمال متكني 

�ملر�أة وت�س���جيعها على ممار�س���ة �لريا�س���ة على 

م�ستوى �ملنطقة.

وقال �إن هذ� �لتعاون يوؤكد جمدد�ً مدى حر�س���نا يف 

�أر�َد على توثيق عالقاتنا مبوؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين 

من �أجل تعزي���ز �لرت�بط بني �لنا����س وجمتمعاتهم 

�ملحلية ول �س���ك يف �أن هذه �ل�ر�كة �جلديدة �سوف 

ت�س���هم يف متكني �ملزيد من �لن�س���اء للم�ساركة يف 

باقة متنوعة من �لفعاليات و�لأن�س���طة �لريا�س���ية 

�سمن مر�فق �جلادة وخمتلف �أرجاء �إمارة �ل�سارقة.

من جانبها �أكدت �س���عادة ندى ع�س���كر �لنقبي مدير 

عام موؤ�س�سة �ل�سارقة لريا�سة �ملر�أة �أهمية �لتفاقية 

�لبناءة كونها توؤ�س����س ل�ر�كة ��سرت�تيجية متبادلة 

بني �ملوؤ�س�سة و�ركة �أر�د للتطوير �ن�سجامًا مع روؤى 

وتوجيهات قرينة �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة �سمو 

�ل�سيخة جو�هر بنت حممد �لقا�سمي رئي�س موؤ�س�سة 

�ل�سارقة لريا�س���ة �ملر�أة بتفعيل وتوثيق �ل�ر�كات 

�ل�سرت�تيجية �لفاعلة من �أجل خدمة ريا�سة �ملر�أة.



    

يعتم���د الكثري مّنا يف �ض���بط املنبه 

على �لهاتف، وهو ما �ت�ضح �أنها عادة 

غري جي���دة على �لإطالق. ل���ذ� �إليكم 

�لأ�ض���باب �لتي �ضتجعلكم ت�ضتبدلون 

منبه هاتف���ك �لذكي مبنبه حقيقي.1� 

�ض���ك  يوؤث���ر على جودة �لنوم نحن نمُ

بهو�تفن���ا ونتنق���ل ب���ن �ض���فحات 

�لتو��ضل �لجتماعي ومقاطع �لفيديو، 

حتى ينق�ضي �لكثري من �لوقت ويغلبنا 

�لنوم بالفعل، وهو ما يوؤثر على مقد�ر 

�لوقت �ملحدد للنوم..2�  �لتاأثري على 

�ل�ضتيقاظ  �ل�ض���باح مبجرد  �لروتن 

نلتق���ط هو�تفنا لنغل���ق �ملنبه ومن 

ثم ننغم�ص تلقائيًا يف فح�ص ر�ضائل 

�لربيد �لإلكرتوين و�لر�ض���ائل �لأخرى. 

ف�ض���اعات �ل�ض���باح تلك متر ب�رسعة 

وبالطبع فاإن هذه �لأن�ض���طة ت�ضتغرق 

وقتًا، مما يجعل���ك ت�رسّع من روتينك 

�ل�ضباحي �ملعتاد و�لذي يحوي على 

عنا�رس هامة كتن���اول وجبة �لإفطار 

وترتيب �أم���ورك وما �إىل ذل���ك..3� قد 

يكون من �ل�ض���عب �ض���ماعه �عتدنا 

على �أ�ضو�ت هو�تفنا ونغماتها طو�ل 

�لنهار، لذلك قد تك���ون هذه �لنغمات 

غري فعالة كاإنذ�ر لال�ضتيقاظ خا�ضة 

�إذ� كنا يف نوٍم عميق..

�ضادر  ��ض���تخبار�تي  تقرير  ك�ض���ف 

ع���ن �لأجهزة �لأمني���ة �لأمريكية �أن 

جمموعة قر��ضنة من �أ�ضول رو�ضية 

تق���ف ور�ء �لهجوم �لإلكرتوين، �لذي 

يعد �لأخط���ر يف تاري���خ �لوليات 

�ملتحدة.

�لقوم���ي  �لأم���ن  وقال���ت وكالت���ا 

�لتحقيقات  ومكت���ب  و�ل�ض���يبري�ين 

�لفيدي���ر�يل ومدي���ر �ل�ض���تخبار�ت 

�لوطني���ة، �إن �لقر��ض���نة �خرتق���و� 

برناجم���ا تنتج���ه �رسكة "�ض���ولر 

ويندز" وي�ضتخدم يف �لإ�رس�ف على 
�ضبكات �ملعلومات.

وذكر �لتقرير �أن قر��ض���نة من �أ�ضول 

رو�ض���ية هه���م �جله���ة �مل�ض���وؤولة 

ع���ن �لخ���رت�ق و�أعمال �لقر�ض���نة 

�ملعلوماتي���ة �لت���ي تعر�ض���ت لها 

يف  حكومي���ة  و�إد�ر�ت  موؤ�ض�ض���ات 

و��ض���نطن �أخ���ري�، و�أبرزه���ا وز�رتا 

�لدفاع و�خلارجية �لأمريكيتان.

و�أو�ض���ح �لتقرير �أن���ه، بتوجيه من 

�لرئي�ص دونالد تر�مب، فاإن �حلكومة 

�لحتادية �ض���كلت جمموعة تن�ضيق 

�لقر�ضنة  للتحقيق بحو�دث  موحدة 

�لت���ي �إ�ض���ابت �ض���بكات �حلكومة 

�ملعلوماتية.

وقد تبّن �أن لعبن ذي �أ�ضول رو�ضية 

هم �مل�ضوؤولون عن �لعتد�ء�ت �لتي 

طالت هذه �ل�ض���بكات، وفق �لتقرير 

�لذي خل�ص بعد تق�ض���ي �لأدلة �إىل 

�أن �لقر��ضنة حتركو� بد�فع جت�ض�ص.

وقد بد�أ �لهجوم �لإلكرتوين  يف �ضهر 

مار�ص على �لأقل، لكنه �كت�ض���ف يف 

دي�ضمرب �ملا�ضي.

تقرير يحدد اجلهة وراء الهجوم الأخطر 

يف تاريخ اأمريكا

اأ�سباب تدفعك للتخلي عن منبه اجلّوال

يوميــة .. ســياســـية .. مسـتقلة  أسسها را�ضــد بن عوي�ضة سنة ١٩٧٣م 

�ض���نعت �رسكة �ض���ناعة �ل�ض���يار�ت “هوندا” فلرت ه���و�ء ل مينع 

دخ���ول �لفريو�ض���ات لل�ض���يارة فح�ض���ب، بل يق�ض���ي �أي�ض���ًا على 

�لفريو�ض���ات �لتي متكنت من �لدخول. �لفلرت �جلديد �لذي يطلق عليه 

“Kurumaku”، و�ل���ذي تعني حرفيًا “قناع �ل�ض���يارة”، يعمل 
مبثابة قناع وجه بالن�ضبة لل�ضيارة.و�لفلرتمتاح لل�ضيارة �ل�ضغرية 

” N-Box Kei”، بحي���ث يرك���ب على �لفلرت �لعادي لل�ض���يارة، 
ويلتقط قطر�ت �لفريو�ص يف م�ض���امري جمهرية، �لأمر �لذي يقلل من 

�ض���كلها ويدمرها. ويعتمد �لفلرت على نظام حتويل فو�ضفات �لزنك، 

وهو نف�ص �لتقنية �لتي ت�ض���تخدمها �رسكات �ضناعة �ل�ضيار�ت ملنع 

�ل�ض���د�أ. وبدون ذكر فريو�ص كورونا حتديد�ً، قال���ت �رسكة هوند� �إن 

�لفلرت �جلديد ميكنه �إز�لة 99.8 % من قطر�ت �لفريو�ص يف غ�ض���ون 

15 دقيقة من ت�ضغيل نظام �إعادة تدوير �لهو�ء يف �ل�ضيارة، و99.9 

% بعد 24 �ضاعة.

تدر�ص مي�ض���اء بن ميم مبعهد �لنور للمكفوفن مبحافظة �ضو�ض���ة 

�ل�ضاحلية، و�لتي قالت: “�أريد �أن �أح�ضل على �لبكالوريا �آد�ب بدرجة 

�لمتياز حتى �أمتكن من مو��ض���لة تعليمي يف �ملرحلة �جلامعية 

بفرن�ضا و�أريد �أن �أّل بالو�قع �لغربي �لأوروبي و�أن �أكتب عن و�قعهم 

بلغتهم”.

وقد ح�ضلت �لطفلة �لكفيفة مي�ضاء بن ميم )14 عامًا( على جائزة 

�لطفولة لكتابة �لق�ض���ة يف �مل�ض���ابقة �لعربية "�لكتابة يف زمن 

كورونا" حتت �إ�ض���م "�حلق �مل�ض���لوب" وهي �لق�ض���ة �لعا�رسة يف 
قائمة موؤلفاتها. ون�رست مي�ضاء كتاباتها �إلكرتونيًا يف �نتظار �ضدور 

�لن�ضخ �لورقية بعد �أن تكفلت بطبعها ون�رسها �جلمعية �لتون�ضية 

حلماية �أطفال �ملتو�ضط �لتي تبنت موهبتها �لنادرة.
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»هوندا« حتمي �سياراتها بفلرت يق�سي 

على الفريو�سات 

�نتقل �ملغامر�ن لوك 34 عامًا، وزوجته �ضارة فالجنان، 

36 عام���ًا، �إىل جزيرة �أوي���ي �لنائية قبالة �ل�ض���احل 

�لغرب���ي ملقاطعة دونيج���ال يف �أيرلند� يف 14 مار�ص، 

قبل يومن فقط من �إغ���الق �ململكة �ملتحدة خوفًا من 

�لإ�ضابة بكورونا، لي�ضبحا �ل�ضاكنن �لوحيدين بها.

حينها ل يكن لدى �لزوجن �أي فكرة عن مدى تف�ض���ي 

�لوباء �لو�ض���يك، وكان �لغر�ص م���ن �إقامتهما يف قطعة 

�لأر�ص �ل�ضخرية �لتي تبلغ م�ضاحتها 300 فد�ن، و�لتي 

حتتوي على ع���دد قليل من �لعق���ار�ت مع عدم وجود 

مد�ر�ص �أو متاجر وطريقن �ض���يقن فقط مير�ن عربها، 

هو بب�ضاطة ق�ضاء 12 �ض���هر�ً لال�ضتمتاع بوترية حياة 

�أبطاأ.

��ض���تخدم �لزوجان �لفحم للتدفئة، وخز�نًا جلمع مياه 

�لأمطار، وزجاجات غاز للطهي، و�ألو�ح �ضم�ضية ل�ضحن 

�أجهزتهما �لكهربائية، كما �أنهما ي�ضتخدمان �ملياه �لتي 

مت جمعها وكذلك �ملياه من �لبئر لال�ضتحمام وتنظيف 

مالب�ض���هما، كما قاما بزر�عة طعامهما للح�ض���ول على 

�لقوت، وتربية �لدجاج للبي�ص وحتى حتدي �لبحار من 

�أجل �ضيد �لأ�ضماك.

زوجان يتبعان اأغرب طريقة 

للهروب من كورونا
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طفلة كفيفة ت�سدر ع�سرات الكتب 

وتناف�س كبار الأدباء

يق���ول باحث���ون م���ن جامع���ة 

�إنه���م  �لربيطاني���ة  برمنغه���ام 

متكنو� من تطوي���ر �ختبار جديد 

لفريو�ص كورون���ا يعطي �لنتائج 

خالل �أق���ل من 5 دقائق فقط وقد 

يك���ون ه���ذ� �لختب���ار، �لذي مت 

�لرتحيب ب���ه باعتباره �لأول من 

نوع���ه يف �لعال، مبثابة �خرت�ق 

�جلماهري  �إعادة  يف  للم�ض���اعدة 

و�ملهرجان���ات  �لأح���د�ث  �إىل 

�لريا�ض���ية هذ� �ل�ض���يف، ويقول 

�لعلم���اء �مل�ض���اركون يف تطوير 

�لختبار �إنه �ض���يكون جاهز�ً قبل 

ظه���ر �لتحليل  عي���د �لف�ض���ح ويمُ

�ملعمل���ي �أن �لختبار يت�ض���اوى 

م���ع �لختب���ار�ت �لأك���ر دق���ة 

وموثوقية �ملتد�ولة حالًيا، لكنه 

�أ�رسع بكث���ري يف �إعطاء �لنتائج، 

و�ضت�ض���تفيد �لأح���د�ث �جلماعية 

مثل �ألعاب �لكومنولث برمنغهام 

2022 �لعام �ملقبل  و�لتجمعات 

�لختبار  �لكبرية من  �لريا�ض���ية 

�جلديد و�ض���يتم ��ضتخد�م �لتقنية 

�آلف  لختب���ار  �لآن  �جلدي���دة 

�لعين���ات يف �لأ�ض���ابيع �لقليلة 

�ملقبلة لتاأكيد �لنتائج.

طرح���ت �ض���يارة �لرئي����ص �لأمريكي 

 430 �إف  ف���ري�ري  تر�م���ب  دونال���د 

�لفاخرة للبيع يف مز�د علني، ب�ضعر 

�أويل ي���رت�وح ب���ن 400 و500 �ألف 

دوالر.

وبح�ضب موقع "بيزن�ص �إن�ضايدر" فاإن 

�ل�ضيارة من موديل 2007 �ضتذهب �إىل 

�مل�ضرتي مع ن�ض���خة من �مل�ضتند�ت 

�لتي توؤكد �ملعلوم���ات حول مالكها 

�لأول بعد �لت�ضليم.

و�أ�ضار �ملوقع �إىل �أن "وثائق �ل�ضيارة 

حتمل توقيع تر�مب �ل�ضخ�ضي وعنو�ن 

ت�ضجيلها هو برج تر�مب �ل�ضهري".

و��ض���تخدمت �ل�ض���يارة حو�يل 6910 

�أمي���ال )�أكر من 11 �أل���ف كيلومرت(، 

وه���ي بت�ض���ميم د�خلي م���ن �جللد 

�لبيج م���ع رموز �لعالم���ة �لتجارية 

�لأ�ض���لية. و�ض���يقام �ملز�د يف �لفرتة 

م���ن 7 �إىل 16 يناي���ر �أي قب���ل فرتة 

قليلة من تن�ض���يب �لرئي�ص �لأمريكي 

�ملنتخب جو بايدن رئي�ض���ا للوليات 

 Flyin18T" ون�رس موقع  �ملتحدة. 

�ضيارة  �ضورة   "Motorsports
تر�مب �ملعرو�ضة للبيع عرب "تويرت".

»فرياري ترامب« معرو�سة للبيع 

مبزاد علني

تز�منًا مع تف�ض���ي �ض���اللة جدي���دة من فريو�ص 

كورونا يف �ململكة �ملتحدة �لربيطانية، و�أخرى 

يف جنوب �إفريقيا، نفت منظمة �ل�ضحة �لعاملية 

�أن تك���ون �لطف���رة �جلدي���دة لفريو����ص كورونا 

�ملكت�ض���فة يف جنوب �إفريقي���ا، �أكر عدوى من 

�مل�ضجلة يف بريطانيا.

وقالت �ملديرة �لفنية ملنظمة �ل�ضحة �لعاملية 

ماريا فان كريكوف: “ل يوجد ما ي�ض���ري �إىل �أن 

نوع فريو�ص كورونا �لذي مت حتديده يف جنوب 

�إفريقيا �أك���ر قابلية لالنتقال م���ن �لنوع �لذي 

ينت�رس ب�رسعة يف بريطانيا”.

وكان وزير �ل�ضحة �لربيطاين مات هانكوك قال 

�إن �ل�ض���اللة �جلديدة يف جن���وب �إفريقيا مقلقة 

للغاي���ة وتبدو �أكر عدوى وحت���ور�ً من �لتي مت 

حتديده���ا يف �ململك���ة �ملتح���دة، و�أعلن حظر 

�ل�ضفر �إىل جنوب �إفريقيا، وهو ما �نتقدته جنوب 

�إفريقيا.

فح�س جديد لكورونا يعطي النتيجة 

خالل 5 دقائق

الفرق بني خطورة �ساللتي كورونا اجلديدتني

 اأول ولدة لكلب لونه اأخ�سر 

يف العامل
ولد جرو �ضغري باللون 

عليه  و�أطلق  �لأخ�رس، 

 ””Grinch ��ض���م 

للونه  منا�ضبًا  ليكون 

وحالت���ه �لت���ي وجد 

خطف  حيث  عليه���ا، 

�أنظار من ر�آه ب�ض���كله 

�ملختلف. 

ل���د �لكلب ذو �للون غري �ملعتاد يف ولية جورجيا �ل�ض���وفيتية  ومُ

�ل�ض���ابقة ليلة ر�أ�ص �ل�ض���نة، وتظهر �للقطات �لتي مت �لتقطها، �أن 

�لكلب وهو يتم �نت�ض���اله ورفعه �أمام �لكامري�، ثم تتم �إعادته �إىل 

�أمه، حيث ميكن روؤيته وهو ي�رسب من حليبها.وقال “بي�ضو” هذه 

�ملرة �أجنبت �ضبعة وو�حد �أخ�رس، م�ضيفًا: “قيل يل �أنه ل يحدث 

قط، مثل هذه �حلالة يف بلدي �أو يف �خلارج”. واأو�ض���ح “بي�ضو”: 

“�ض���اأقوم برتبيته، ليكون ل���دي كلب غري عادي، �آم���ل �أل يتغري 
عتقد �أن ظهور Grinch ناجت عن مالم�ض���ة �لكلب  �لل���ون”، ويمُ

ل�ضبغة خ�رس�ء ت�ضمى biliverdin �أثناء وجوده يف �لرحم.

ن�ضاأت يف �لأعو�م �لأخرية يف �ليابان �رسكات خا�ضة تقدم 

خدمات غري عادية لالأفر�د و�لعائالت �ليابانية، حيث توفر 

�ل�رسكات �أفر�د و�أ�ضخا�ص لالإيجار تكون مهمتهم حم�ضورة 

بخدمة زبائنهم باأ�ض���كال خمتلفة مث���ل لعب دور فرد من 

�لعائلة �أو م�ض���اعد �ضخ�ضي �أو حتى ك�ضديق مقرب يقت�رس 

عمله على �لتحاور و�ملناق�ضة. ويلعب علماء �لنف�ص �ليوم 

دور�ً هامًا يف هذه �لظاهرة حيث ي�ضاهمون باإدخال �لبهجة 

و�لفرح لالأفر�د �لذين يعانون من �مل�ضاكل �ملختلفة.

يقول مدير �رسكة يابانية متخ�ض�ضة مبجال خدمات تاأجري 

�ل�ضخ�ض���يات و�لأفر�د �أن �ل�ض���عادة ميك���ن �رس�ئها باملال 

وحتى يف حلظات �حلزن ميكن للنا�ص ��ضتئجار 

�أ�ض���خا�ص من خمتل���ف �لأعم���ار و�لأجنا�ص 

للوقوف �إىل جانبهم.

�أما �رسك���ة Yuichi �ليابانية �لتي دخلت 

عامها �لعا�رس يف خدمات تاأجري �ل�ضخ�ضيات 

فلديه���ا 800 �أجري بهذ� �ملجال وهم يعملون 

خ���الل هذه �ل�ض���نو�ت على تق���دمي �خلدمات 

لالأفر�د �لذين ي�ض���عرون بالوح���دة �أو �حلزن، 

م�ض���رية �أنها تقدم 250 عمياًل كل �ض���هر لزبائن 

مبتطلبات خمتلفة.

 الربيطانيون يتخل�سون من �سديقهم املخل�س..
�لعام  �لوباء يف  عندما تف�ضى 

�ملا�ض���ي، وجد �لنا�ص �أنف�ضهم 

يف حال���ة حجر ومل���ل د�خل 

�لبي���وت، فب���ادر كث���ريون يف 

بريطاني���ا �إىل تربية حيو�نات 

مثل �لكالب، حتى تكون مبثابة 

ت�ض���لية لهم يف زمن ع�ضيب، 

لكن ما �إن �نته���ى عملهم عن 

بعد �أو م�ض���ى بع����ص �لوقت، 

�أن يتخلو� عنها،  حتى ق���ررو� 

ي�ض���تطيعو� رعايتها  لأنهم ل 

كما ينبغي.و�رتفع �ضعر �جلر�ء 

�إىل �أك���ر م���ن 3000 جني���ه 

�ل�ضاللت،  لبع�ص  �إ�ض���رتليني 

�لعام �ملا�ضي

"ديلي ميل"  وقالت �ض���حيفة 

�لربيطاني���ة، �إن �لكث���ري م���ن 

�لربيطانين تخلو� عن كالبهم 

لآخري���ن حت���ى  �أعطوه���ا  �أو 

يتبنوها.

 و�ت�ضل �أكر من 1800 �ضخ�ص 

 Dogs Trust مبوؤ�ض�ض���ة 

خالل �لأ�ضهر �لثالثة �ملا�ضية، 

ليب���دو� رغبته���م يف ت�ض���ليم 

�لتي يق���ل عمرها عن  �لكالب 

�آدم كلوز،  عام و�ح���د. وق���ال 

 Dogs مدي���ر �لعملي���ات يف

Trust ، �إن���ه م���ن �ملهم �أن 
يدرك �ملالك �أن �متالك كلب هو 

�لتز�م ملدة 10 �إىل 15 عاًما.

 اليابان تبداأ ع�سر »ا�ستئجار النا�س«
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